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Günümüz teknoloji ve hız çağında, küreselleşen, değişen dönüşen dünyada, 
kültür ve medeniyet hafızasının korunması zorlaşırken, çocuk ve gençler 
açısından, bir o kadar da önem kazanmakta. Bu kapsamda kurumlarda 
yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve aile içindeki değer aktarımı kadar 
hayatın içinde farklı düzeylerde yapılacak kültür aktarımı da son derece 
önemli. Çocukluk çağında, tarih ve kültür bilincinin köklü ve güçlü bir şekilde 
yerleşmesiyle toplumda irfan ve şuurun yaygınlaşacağından bahsetmek 
mümkün. Tam da bu noktada, müzelerin kritik rolü ortaya çıkmakta, 
çocuklara onları kuşatan günlük hayatın hızlı değişiminden uzaklaşma fırsatı 
sunmakta, yeni ve kadim bir dünyanın kapılarını aralamakta... 

Çocuklar ve gençlerin, tarihi mekanlar ve müzeler sayesinde, geçmiş 
medeniyetlerin izini sürebilmesi, tarihlerini merak ederek öğrenmesi, 
mekanların bu fonksiyonu tam anlamıyla yerine getirebilmesi için onlara 
yönelik yapılacak planlı çalışmalar ile ilgi ve dikkatlerini çekecek merkezler 
haline dönüşmesi de bu noktada önem arz etmektedir. Müzelerin çocukların 
dünyasında iz bırakabilir yetkinlikte olabilmesi, özel planlanmış etkinlikler 
ve interaktif katılımlı programlarla mümkün olmakta. Çocuklar için erken 
yaşlardan itibaren tarihi, kültürel, sanat yoluyla öğrenme deneyimleri 
kazanacakları, okul ortamı dışındaki tarihi ve kültürel mekanlar alternatif
öğrenme ortamları oldukça değerlidir. Öğrenme mekanı olarak duvarsız sınıf 
diye tanımlanan tarihi mekanlar ve müzeler eğitimde önemli mekanlar olarak 
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yer almakta. Ülkemiz de oldukça zengin tarihi ile çocuk ve gençlerimizin 
yüreklerinde ve hafızalarında yer almalıdır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda 
tarihi ve müze mekanlarından yararlanmak da önemli bir husustur. Geçmişi 
geleceğe taşıyan toplumsal fayda sağlanan tarihi müze m ekanları, çocukları 
bu mekanlara çekecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak bir vizyona ulaşması 
için pedagojik bir perspektif geliştirilmesi ayrıca önemlidir. Müzelerin daha 
işlevsel halde çocukların severek gezeceği mekanlar haline getirilmesi, 
çocuklarda kalıcı ve katılımcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi amacıyla, yeni 
yaklaşımla yapılacak çalışmalar da kıymetli ve önemlidir.

OKED, heyecanla yürüttüğü projede, aktif öğrenme yöntemleri ile 
yapılandırılmış atölyelerle, 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin de 
gözlerindeki sevinci ve heyecanı görerek, katılımlı öğrenme sürecine katkı 
sağlamaya çalışmıştır. Yaş seviyelerine pedagojik olarak uygunluğu belirlenen 
atölyeler ve müze bilgilendirici gezilerinde hem tarihi ve kültürü yaşayarak 
öğrenirken hem de atölyelerde kendileri de katılımda bulunarak aidiyet 
hissedip kalıcı etki oluşması, aktif katılımla merak duygusunun gelişmesi, 
kültür ve tarihi ile ilgili alakalarının artması hedeflenmiştir. Proje ile kültürü, 
medeniyeti, değerleri, toplumu, tarihi ve kendisiyle barışık bireylerin 
yetişmesine temel oluşturması amaçlanmıştır. Müzelerin kültür aktarımındaki 
payını ve toplum hafızasındaki yerini hak ettiği şekilde bulabilmesi, müzeler 
ile birlikte tarih bilincinin çocukluk çağından başlayarak yerleşmesiyle doğru 
orantılı olduğunu düşünmekteyiz. Çocukları müzeye çekecek, hafızalarında 
iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için çocuğun tarihi mekan ve 
müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi de 
ayrıca önemli bir husustur. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve 
kendisinden bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. 
Müze içerisinde çocuk ve gencin dahil oldukları etkinliklerin kültürümüz 
sanatımız ve tarihimize ait yaşam biçimi, anlayış kazandırma ve müzelerin 
yaşayan kurum olma niteliğini kazandırma açısından önemlidir. Nörobilim 
ve pedagoji alanında yapılan son araştırmalar, çocuk ve gençlerin sanatsal 
etkinlikler, bilim, masal, oyun, drama, tasarım etkinlikleri ile yapılan 
çalışmalarla daha yetkin beceriler kazandığını göstermektedir. Çocuk 
ve genç sürece katılarak bilgi ile doğrudan bağ kurarken, öğrendiklerini 
yaşam boyutuna taşıyabilir, yeniden üretme olanağı bulur, içselleştirir. 
Kendi parçası haline gelen öğrenme kaybolmaz. “Müze ile Keşfediyorum 

Projesi” de tarihimize kapı aralayarak çocuk ve gençlerde kültürel mirasımızı 
tanıma, koruma, yaşatma bilincini geliştirerek kendisiyle ve tarihiyle barışık 
nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla gerekli 
altyapıyı oluşturmak için çıktığımız yolculukta hedefimiz, sadece tarihi 
eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer kimliğinin dışında bilim, eğitim, 
kültür aktarımı, tarihi hafıza merkezi olarak atölye çalışmalarının yapıldığı, 
eğitimlerin gerçekleştiği, çocuk ve gençlerimizin o alanda kendini ait hissettiği 
mekanlar olması konusunda örnek çalışmalar yaparak yaygınlaşmasıdır. 
Projenin amacı, ülkemizde müze kültürünün çocukları kapsayacak şekilde 
gelişmesine katkı sağlayabilmek için çocuklara dahil olarak ve uygulayarak 
öğrenme imkânı oluşturarak, kültürel varlıkları tanıtan, koruma ve yaşatma 
bilinci aşılayan, aktif kültür aktarımı için ortamlar yapılandırmak, geliştirmek 
ve yaygınlaştırmaktır. 

OKED yönetim kurulu olarak öncelikle “ Müze İle Keşfediyorum Projesi’nin 
sahada uygulanması aşamasında değerli destekleri için T.C İçişleri Bakanlığı 
Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, kıymetli katkılarıyla proje 
kapsamında ortağımız İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Eğitimde 
İşbirliği Protokolü kapsamında proje süresince desteğini esirgemeyen 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Onursal başkanımız çok kıymetli Dr. 
Gülsen Ataseven hocamıza, birlikte gönül birliği ile yol aldığımız değerli 
Yönetim kurulumuza, projemizin her aşamasında rehperliği ile destek olan 
İKADDER yönetimine, Proje de destekleriyle bizleri onurlandıran çok kıymetli 
akademisyenlerimiz, eğitimci, uzmanlarımız, sanatçılarımız, gönüllü katılımda 
bulunan gençlerimize, kitapçığımıza ve Eğitici Eğitimi seminerlerimize 
katkı sağlayan değerli yetkililerimiz, akademisyenlerimiz,sanatçılarımız, 
eğitimcilerimize, ve tabi ki gözlerindeki umut ışığı ile motivasyon kaynağımız 
kıymetlilerimiz, hazinelerimiz değerli emanetlerimiz çocuk ve gençlerimize 
teşekkürlerimizle…
           

 
Pedagog Sevgi ŞAHBAZ

           Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Proje Koordinatörü
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OKED yürüttüğü Müze İle Keşfediyorum Projesi ile tarih, medeniyet ve 
kültürel değerlerin korunması ve nesillere aktarılmasında önemli kurumsal 
yapılardan olan müzelerin, tarihi eserleri depolayan, muhahafaza eden ve 
sergileyen binaların ötesine geçerek, çocuk ve gençlere doğrudan ulaşarak, 
kültürel kalkınmaya katkı sağlayan kurumlara dönüşme sürecini  desteklemeyi 
amaçlamıştır.
Küreselleşen, hızla değişen dünyada, kültür ve medeniyetin muhafazası zor 
ve önem arzeden bir husustur. Bu kapsamda kurumlarda yürütülen eğitim  
öğretim faaliyetleri ve aile içindeki değer aktarımı kadar, hayatın içinde 
farklı düzeylerde yapılacak kültür aktarımı da son derece önemlidir. Çocukluk 
çağında, tarih ve kültür bilincinin,duyarlılığının, köklü ve güçlü bir şekilde 
yerleşmesiyle toplumda irfan ve şuurun yaygınlaşmasından bahsetmek 
mümkün olacaktır.  Tam da bu noktada müzelerin kritik rolü bulunmaktadır. 
Müzeler, çocuk ve gençlere onları kuşatan günlük hayatın hızlı değişiminden 
uzaklaşma fırsatı sunmakta, yeni ve kadim bir dünyanın kapılarını 
aralamaktadır. Çocuk ve gençler müzeler ve tarihi mekanlar sayesinde geçmiş 
medeniyetlerin izini sürebilmektedir. Ancak müzelerin bu fonksiyonlarını tam 
anlamyla yerine getirebilmeleri için çocuklara ve gençlere yönelik cazibe 
merkezi haline dönüşmesi de kaçınılmaz bir gerekliliktir. Müzelerin çocukların 
dünyasında iz bırakır mahiyette olabilmesi, özel planlanmış etkinlikler ve 
interaktif katılımlı programlarla mümkün olmaktadır.

KOORDiNATÖRLÜKTEN
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
müzeleri; “Toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın 
somut ve somut olmayan kültürel mirası ile çevresini tanıması ve sahiplenmesi 
amacıyla ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, 
koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, 
eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde 
etkili olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen daimi kuruluştur.” şeklinde 
tanımlamaktadır.

Ülkemizde 187’si T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 183’ü bakanlığın 
denetimindeki özel müzeler olmak üzere, toplam 370 müze bulunmaktadır. 
Bu tanımlamalardan da görüleceği üzere günümüzde müzeler, sadece 
eserlerin sergilendiği ve depolandığı mekânlar olmaktan çıkmıştır. Müze 
kültürünün geliştirilmesi, tarihi ve kültürel bilincin yerleşmesi için çeşitli 
etkinliklere ev sahipliği yapan, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim 
ve kültür kurumları hâline gelmiştir.

Bununla birlikte müzelerin kültür aktarımındaki payını ve toplum 
hafızasındaki yerini hak ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin çocukluk 
çağından başlayarak yerleşmesiyle doğru orantılıdır. Çocukları müzeye 
çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için çocuğun 
müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi 
gerekmektedir. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden 
bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir.
Derneğimiz İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüyle bir protokol imzalamış 
olup, bu protokolle iki kurumun ortak çalışma alanlarıyla ilgili paydaşlık 
ilişkisi geliştirmeleri kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda protokolümüzün 
“Kent Kültürü Müze Eğitimleri Konusunda Destek” başlıklı madde 1.2 de; 
“İstanbul’un tarihsel boyutu, kültürel öğeleri, sanatsal içerikleri, sosyolojik 
unsurlar, folklorik içeriği ve coğrafi özellikleri hakkında uzmanlardan ve 
akademisyenlerden içerik ve uygulamalı çalışmalarda destek alınması, drama 
ve atölye uygulamalarının yapılması. Müze eğitimlerinde tarihi kültür aktarımı 
ile müzede öğrenme uygulamalarını gerçekleştirme” ifadesi yer almaktadır. 
Projenin amacı, ülkemizde müze kültürünün çocukları kapsayacak şekilde 
gelişmesine katkı sağlayabilmek için çocuklara dahil olarak ve uygulayarak 
öğrenme imkânı oluşturarak, kültürel varlıkları tanıtan, koruma ve yaşatma 

bilinci aşılayan, aktif kültür aktarımı için ortamlar yapılandırmak, geliştirmek 
ve yaygılaştırmaktır.

T.C. İçişleri bakanlığı Dernekler Dairesi desteğiyle OKED ve İstanbul İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimde işbirliği 
protokolü kapsamında yürütülen “Müze ile Keşfediyorum“ projesinde  çok 
değerli etkinliklerde, kıymetli öğrencilerimizle güzel atölyelerde buluşuldu.
OKED,”Müze ile Keşfediyorum Projesi” ile  tarihimize kapı aralayarak 
çocuk ve gençlerde kültürel mirasımızı tanıma, koruma, yaşatma bilincini 
geliştirerek kendisiyle ve tarihiyle barışık nesiller yetiştirmeye katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Müzelerin kültür aktarımındaki payını ve 
toplum hafızasındaki yerini hak ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin 
çocukluk çağından başlayarak yerleşmesiyle doğru orantılıdır. Çocukları 
müzeye çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması 
için çocuğun müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun 
beslenmesi gerekmektedir. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve 
kendisinden bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. 
Müze içerisinde çocuk ve gencin dahil oldukları etkinlikler ile kültürümüz 
sanatımız ve tarihimize ait yaşam biçimi konusunda anlayış kazandırma 
açısından önemini ve müzelerin yaşayan kurum olma niteliğini ön plana 
getirmeyi hedeflemiştir.
6-18 yaş arası çocuk ve gençleri kapsayan Projemizde Ayasofya Sıbyan 
Mektebi ve maksure alanlarında yürütülen etkinlikler İslam Bilim ve Tarih 
Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Müzesinde etkinliklerle devam edilmesi için hazırlıklar yapılmıştır. Pandemi 
sürecinin başlamasıyla daha çok çocuk ve gence ulaşılması için planlanan 
etkinliklerin bir kısmı yapılamamıştır. Çocukların ve gençlerin müze kültürünü 
içselleştirebilmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için öncelikle de 
okul öncesi döneminden itibaren kendi katılımda bulunacakları etkinliklerin 
olduğu yaparak yaşayarak öğrenme durumunun gerçekleşmesinin öneminden 
hareketle, proje de bir gezi kitapçığı içeriği oluşturulmuş ve müze gezilerinde 
özellikle bu tür materyallerin ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. Projemizde 
gördük ki çocuk ve gençler tarihimizi kültürümüzü sanatımızı öğrenmeye 
hazır ve ilgililer, yeter ki bu alanda nitelikli çalışmaları gerçekleştirelim.
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Müze İle Keşfediyorum Projesinde;
• 6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin müze kültürünü 
içselleştirebilmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için içerik 
üretilmiştir. Bu içeriğin üretilmesinde OKED, protokol imzaladığı İl Millî 
Eğitim Müdürlüğü ile proje ortağı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden 
destek almıştır.
• İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün belirlediği müzelerde çocuklara 
yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturularak 
uygulanması hedeflenmiştir. Atölye uygulamaları yaş seviyelerine göre tarihi 
mekan müze alanlarında gerçekleştirilmiştir.
• Proje planlanmasında, kültürel mirasın korunması ve bu bilincin 
yaygınlaştırılmasına dair duyarlılığın çocuk ve gençlere erken yaşlarda 
kazandırılması dikkate alınmışır. Bu çerçevede proje planlanıp sahada hayata 
geçirilmiştir.
• Hazırlanan içerik ve takvim, İl Millî Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okullarda 
ilan edilerek başvuran okullardan belirlenen yaş ve sayıda öğrenci ile 
uygulanması planlanan  içerik doğrultusunda müze içinde atölye çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.
• Atölye çalışmalarına katılan çocuklara ön test ve son test yapılarak projenin 
etki analizi belirlenmeye çalışılmıştır.
• Kültür ve eğitim alanında çalışan sivil toplum üyeleri, öğretmenler, 
eğitim yöneticileri ve konuyla alakalı çalışmaları olan 50 kişinin katılımıyla 
müze kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitici eğitimi 
düzenlenmiştir. Bu eğitim müfredatı, OKED ve proje ortakları tarafından 
oluşturulmuştur. 
• Proje faaliyetlerinin sonunda elde edilen kazanımlarla, ülkemizde müzecilik 
kültürünün çocukları da kapsayacak şekilde gelişebilmesi için örnek bir 
çalışma modeli olarak eğitim içerikleri ve proje sonuçları basılı materyal 
haline getirilerek fayda sağlanması amaçlanmıştır.

Okul öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED), çocuk yararını göz önünde 
bulundurarak çocukların gelişimlerini, kişiliklerinin oluşmasını, aile, eğitimci 
ve çocuk üçgeninde desteklemeyi hedefleyerek kuruldu. 2010 yılında 41 okul 
öncesi Eğitim kurumu yöneticisi, akademisyen, eğitimci, pedagog, psikolog, 
okul öncesi eğitmeni, çocuğun yararını gözeten gönüllülerin bir araya gelerek 
oluşturduğu OKED, Platform olarak 2010 senesinde yolculuğuna başladı, 
2014 tarihinden itibaren OKED (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği) 
dernek olarak Proje bazlı çalışmalarına devam etmektedir.

OKED (Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği), “Her çocuk bir dünyadır, Her 
aile özeldir, Her öğretmen değerlidir” bakış açısıyla ve yüreğiyle yola çıkarak, 
çocuk dünyasından bakabilen, çocuğun, ailenin ve eğitimcinin yararını 
gözeten, okul öncesi eğitim kurumu yöneticileri, eğitmeni, pedagog, psikolog 
ve çocuk dostu gönüllülerinin bir arada güçlü bir zeminde buluşmalarına fırsat 
oluşturmaktadır. OKED Çocuk yararını göz önünde bulundurarak çocukların 
gelişimlerini, kişiliklerinin oluşmasını aile eğitimci ve çocuk üçgeninde 
desteklemeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi eğitimde eğitim-öğretim ve 
öğretmen kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, sağlıklı aile 
yapısının desteklenmesi, toplumsal fayda sağlayacak eğitim temelli projelerin 
yürütülmesi, bu alandaki ulusal ve uluslararası politikaların oluşması ve 
uygulanmasında etkin rol üstlenmeyi hedeflemektedir. 

OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM KURUMLARI 
DERNEĞİ (OKED)
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Vizyonumuz
Çocuk yararını göz önünde bulundurarak, 
çocukların pedagojik açıdan gelişmelerine, 
kişiliklerinin oluşmasına, evrensel insan 
hakları çerçevesinde fırsat sunulmasına, 
okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, 
eğitim-öğretim ve öğretmen kalitesinin 
yükseltilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, 
sağlıklı aile yapısının desteklenmesi, bu 
alanlardaki ulusal ve uluslararası politikaların 
oluşması ve uygulanmasında etkin rol 
üstlenerek nitelikli çalışmalar yapılması.

Misyonumuz
Çocukların gelişimlerini plan ve program 
dahilinde destekleyen kuruluşlar okul öncesi 
eğitim kurumları, kamu, Stk, eğitim kurumları 
arasında iletişim, istişare ve işbirliği zemini 
oluşturmak, aileleri çocuk eğitimi konusunda 
bilgilendirici eğitimlerle desteklemek, 
eğitimcilere niteliği arttırıcı hizmet içi eğitim 
çalışmaları yapmak, toplumsal fayda sağlayacak 
çocuğun kendisi ve toplumla barışık olmasını 
sağlayacak sürdürülebilir proje çalışmaları 
yürütmek.

OKED, “Gökkuşağı İstanbul Kadın Platformu” üyesidir. T-STKCOGEP “Türkiye 
Sivil Toplum Çocuk ve Genç Platformu”, Türkiye Aile Platformu katılımcısı 
destekçisi ve karar organı üyesidir.
Üyesi olduğu İKADDER (İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği)’nin 
yürüttüğü Ailemiz Projesinde katılımcı ve destekçi olarak yer aldı.
Çocuğa saygılı bir yayıncılığın içselleştirilmesi, çocuk hakları sözleşmesinin 
ilkelerine dayalı hak temelli bir yayıncılığın destekçisi olma sorumluluğunu 
OKED her platformda desteklemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda 
başlangıcından itibaren her sene TRT Uluslararası Çocuk ve Medya 
Konferansı’nın çalışmalarının takipçisidir.

OKED HİKDE (Hanımlar İlim ve Kültür Derneği) İle “ Bilgin Çekirdekler” Çocuk 
Eğitimi Projesinde ortak aktif uygulayıcı olarak yer aldı.

OKED Sabahattin Zaim Üniversitesi ile de ortak çalışmalar yapmak için 
protokol imzaladı.

OKED eğitici eğitimini içeren öğretmen eğitimi ve yönetici eğitimi 
seminerlerini düzenli olarak devam ettirmektedir. AEP (Aile Bakanlığı 
Aile Eğitim Programı) kapsamında formatör eğitmenlerimiz Aile eğitim 
seminerini destekleyici ortak çalışmalara iştirak etmiştir. Aile Bakanlığı 
işbirliği ile müftülük çalışanlarına çocuk eğitimi ve sağlıklı iletişim konusunda 
ortak seminer verilmiştir. Aile Bakanlığı çalışanlarına çocuk istismarı ve çocuk 
koruma konusunda eğitim verilmiştir. OKED bağımlılıkla ilgili çalışmaları da 
yakından takip etmekte olup bağımlılık davranışının özellikle karakterin 
oluştuğu çocukluk dönemindeki aile iletişimi ve çevresel koşullarla ilgili 
olması nedeniyle Yeşilay dahil bağımlılıkla ilgili çalışmalar yapan STK’lar, 
kurumlarla istişare ve bilgilendirme çalışmalarına da önem vermektedir. 

Çocuk ihmali ve İstismarı konusu da OKED’in gündemindedir. (TURAP) 
toplantısı bünyesinde gerçekleşen çalıştayda ihmal ve istismar konusunda 
bilgilendirici broşür kitapçık hazırlanıp paylaşıldı. Öncelikle bu alanda aile 
eğitimleri, çocuğu güçlendirici destek eğitimlerini ve eğitici eğitimlerinin, 
bireysel güvenlik beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi konusunu önem 
vermektedir.
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Uzmanlarımız tarafından özellikle çocuk ihmali ve istismarı konularında, 
duygusal ihmal ve şiddet konusu, ailelerin nasıl hareket etmesi, mahremiyet 
eğitimine dair bilgilendirmeye yönelik sunumların yapıldığı seminerleri 
gerçekleştirilmiştir.

OKED T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün “Toplumda 
huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, 
işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler” konusu ile ilgili 2016 yılı 
proje teklif çağrısı kapsamın da “Okul öncesinde Toplumsal Barış Eğitimi“ 
başlıklı projesi ile hibe desteği alarak 1 Şubat 2017- 30 Kasım 2017 tarihleri 
arasında 10 ay süren “ Okul öncesinde Toplumsal Barış Eğitimi Projesi’ni 
yürütmüştür. Okul öncesinde toplumsal barış eğitimi konusunda müfredat 
geliştirilerek eğitim içerikleri oluşturulmuş, ilk olarak Anadolu’nun 7 şehrinde 
eğitici eğitimleri yapılmış, eğitmenlerden (8 hafta süresince bir davranış 
kalıbının yerleşmesi için gerekli asgari süre) müfredat kitapçığındaki 
uygulamaları yapmaları istenerek, Bu eğitimlerle erken çocukluk döneminden 
itibaren, çocukların uzun eğitim yaşamları süresince, hayatta yaşam 
kalitelerini artıracak bireysel sosyal olarak çevreye ve topluma duyarlılıklarını 
farkındalıklarını yükseltecek başarılarını destekleyecek yaşam becerileri ve 
bakış açıları kazandırmak, Toplumsal barış konusunda okul öncesi eğitimde 
kültür oluşması için gerekli altyapının oluşturulması noktasında katkı 
sağlayarak, kendisi ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

OKED, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile “Eğitimde İşbirliği Protokolü” 
imzalayarak ortak proje ve eğitim çalışmaları yürütme konusunda görüşmeler 
ve planlamalar gerçekleştirmiştir.

 ⇢İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje istişare ziyareti

 ⇢ İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü- OKED Eğitimde İş birliği Protokolü imza töreni 
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 ⇢OKED Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliği 
protokol imzası

MÜZE İLE 
KEŞFEDİYORUM

Projesi
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Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) T.C. İçişleri Bakanlığının 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2019 yılı proje teklif çağrısı 
kapsamında, 
“Müze İle Keşfediyorum” başlıklı projesi ile hibe almaya hak kazandı.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan Müze İle Keşfediyorum Projesi, T.C. 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteği ile 
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği koordinatörlüğünde, İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında yürütüldü. Daha fazla çocuğa 
ve gence ulaşmak için planladığımız, üç müzedeki uygulamalar pandemi 
sürecinin başlamasıyla yapılamadı. Proje uygulamaları sürecinde Bakanlık 
tarafından belirlenen 300 hedef sayıdaki, 6-18 yaş aralığındaki çocuğa 
ve gence atölyeler süresince ulaşıldı. Tüm müzelerde yapacağımız örnek 
atölyelerin büyük bir kısmı Ayasofya sıbyan mektebi tarihi mekanı ve maksure 
alanlarında gerçekleştirildi. Proje süresince atölyeler öncesi pedagojik açıdan 
yaş grubuna uygun anlatımla rehberler eşliğinde müze bilgilendirme gezileri 
gerçekleştirildi. Atölyeler öncesi ve sonrası uygulanan ön test ve son testler 
aracılıyla proje süreci ile ilgili ölçme değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. 
Müze gezisi için oluşturduğumuz gezi kitapçığı materyali de öğrencilere gezi 
öncesi dağıtıldı. İçindeki uygulamalar gezi sürecinde çocuklar tarafından çok 
ilgi gördüğü gözlemlendi.

Projenin Amaçları
Müze kültürünün çocukları ve gençleri kapsayacak şekilde gelişmesine katkı 
sağlayabilmek için dahil olarak ve uygulayarak öğrenme imkânı oluşturarak, 
kültürel varlıkları tanıtan, koruma ve yaşatma bilinci aşılayan, aktif kültür 
aktarımı için ortamlar yapılandırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. 
Projenin önemli amaçları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle;

 ⇢  İstanbul il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile belirlenen müzelerde çocuklara 
yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturmak,

 ⇢  6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin müze kültürünü 
içselleştirebilmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için içerik 
üretilmesini sağlamak,

 ⇢  Hazırlanan atölyeler, içerik ve takvim, İl Millî Eğitim Müdürlüğü kanalıyla 
okullarda ilan edilmesi ve ilan doğrultusunda başvuran okullar için belirlenen 
içerik doğrultusunda müze içinde atölye
çalışmaları gerçekleştirmek,

 ⇢  Atölye çalışmalarına katılan çocuklara ön test ve son test yapılarak 
projenin etki analizini gerçekleştirmek,

 ⇢  Müzelerin kültür aktarımındaki payını ve toplum hafızasındaki yerini 
hak ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak 
yerleşmesiyle doğru orantılı olmasına binaen, çocukları müzeye çekecek, 
hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için çocuğun müzede 
kendine özel bir alan bulmasını ve aidiyet duygusunun beslenmesini sağlamak,

 ⇢  Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden bir şey 
katma imkanı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. Aktif katılımlı 
öğrenme sürecine çocuk ve genç katılımını sağlayarak, bilgi ile doğrudan 
bağ kurabilmesini, öğrendiklerini yaşam boyutuna taşıyabilmesini, yeniden 
üretme olanağı bulup içselleştirmesine imkan sağlamaktır.

Projenin Hedefleri
 ⇢  OKED yürüttüğü bu proje ile tarih, medeniyet ve kültürel değerlerin 
korunması ve nesillere aktarımında en önemli kurumsal yapılardan biri olan 
müzelerin, tarihi eserleri depolayan, muhafaza eden ve sergileyen binaların 
ötesine geçerek, çocuklara doğrudan ulaşan, kültürel kalkınmaya katkı 
sağlayan kurumlara dönüşme sürecinin desteklenmesini sağlamak, 

 ⇢  Küreselleşen, hızla dönüşen dünyada, kültür ve medeniyetin muhafazası 
son derece zor ve önem teşkil eden kritik bir husus iken, bu kapsamda 
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kurumlarda yürütülen eğitim, öğretim faaliyetleri ve aile içindeki değer 
aktarımı kadar, hayatın içinde farklı düzeylerde yapılacak kültür aktarımının 
da sağlanmasına katkıda bulunmak, 

 ⇢  Çocukluk çağında, tarih ve kültür bilincinin köklü ve güçlü bir şekilde 
yerleşmesiyle toplumda irfan ve şuurun yaygınlaşacağından bahsetmek 
mümkündür. Tam da bu noktada, müzelerin kritik bir rolü bulunmaktadır. 
Müzeler, çocuklara onları kuşatan günlük hayatın hızlı değişiminden uzaklaşma 
fırsatı sunmakta, yeni ve kadim bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. 
Çocukların ve gençlerin, müzeler ve tarihi mekanlarda, tarihe kapı aralayarak 
geçmiş medeniyetlerin izini sürebilmelerine imkan sağlamak, 

  ⇢  Çocuklar ve gençler için müzelerin bu fonksiyonu tam anlamıyla yerine 
getirebilmesi için çocuklara yönelik cazibe merkezi haline dönüşmesi de 
önemli bir husustur. Müzelerin çocukların dünyasında iz bırakır mahiyette 
olabilmesi için özel planlanmış etkinlikler ve katılımda bulunacakları 
programlar düzenlemek, 

 ⇢  Çocuklar ve gençler, gerçekleştirdikleri müze ziyaretlerinde, hem tarihi 
ve kültürü yaşayarak öğrenmelerini, hem de atölyelerde kendileri de üretimin 
bir parçası olarak  oluşan etkinin kalıcı iz bırakmasını sağlamak, 

 ⇢  Yapılan etkinliklere katılan ve aktif öğrenen çocuğun ve gencin, merak 
duygusu gelişmesini, kültür ve medeniyeti ile ilgili alakasının artmasının 
teşvik edilmesini temin etmek, 

 ⇢  Proje ile daha önceki projemizde de çocuk ve gençlerin kendisi ile barışık 
bir birey olarak yetiştirilmesini hedeflediğimiz gibi, bu proje de de tarihi, 
medeniyeti, değerleri, toplumu ve kendisiyle barışık bir neslin yetişmesine 
yönelik destek sağlamak, 

 ⇢  Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası 
için proje kapsamında eğitici eğitimi programına katılan gönüllülerin, 
yürüttükleri çalışmalarla sürdürülebilir ve kalıcı bir etki oluşturması konusunda 
katkı sağlamak, 

 ⇢  Proje faaliyetlerinin sonunda elde edilen kazanımlarla, ülkemizde müze 
kültürünün çocukları ve gençleri de kapsayacak şekilde gelişebilmesi için 
örnek bir çalışma modeli olarak eğitim içerikleri ve proje sonuçları basılı 
materyal haline getirilmesini sağlamak,

 ⇢  Müzelerin, turistik bir mekândan ziyade etkin bir eğitim kurumu olarak 
fonksiyon icra etmesini desteklemek

 ⇢  Özgün bir müze eğitimi içeriği oluşturarak talep eden kuruluşların 
istifadesine sunmak

 ⇢  Çocuklarda ve gençlerde tarih, kültür ve müze bilincinin gelişmesine 
katkı sağlamaktır.
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Proje Hazırlık Çalışmaları
1 Eylül  2019 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel 
Müdürlüğü hibe desteği ile başlayan Müze İle Keşfediyorum Projesi ön hazırlık 
ve AR-GE çalışmaları başladı. Projeye hazırlık kapsamında çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirildi. İlk ziyaret Proje ortağımız da olan İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’ne gerçekleştirildi. Projenin ve atölyelerin gerçekleşeceği  müze 
mekanları tespit edilmek üzere görüşmeler gerçekleşti. Projenin yürütüleceği 
müze alanları tespit edildi.

Müze İle Keşfediyorum Projesi kapsamında gerçekleştirilecek  atölyeler ile 
ilgili, Müze atölyeleri için uygun olan, ilgili kültür, sanat ve atölye çalışmaları 
yapan  sanatçılar ve atölyelerle görüşmeler gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
planlamalar yapıldı. Proje başlangıcı için son hazırlıklar gerçekleştirildi. 
Eğitim kurumlarındaki çocukların ve gençlerin de projeye dahil olması için 
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Eğitimde İş birliği Protokolü kapsamında  
görüşmeler gerçekleştirildi. Projede yer alacak eğitim kurumlarının 
belirlenmesi konusunda duyuruların yapılması için İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile planlama yapılarak katılımda bulunacak eğitim kurumları ve yaş gruplarına 
göre öğrenci grupları belirlendi. 

PROJE KAPSAMINDA 

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
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Eğitici Eğitimi:
Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası için 
Müze ile Keşfediyorum Projesi kapsamında gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi 
Seminerleri ile katılan eğitimciler, sahayla ilgili gönüllülerin, yürüttükleri 
çalışmalarla sürdürülebilir ve kalıcı bir etki oluşturması konusunda katkı 
sağlanması amaçlandı. 2-3 Mart 2020 tarihinde Ahmet Hamdi Tanpınar 
Müzesinde iki gün süresince eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Eğitici Eğitimi kapsamında verilen başlıca seminerler;

 
⇢  “Bir Hafıza Mekanı: Müzeler “
Tarihçi- İstanbul İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hayrullah Cengiz
Müzelerin ve tarihi mekanların kültür hafızamızdaki yeri ve önemi 
değerlendirildi. 

 ⇢  “Eğitimde Masal “
Masal anlatıcı-eğitmen Gözde Nur Işıklı
Masal anlatıcı-eğitmen Hüseyin Işıklı
Masal anlatımı çalışmalarının, eğitimsel açıdan önemi , tarihi mekanda 
uygulamalar  konusundaki çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

 ⇢  “Sanat ve Çocuk” 
Seramik sanatçısı Ayten Çelebi 
Sanatın çocuğun dünyasındaki önemi, seramik sanatının uygulama aşamaları, 
proje içerisinde uygulanan seramik etkinliği hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu.
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Hat ve Minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz
Seramik, hat ve minyatür gibi geleneksel sanatlarımızın, çocuk ve gençlere 
aktarımı ve uygulamaları konusunda bir seminer gerçekleştirildi.

 ⇢  “Eğitimde Kültür Aktarımı Aracı olarak Masal”
İstanbul Masal Okulu Koordinatörü Özgür Aras Tüfek
Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Masal okulu ve Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde yürütülen Anadolu  masalları çalışmaları ve bu 
çalışmaların kültür aktarımına etkisi konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

 ⇢  “Oyun ve Eğitimde Mekan Çeşitliliği”
Sosyolog- Eğitimci- Yazar Erol Erdoğan
Oyunun çocuk, genç ve yetişkinler için önemi, eğitimde farklı mekanları 
kullanmanın katkıları konusunda seminer gerçekleşti.
  

 ⇢  “Öğretmenin 100 Dili”
Mimar- Eğitimci Beyhan Gültaşlar
Yurtdışında ve ülkemizde yapılan alternatif mekanlardaki eğitim çalışmaları 
konusunda farklı uygulamalar konusunda bir seminer verildi.
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 ⇢  “Müzelerin Öğrenmeye Etkisinde Yayıncılığın Kullanımı” 
TRT Çocuk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hatice Özdemir Tülün
Müzelerin Öğrenmeye etkisinde TRT Çocuk Dergisi uygulamaları konusunda 
sunum gerçekleştirildi.

 ⇢  “Simurg : Bir Yolculuk Hikayesi”
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güneş
Kuş masalları ile çocuk ve gençlerin yaşına uygun olarak anlatımı ile bu 
hikayelerle gençlere kazandırılmak istenen değerler konusunda seminer 
verildi.

⇢  Müzede İnteraktif Bilim Etkinlikleri
Eğitimci Ayşe Devrim Kuralay
Müze içerisinde bilim atölyeleri ile ilgili yapılan alternatif atölye uygulama 
örnekleri konusunda bilgilendirici sunum yapıldı.
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Sosyal Etkinlikler
OKED tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi desteğiyle İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü eğitimde 
işbirliği protokolü kapsamında yürütülen “Müze ile Keşfediyorum“ Projesinin 
sosyal etkinlik kapsamında düzenlenen bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 
Müze kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında farklı disiplinlerin bir araya geldiği 
sosyal etkinlik toplantısında yerel yönetim temsilcileri, kamu temsilcileri, 
Stk temsilcileri, sivil toplum aktivistleri, akademisyenler, eğitimci, yazar ve 
sanatçılar proje ve konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.
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Atölye
Çalısmaları.

MÜZE İLE 
KEŞFEDİYORUM



Atölye Çalışmaları
Müze ile Keşfediyorum Projesi tarihimize kapı aralayarak çocuk ve gençlerde 
kültürel mirasımızı tanıma, koruma, yaşatma bilincini geliştirerek kendisiyle 
ve tarihiyle barışık nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir 
.Müzelerin kültür aktarımındaki payını ve toplum hafızasındaki yerini hak 
ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak 
yerleşmesiyle doğru orantılıdır. Çocukları müzeler ve tarihi mekanlara 
çekerek. hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için çocuğun 
müzede kendine özel bir alan bulması ve aidiyet duygusunun beslenmesi 
gerekmektedir. Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve kendisinden 
bir şey katma imkânı bularak öğrenme sürecini aktifleştirebilir. Müze 
içerisinde çocuk ve gencin dahil oldukları etkinliklerin kültürümüz sanatımız 
ve tarihimize ait yaşam biçimi, anlayış kazandırma açısından önemini ve 
müzelerin yaşayan kurum olma niteliğini kazandırmayı hedeflenmektedir. 

6-18 yaş arası çocuk ve gençleri hedefleyen Proje Kapsamında Gerçekleştirilen  
Atölyeler:
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 ⇢  Cilt Atölyesi:

Bu atölyede katılımcılara öncelikle yüzlerce yıllık geçmişi olan cilt sanatı, 
basit defter yapımı ve defter yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken kağıt 
ve dikiş bilgileri hakkında bilgi verildi. Ardından bütün katılımcı öğrenciler 
aldıkları bilgiler doğrultusunda üretkenliklerini de kullanarak kendilerine ait 
tek formatlı (ortalı) bir defter oluşturdu. Ortaokul ve lise öğrencisi 15 erli 
grup katılımıyla gerçekleşmiştir. 
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 ⇢  Seramik Atölyesi

Seramik atölyesi 15 kişilik ortaokul öğrencisi iki grupla gerçekleşti. Geleceğin 
seramik sanatçılarına teşvik olması ümit edilen  esas amacı seramik sanatını 
tanıtmayı amaçlayan bu atölyede katılımcılara seramik sanatı ve malzemeleri, 
uygulama şekli, ve uygulama alanları hakkında bilgi verildi. Sonrasında 
müzeyi gezen katılımcılar, müze binası ve tarihiyle ilgili öğrendikleri bilgileri 
elleriyle şekillendirdikleri seramik malzemesi ile obje üzerinden pekiştirdiler.
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 ⇢  Minyatür Atölyesi

Bu atölyede katılımcılara öncelikli olarak yüzyıllar boyunca en ince 
ayrıntıyı dahi çizgilerine taşıyan; savaşların, seferlerin, şenliklerin, giyim-
kuşamların ve örf ve adetlerin görsel sanat zevkiyle döneme ait renk 
unsurlarının bile günümüze kadar taşınmasını sağlayan minyatür sanatı, 
malzemeleri, uygulama şekli ve uygulama alanları hakkında bilgi verildi. 
Ardından müzeyi gezen katılımcıların, müze binası ve tarihi hakkında 
öğrendikleri bilgileri kendilerinin renklendirdikleri bir minyatür üzerinden 
pekiştirmeleri sağlandı. Kendi minyatürlerinin de olduğu defterlerini 
oluşturmaları konusunda teşvik edildi.
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 ⇢  Hat Atölyesi

Bu atölyede katılımcılara öncelikli olarak estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir 
şekilde yazı yazma anlamına gelen hüsn -i hat sanatı, malzemeleri, uygulama 
şekli ve uygulama alanları hakkında bilgi verildi. Ardından müzeyi gezen 
katılımcılar, müze binası ve tarihi hakkında öğrendikleri bilgileri kendilerinin 
renklendirdikleri bir hat yazısı üzerinden pekiştirdiler. Hat sanatının  çok 
ilgilerini çektiği gözlemlendi. Nasıl devam ettirecekleri konusunda sorular 
sordular. Tarihi kişiler hakkında merak ettikleri sorular cevaplandırıldı.
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 ⇢  Tezhip Atölyesi

Bu atölyede katılımcılara öncelikli olarak kelime anlamı altınla süslemek 
olan tezhip sanatı, malzemeleri, uygulama şekli ve uygulama alanları 
hakkında bilgi verildi. Ardından müzeyi gezen katılımcılar, müze binası ve 
tarihi hakkında öğrendikleri bilgileri kendilerinin renklendirdikleri bir tezhip 
üzerinden pekiştirildi. 
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 ⇢  Ahşap Atölyesi

Müze binasını gezen ve tarihi hakkında bilgi alan atölye katılımcıları şaküllü 
terazi, güneş saati, denge ağırlıklı mancınık, rubu tahtası, usturlab, pusula 
gibi kültür ve bilim mirasımıza ait  objeler görselleri maketleri üzerinden 
tanıtılarak bilgi verildi. Daha sonra güneş saatini kendileri yapmaları sağlandı. 
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 ⇢  Masal Atölyesi

Yaş gruplarına göre farklı başlıklarda masal atölyeleri gerçekleştirildi. 15 
er kişilik gruplarla gerçekleşen atölyelerin ilkokul ve ortaokul gruplarıyla 
maksure alanında tarihi bilgileri de barındıran masallar  masal anlatıcıları 
tarafından anlatıldı. Ayasofya maksure alanlarında ilkokul grubu öğrencilere 
tarihi bilgi aktarımı olan güncellenmiş masallar anlatıldı. Ortaokul ve  lise 
gruplarına  klasikler arasında çok önemli bir yere sahip olan ve Feridüddin 
Attar tarafından kaleme alınan Mantıku’t Tayr, 14. yüzyılda Kırşehirli şairimiz 
Gülşehri tarafından Türkçeye çevrilen, insanın ömür denilen yolculuğunda 
dünyaya güzel bir ad bırakıp gitmek adına sahip olması gereken değerleri 
kuşlar üzerinden anlatan Kuş masalları, minyatür görselleri ile birlikte 
öğrencilere anlatıldı.
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 ⇢  Oyun Atölyesi

Proje kapsamında geleneksel oyunlar başta olmak üzere, oyunlarla çocuk 
ve gençlerde farkındalık oluşturarak, oyun ve birlikte oynamanın önemi 
yaşatılarak, hımbıl (bom), üç taş gibi oyunlar ortaokul grubundan 15 kişilik 
gruba oynatıldı. Katılımcıların hem küçük yaş, hem de büyük yaş grubundan 
heyecanla oyunlara katıldıkları ve sonuna kadar ilgili oldukları gözlemlendi. 
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 ⇢  Drama Atölyesi

Çocukların müze mekanını daha işlevsel kullanabilmesi açısından ve kalıcı 
öğrenmenin gerçekleştirilmesini desteklemek  amacıyla yaş gruplarına göre 
drama atölyeleri yapıldı. İki drama atölyesi de 15 kişilik ilkokul grubu ile 
gerçekleşti. 
Ayasofya sıbyan  mektebi tarihi mekanı içerisinde ve maksure alanlarında 
devam eden etkinlikler süresince Millî Eğitim okullarından öğrenciler 
heyecan, mutluluk ve merakla katılımda bulundular. Atölyelerin devamı 
olup olmadığını öğrenmek istediler. Özellikle sevdikleri atölyelere nerede 
devam edebileceklerini sordular. Çocukların ve gençlerin müze kültürünü 
içselleştirebilmeleri, tarihleri ve tarihi mekanlar  ile bağ kurmalarını sağlamak 
için öncelikle okul öncesi döneminden itibaren kendi katılımda bulunacakları 
etkinliklerin olduğu yaparak yaşayarak öğrenme durumunun gerçekleşmesinin 
öneminden hareketle Müze gezisi var sırasında bir gezi kitapçığı içeriği 
oluşturulmuş ve müze gezilerinde özellikle bu tür materyallerin ihtiyaç olduğu 
gözlemlenmiştir. Projemizde özelikle gördük ki çocuk ve gençler tarihimizi 
kültürümüzü sanatımızı öğrenmeye öylesine hazır ve ilgili, yeter ki bu alanda 
nitelikli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirme adına çalışmalar yürütelim...
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MAKALELER



EĞİTİM SERÜVENİNDE MÜZELER VE 
MÜZELERİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ

⇢ Dr. Coşkun Yılmaz
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü

⇢ Ekrem Aytar
Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü

Her toplum kendinden önceki medeniyetlerin yaşantılarını merak etmiş, 
onlarla ilgili bilgi toplamaya çalışmıştır. Bu öğrenme isteğinin en somut 
verileri maddi buluntular olarak karşımıza çıkar. Geçmiş medeniyetlere 
ait maddi buluntular ile karşılaşan insan; bu mücessem verileri zihninde 
bir tasavvura dönüştürerek o medeniyetlere dair bir değerler bütünü 
oluşturma sonucuna gidebilmektedir. Bu çerçevede 21. yüzyıl insanının 
bu ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlar olarak karşımıza müzeler 
çıkmaktadır. Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM) müzeyi “Kültürel değer 
taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde korumak, incelemek 
değerlendirmek ve özellikle halkın beğenisinin yükselmesi ve eğitim için 
sergilemek amacıyla toplum yararına, sürekli yönetilen kurum” olarak 
tanımlamaktadır.1 Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatında ise müze tanımı 
şu şekilde yapılmıştır: “Kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa 
çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici 
olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, 
bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli olan daimi 
kuruluştur.”2 Bu iki tanımda da vurgulandığı üzere müzelerin işlevleri 
arasında belki de en önemlisi günümüz ve geleceğin dünyasının; eskilerin 
tabiri ile zevk-i selim sahibi/yüksek zevkli insanını yetiştirmedeki rolüdür. 

1 Tomur Atagök, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın 
Merkezi Matbaası, İstanbul 1999, s.131.
2 Müzeler İç Hizmet Yönetmeliği Madde 4.
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Modern müzeciliğin kuruluşundan 
19. yüzyıl sonlarına kadar müzecilikte ön plana 

çıkan, sanat eserlerini depolarda koruma ya da bir 
vitrin içerisinde lebâleb sergileme anlayışı insana 
yeni bir ruh ve düşünme gücü verebilecek ilhamın 

eksik kalmasına yol açmıştır. 

Hâlbuki “müze” ifadesinin temeli olan “museu” kelimesinin Grekçe’de 
“mouseion” kelimesinden geldiği ve Grek mitolojisindeki “mousa” denilen 
ilham perisinin adından türetildiği unutulmamalıdır. Müzecilik genellikle batı 
kültüründe başlamış bir etkinlik olarak düşünülse de bizim kültürümüzde 
de hem koruma ve saklama anlamında hem de eski eserlerin ilhamı ile 
yeni eserlerin ortaya konulması açısından örnekler mevcuttur. Muhafaza 
anlamında verebileceğimiz ilk örnekler şüphesiz mukaddes emanetlerdir. Hz. 
Peygamber, ehli beyt ve sahabelere ait hatıralar önce İslam dünyası ardından 
da asırlarca Türkler tarafından hürmetle muhafaza edilmiştir. Keza Selçuklular 
devrinde bulunan bazı kabartma ve heykellerin Konya kentinin surlarına ve 
kapılarına yerleştirilerek herkese açık bir koleksiyon oluşturulmuştur. Osmanlı 
döneminde de vefat eden padişahlara ait eşyalar başta türbeler olmak üzere 
Topkapı Sarayı hazinesinde özenle muhafaza edilmiştir. Müzelerin ve eski 
eserlerin sadece muhafaza yönü değil sanatkârlara yeni eserler ortaya koyma 
noktasında da ilham kaynağı olması aslında yine bizim geleneğimizde olan 
bir durumdur. Osmanlı devrinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah (ö. 1520), 
padişah II. Bayezid’in emriyle Topkapı Sarayı Hazinesinde muhafaza edilen 
Yakût-el Müsta’sımî (ö.1299)’ye ait yazıları incelemesinin ardından hat 
sanatında kendi adıyla anılacak yeni bir ekol meydana getirmiştir. Bu duruma 
bir başka örnek olarak ilk müzecimiz Osman Hamdi Bey de verilebilir. Osman 
Hamdi Bey Müze-i Hümayûn’a müdür olmasının akabinde yaptığı resimlerinin 
önemli bir kısmında eski eserlere, klasik Osmanlı kültürüne yer vermiştir. 
Şüphesiz bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

20. yüzyıl ve millî devletimizin kuruluşu ile birlikte Cumhuriyet idaresi 
müzelerin millî kültürümüzü yetişen nesillere aktarabilmek adına eğitim 
işlevlerini yerine getirebilmesi amacıyla önemli çabalar sarf etmişlerdir. Bu 

dönemde yapılan münferit okul gezilerinin yanında 1937 yılında II. Türk Tarih 
Kongresi münasebetiyle Dolmabahçe Sarayı’nda açılan Türk Tarihi Sergisi, 
Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük sergilerden biridir. Antikçağ’dan 
Cumhuriyet döneminde kadar Türk Tarihini, Türkiye’nin tüm müzelerinden 
bir araya getirilen eserlerin yanı sıra yurt dışındaki müzelerde bulunan Türk 
eserlerinin de geçici olarak getirilmesi ile bütünlükçü bir Türk tarihi temsili 
kurgulanabilmiştir. Çok büyük bir kısmının öğretmenleri eşliğinde gezen okul 
gruplarının oluşturduğu yüz elli binin üzerinde ziyaretçi Ekim 1937 – Kasım 
1938 tarihleri arasında ziyarete açık kalan sergiyi ziyaret etmiştir.3

Müzelerin eğitim amaçlı faaliyetlere katkısı ve 
öğretmenler üzerinden öğrencilere ulaşılması 

prensibi dünya genelinde 1950’li yıllardan itibaren 
tartışılmaya başlanmıştır. 

9-10 Haziran 1954 tarihinde Londra’da toplanan Icom Eğitim Komitesi müze 
eğitimcileri, eğitim idarecileri, öğretmen okulları müdürleri için eğitim ve 
müzecilikle ilgili usulleri gösterir bir rapor yayınlamaya karar vermiştir.4 Her 
ne kadar yayınlanacak rapor içerisine katkı verecek ülkeler arasında olmasak 
da ortaya konan nihai rapor kısa sürede Maarif Vekâleti tarafından Türkçeye 
çevrilerek öğretmenlerin istifadesine sunulmuştur.5 
1960 sonrası Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği seminerler ve yeni açılan 
müzeler, yabancı dilden çeviriler ve üniversitelerde lisansüstü düzeyde 
verilen müzecilik eğitimi alana ivme kazandırmıştır. 1961’de, VII. Millî Eğitim 
Şurası’nda sunulan Eski Eserler ve Müzeler Komitesi Raporu’nda müzelerin 
eğitim merkezi haline gelmesi için müzeciliğin meslek haline getirilmesi, 
müzelerde çalışacak personelin üniversite yoluyla müzelere gelmesi ve 
müzecilik branşlarında öğrenim görmesi gerektiği vurgulanmıştır. 1962’de 
ICOM Türkiye Millî Komitesi “Müzelerin Eğitimdeki Rolü” hakkında UNESCO 
semineri düzenlemiştir. 1963’te müzelerin eğitim rolünü vurgulayan Müzelerin 
Teşkilatlanması adlı kitabın Türkçe basılmasını sağlamıştır. 1970’de Anadolu 
Medeniyetleri Müzesinde ilk müze eğitimi uygulamaları olarak kabul edilen 

3   Merve Özkılıç, 1937 İkinci Türk Tarih Kongresi Sergisinde Arkeoloji, Sanat Ve Mimarlık 
Tarihinin Temsili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi 2016, s. 35.
4   Müzeler ve Öğretmen, Maarif Basımevi, Ankara 1958, s. 3.
5   Müzeler ve Öğretmen, Maarif Basımevi, Ankara 1958.
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konferans ve seminerlere başlanılmıştır. 1982’de I. Millî Kültür Şurası’nda 
müzelerde çocuklar için bölümler kurulması ve bu bölümler için kadroların 
oluşturulması gündeme gelmiştir. 1984 yılında özel müzelerin açılabilmesi 
için yapılan kanunî düzenlemeler ile birlikte, güçlü vakıflar tarafından 
kurulan özel müzeler de müzelerin eğitim faaliyetlerini desteklemekte önemli 
bir oyuncu konumuna gelmişlerdir. 1986’da MEB tarafından Okul Müzeleri 
Yönergesi yayımlanmış, okul müzelerinde okulun tarihi ve faaliyet alanı ile 
ilgili fotoğraf, araç-gereç, belge vb. ile kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki 
belge ve eşyaların yer alması öngörülmüştür. Bu müzeler için okulların 
durumuna göre okul çinde bağımsız bir yapı, bölüm veya salon ayrılması 
uygun bulunmuştur.6

Özellikle 2000 sonrasında yenilenen öğretim programlarında aktif eğitim, 
birincil kaynaklarının kullanımı ve araştırmanın vurgulanmasıyla daha da 
önem kazanmıştır. Bugün artık eğitimde sadece öğretmenin bir sınıf ortamı 
içerisinde ve sembolik ağırlıklı öğretiminin yerini görsel ve yaparak yaşayarak 
öğrenmeye dayalı öğretim metodu yer almaktadır.  Özellikle çevrimiçi eğitim 
modellerinin ve yardımcılarının geldiği nokta ile birlikte eğitim anlayışımızda, 
“öğretmen”, “kitap”, “sınıf”, “ezber” gibi kavramların yerini “olay”, “eşya”, 
“doğa”, “deney” ve “gözlem” gibi kavramların aldığını görmekteyiz. Bu 
noktada müzelerimizin de eğitim amaçlı ziyaretlerin sürekliliğini ve öğrenci-
müze iletişimi canlı tutabilmek adına tanımlarda da yer alan eğitim işlevini 
yerine getirme zorunluluğu vardır. Müzede gerçekleştirilen eğitimin tarafları 
müze çalışanları, müze eğitimcileri, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerdir.7

Müzelerimizde yapılacak eğitim faaliyetleri, öğretmenlerimizin planlamaları 
ile hem ziyaret öncesinde hem ziyaret sonrasında devam edecek bir süreçtir. 
Yapılacak müze ziyaretleri ile sanat eserlerini ve etnografik malzemeyi 
görmek, yakından tanımak; bireye güzeli ve estetik değerleri görmeyi, 
tanımayı, seçmeyi öğretecektir. Özellikle plastik sanatlarda yapılan bu 
gözlemler yukarıda da zikredildiği üzere genç beyinlere yeni ilhamların 
kapılarını açacaktır. 

6  Halil Demirdelen, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Gerçekleştirilen Eğitim Etkinliklerinin 
Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi 2020, s. 14-15.
7   Ceren Karadeniz & Zekiye Çıldır, İngiltere’de Müze Eğitimi “Londra’dan İzlenimler”, Kalem 
Kitap Yayınları: Ankara 2014, s.16.

21. yüzyılın başlarında, ülkemizde müzelerin 
sayısında ve çeşidinde olan artış ve gelişme, 

eğitimin her boyutunda ve her konusunda bir parçası 
olabilecek duruma gelmesi açısından önemlidir. 

Arkeoloji, sanat, etnografya, bilim tarihi, jeoloji, tıp tarihi, müzik, 
sanayi, ve ticaret gibi müze çeşitlerinin eğitimin sadece sanat 
yönünü değil, mesleklere dair yeni ilhamlar vereceği de aşikârdır.  

Bu çerçevede İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, İstanbul’da 
eğitim-öğretim gören her kademedeki öğrenci, öğretmen ve velinin müzeleri 
tanıma ve müzelerden etkileşimle eğitim içerisinde bulunabilmesi için çözüm 
üretmek adına uzmanlarımızla toplantılar düzenledik. Bunun için de öncelikle 
öğretmenlerimize müzeciliği ve müzelerimizi tanıtmak, müzelerimizin eğitim 
kurumu değerlendirmelerini, öğrenim ve yaş durumuna göre öğrencilerimizle 
müzelerimizde nasıl eğitim yapacaklarını, öğrencilerle müze gezilerinde 
takip edecekleri yöntemleri, öğretmen, öğrenci ve müze ilişkilerinin önemini 
ve farkındalığını teorik ve uygulamalı olarak anlatarak; “öğretmenlerimizin 
müzede eğitim konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak” adına ‘Müzede 
Eğitim Projeini’ hayat geçirdik.

Bunun için Ekim 2018’de İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde 
bir komisyon oluşturularak her müzemizde bir uzman Eğitimden Sorumlu 
Müze Uzmanı olarak görevlendirildi. Bu uzmanlarımıza müzede eğitim ve 
öğretmenlerin eğitimi ile öğretmenlerimize işlemlerde yardımcı olmaları için 
bilgilendirici eğitimler düzenlendi.
Bu safha tamamlandıktan sonra İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile konu 
paylaşılarak işbirliği kararı alındı. İlk olarak İstanbul İl MEM’in görevlendirdiği 
dört Rehberlik Araştırma Merkezi  (RAM) Müdürü ve birer Rehber Öğretmen ve 
pedagoglara proje anlatılarak, müze uzmanlarımızla ortak çalışma başlatıldı.    
Pedagoglardan müzelerimizi uzmanlarımız ile gezip; ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerine nasıl anlatılacağı, müzede nasıl ders yapılabileceği yönünde bir 
rapor hazırlamaları istendi.
17 Aralık 2018 Pazar günü bu çalışmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakan 
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Yardımcımız Prof. Dr. Haluk Dursun, Sultanahmet’teki Marmara Üniversitesi 
Rektörlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda; İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, 
müze yöneticileri ve uzmanları, RAM yöneticileri, rehber öğretmen ve Fatih-
Zeytinburnu İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık iki yüz 
öğretmene konuyla ilgili konferans verdi.
25-26 Aralık 2018 tarihlerinde dört RAM Müdürü, rehber öğretmen ve 
pedagogların katılımı ile Ayasofya, Arkeoloji, Topkapı Sarayı ve Türk İslam 
Eserleri Müzelerimizin eğitimden sorumlu müze uzmanlarımız rehberliğinde 
müze eğitimine hazırlık amaçlı ziyaretler yapıldı. Ardından RAM müdürleri 
ortak bir rapor hazırlayarak müzelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 
eğitimde nasıl değerlendirileceğine dair komisyonumuza raporlarını sundu.
Komisyonumuz gerek bu raporların ortaya koyduğu veriler, bakanlığımıza 
bağlı müze uzmanları, özel müzelerimizin uzman müzecileri ve müzecilik 
alanında çalışma yapan akademisyenlerle görüşmeler neticesinde Müzede 
Eğitim Programını hazırladı.
Program hazırlandıktan sonra İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü otuz dokuz 
ilçeye yazı ile projeye katılmak isteyen gönüllü öğretmenleri belirledi.  Üç 
bine yakın öğretmen gönüllü olarak projeye katılım talebinde bulundu. Bu 
öğretmenler arasından seçilen seksen kişi ile Müzelerde Eğitim Programının 
ilk pilot eğitim uygulamasına başlanıldı. 
Bu çerçevede Müzelerde Eğitim Programı’nın birincisi, 16-17 Ocak 2019 
tarihinde otuz dokuz ilçeden belirlenen seksen öğretmenimizle iki aşamada 
gerçekleştirildi. Programın ilk günü öğretmenlerimize İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Kütüphanesi’nde teorik eğitim verildi. İstanbul Arkeoloji Müzesinde 
gerçekleşen eğitimin ilk gününün Dr. Coşkun Yılmaz (İl Kültür ve Turizm 
Müd., Marmara Ün. Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Fethiye Erbay (İstanbul Ün.), 
Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı (Topkapı Sarayı Başkanı, Marmara Ün. Öğretim 
Üyesi), Doç. Dr. Kadriye Tezcan Akmehmet (Yıldız Teknik Ün.), Dr. Nazan 
Ölçer (Sabancı Müzesi Md.), Hayrullah Cengiz (Ayasofya Müze Md.), Ayşe 
Erdoğdu (Topkapı Sarayı Müzesi Md.), Rahmi Asal (Arkeoloji Müzesi Md.) 
müzelerde eğitimin önemi, uygulamalardaki yöntem ve karşılaşılan zorluklar 
ile ilgili bilgilerini aktardılar.

Programın ikinci gününde ise öğretmenler yirmişer kişilik gruplar halinde 
eğitimden sorumlu müze uzmanlarımızın rehberliğinde müzelerimizi ayrıntılı 

olarak gezdiler. Derslerde ve uygulamalı gezilerde Müzelerde yapılabilecek 
atölye çalışmaları, etkinlikler; müze gezisi öncesi, müze gezisi sırasında ve 
müze gezisi sonunda neler yapacakları öğretmenlerle paylaşıldı. Yapılan bu 
teorik ve pratik eğim faaliyetinin akabinde de öğretmenlerimiz öğrencileriyle 
birlikte müzelerimizde ders ve gezi programlarını uyguladılar. Birinci 
programın verileri dikkate alınarak 6-7 Mart 2019 tarihinde üçüncü, 20-
21 Mart 2019 tarihinde de dördüncü seksener kişilik öğretmen guruplarının 
eğitimleri farklı müzelerimizde gerçekleştirilmiştir. Müzede Eğitim 
Programına katılan öğretmenlerimize iki İl Müdürlüğümüz tarafından ortak 
bir katılım belgesi verilmiştir.
Bahsi geçen eğitimler ve uygulamalar vasıtasıyla öğretmen ve öğrencilerimizin 
müzelerimize bakışları ve ilgilerinde çok ciddi gelişmeler sağlanmış ve 
bilinçlenme gözlenmiştir. Öğrenciler için adeta “mecburi istikamet” özelliği 
taşıyan müze gezileri hem zevk alabilecekleri hem de bilgilendirici bir mahiyet 
kazanmış resim, deneme, hikâye ve şiirlerine konu olmaya başlamıştır. 
Şüphesiz öğretmenlerimizin hem program kapsamında katıldığı teorik dersler 
hem de müzelerimizde yapılan uygulamalar öğrencilere millî kültürümüzün 
aksettirilmesi açısından ilk adımı oluşturacaktır.
Yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 
işbirliği ile 27 Mayıs - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında, İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesinde İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün, İl Kültür 
ve Turizm  Müdürlüğü ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Fuat Sezgin Yılı 
Koordinatörlerine (40 Kişi) konusunda uzman kişilerce Fuat Sezgin ve 
İslam bilim tarihi ve müzemizle ilgili, teorik ve pratik eğitim verilmiştir. 
Bu koordinatör öğretmenler de ilçelerindeki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi ziyaretlerinin daha verimli olmasını koordine etmektedirler.
Türkiye’nin ve dünyanın ilk müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni de 
bünyesinde bulunduran İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz “Müzelerde 
Eğitim” konusunda da birçok öncü projeye imza atmıştır. Bu çerçevede Okul 
öncesi Eğitim Kurumları Derneğinin “Müze ile Keşfediyorum” projesi de 
müzelerimizin eğitim faaliyetleri amacıyla kullanılması açısından önemli bir 
çalışma olmuştur. Yine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak proje 
ortaklarından olduğumuz OKED’in Müze ile Keşfediyorum Projesi 6-18 yaş 
arasındaki çocukların ve gençlerin müze kültürünü içselleştirebilmeleri ve 
tarihleri ile bağ kurmalarını sağlaması ve müzelerimizin eğitimin bir parçası 
olmasını hedeflemesi açısından önemlidir. 
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Çocuklar izleyerek değil, yaşayarak, yaparak ve 
kendisinden bir şey katma imkânı bularak öğrenme 
sürecini 6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin 

müze kültürünü içselleştirebilmeleri ve tarihleri 
ile bağ kurmalarını sağlamak için içerik üretilmesi 

projenin ana hedeflerindendir. 

Bu içeriğin üretilmesinde OKED, protokol imzaladığı İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile proje ortağı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden destek almıştır.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün belirlediği  müzelerde çocuklara 
yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturulmuştur. 
Bu amaçla 10-19 Aralık 2019 tarihleri arasında Ayasofya Müzesi Sıbyan 
Mektebi’nde Masal Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Seramik Atölyesi Tezhip 
Atölyesi, Hat Atölyesi, Minyatür Atölyesi, Tezhip Atölyesi Drama Atölyesi, 
Bilim Atölyesi, Resim Atölyesi, Geleneksel Çocuk Oyunları çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimiz Ayasofya Sıbyan Mektebi’nde kurulan bu 
atölyelerde tarihi dokuyu bizzat teneffüs etmiş, yaptıkları uygulamalarda 
müzelerden aldıkları ilhamları yansıtmışlardır. Böylece hem öğretmenlerimiz 
hem de öğrencilerimiz müzelerin sadece vitrin önlerinden geçilerek gezilecek 
bir mekân olmasından ziyade eğitim programının bir parçası olabileceği 
bilincine kavuşmuşlardır.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, ülkemizin en önemli değeri olan 
müzelerimizde geleceğimizin mimarı öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz 
eğitim faaliyetleri her defasında gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. 
Müzelerimizin estetik değerleri kendine kaygı edinen insanı yetiştirme ve 
eğitim faaliyetlerinin bir parçası olmasına yol verecek çalışmaların, resmi 
ve sivil tolum kuruluşları nezdinde çoğalarak devam etmesi en büyük 
temennimizdir.

MÜZELERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİNİ YENİDEN 
DÜŞÜNMEK

⇢  Levent YAZICI  
     İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü 

Son yirmi otuz yılda sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde 
modern ve çağdaş sanat müzelerinin sayısındaki inanılmaz artış yaşandı. 
Buna paralel olarak müzede eğitimin yanı sıra öğrenmenin önemli ve yaratıcı 
bir etkinlik tarzında öne çıktığı görülmektedir. Toplumsal bir ihtiyaç şeklinde 
belirginleşen müzelerin öğrenme ortamına dönüşmesi, öğrenmede ilgiyi ve 
heyecanı arttırmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığımız 2018 yılında açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda öğretmenlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanmaları için 
kurumsal iş birliği anlayışı ile birtakım çalışmalar yürütmektedir. Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce öğretmenlerimiz için 
“Müze Eğitimi Sertifika Programı1”nın başlatılmasını bu bağlamda özellikle 
zikretmek gerekmektedir. Program sayesinde öğrencilerimizin farkındalık, 
bilinç ve beceriye ilişkin kazanımlarının yetkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kurumsal açıdan çok genişleyen müzeler, öğrencilerin bilişsel, duygusal 
ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu bir fonksiyon icra etmektedir. Bilgi 
edinmenin ve görgü kazanmanın en zevkli yollarından biri kabul edilen 
müzeler, eğitimde yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi geliştiren yeni bir 
mekân hüviyetindedir. Bu yüzden bugün birçok ülkede eğitimin ayrılmaz bir 
parçasıdırlar.

1 https://www.meb.gov.tr/muzede-egitim-basliyor/haber/18739/tr Erişim Tarihi, 24 Eylül 
2020. 
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Öteden beri müzelerin eğitici işlevine dikkat 
çekenler, insanların, belli görgü kurallarına orada 

alışacağını, hayatın güzelliklerini görerek kendilerini 
geliştireceklerini ileri sürmektedirler. 

Yakın tarihlerde bir öğrenme mekânı olarak müze ve eğitim ilişkisinin nasıl 
şekillendiğini anlamak isteyenlerin görebileceği pek çok gelişme vuku 
buldu. Müzelerin çocuklara yönelik etkinlikleriyle sanal ziyaretler, ayrıca 
müze ve eğitim ilişkisini ele alan akademik çalışmalardaki artış dikkati 
çekmektedir. İlgili çalışmalar müzede düzenlenen faaliyetlerin çocuklara, 
gençlere ve topluma sağladıklarını ayrıntılarıyla anlatmaktadırlar. Buna 
göre müzeler sadece serbest zamanları verimli geçirme etkinliğinin yapıldığı 
yerler değildir. Bireylerin bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlayan 
öğrenme mekânlarıdır. Belli bir amaca yönelik planlı müze gezileri, sanatsal, 
bilimsel, kültürel ve sosyal boyutu ile öğrencilerin gelişim sürecinde önemli 
bir rol üstlenmektedir.2

Müzenin Tarihine Kısa Bir Yolculuk

Tarihin hemen her döneminde şu ya da bu şekilde eğitimle ilişkisi bulunan 
müzenin gelişimi ve anlamı üzerinde de durulması gerekmektedir. Öncelikle 
kelimenin eski Yunancada museion’dan türetildiğini hatırlamak meseleyi 
kavramayı kolaylaştırmaktadır. Helenistik çağın bir ürünü olan museion, 
İlkçağ Grek kültüründe düşüncelere dalınacak bir yer, bir felsefe kurumudur. 
Başka bir deyişle bu dönemde müze ilham veren bir mekân şeklinde tasavvur 
edilmiştir. Romalılar ise müze kelimesini felsefî tartışmaların yapıldığı mekân 
anlamında kullanmışlardır. Daha sonraki yıllarda, 1450’li yıllarda İtalya’da 
Lorenzo Medici ailesine ait bir koleksiyonun tanıtılmasında müze kelimesine 
müracaat edilmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde ise daha çok galeri, resim 
ve heykellerin sergilendiği mekân ve kabine kelimelerinin “müze” yerine 
kullanıldığı görülmektedir.

Aslında müze kelimesi giderek yukarıdaki içeriğini yitirmekte, 

2 Serap Buyurgan [Ed.] Müzede Eğitim Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler, Pegem Akademi 
Yayıncılık, Ankara, 2019, s.1-4.

 

bu kez tüm koleksiyonların saklandığı, korunduğu ve bazı başka 
işlevler de üstlenen bir kurum şeklinde ortaya çıkmaktadır. Son 
tahlilde müze, koleksiyonu konusunda mütehassıs bir kurumdur.  
 
Amacı uzmanlık alanındaki kültürel birikimi bilimsel yöntemlerle koruyarak 
halka ve gelecek kuşaklara doğru bilgilerle aktarmaktır. Mesela rahmetli Fuat 
Sezgin Hocamızla özdeş hâle gelen Gülhane’deki İslam Bilim ve Teknoloji 
Müzesi bu niteliktedir. Bu müze tarih ya da bilim kitaplarında yer alan 
bilgilerin, nesneler aracılığıyla canlandırıldığı mekânlar arasında farklılığıyla 
hemen dikkat çekmektedir.

Modernliğin kuruluşunda müzenin rolünün hayati 
olduğunu anlamak için Rönesans dönemine daha 

yakından bakılmalıdır. Değişik zamanlara ve ülkelere 
göre farklı farklı adlar alsa da Rönesans’la birlikte 

Avrupa’da bir müzeleşme hareketi doğar.3 

Koleksiyonculuğa asıl anlamını kazandıran ve 18. ile 19. yüzyıllarda kurulan 
modern müzelerin birikimini sağlayacak olan da temelde bu harekettir. Bunun 
bir yansıması olarak Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan ithal edilmiş olan 
müze kurumu, kendisine özgün bir yol çizmiştir. Osmanlı müzeleri, kendi 
dönemlerindeki gelişmelerden ve ihtiyaçlardan haberdardırlar. Bu yüzden 
daima değişime karşılık vermeleri sayesinde basit taklitçilikten ve tekrardan 
uzak kalarak ince bir çeşitliliğe yönelmişlerdir.4 Tarihsel kökleri güçlü olan 
Türk müzeciliği gelişimini Cumhuriyet devrinde de sürdürmüştür.

Yazının girişinde de belirtildiği üzere günümüzde müze kurumun altın çağı 
19. yüzyılın evrensel müzelerinden tamamıyla farklıdır. Zira üzeler epeydir 
sadece çoğalmakla kalmıyor aynı zamanda çeşitlenmektedir. Bu gelişme 
üzerinde 1990’lardan itibaren çağdaş sanat müzeciliğinde yaşanan önemli 
atılımın etkisi büyüktür. Bununla bağlantılı olarak müze tarihlerinin yeniden 
yazıldığı da göz ardı edilmemesi gereken bir hususiyettir. Nitekim dünyanın 
çeşitli ülkelerinde müzelerin kurulduğu dönemler ancak bu sayede öğrenildi. 
3  Ali Artun, Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor?, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2019, s.15-16. 
4  Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, 
çev. Esin Soğancılar, İletişim Yayınları, İstanbul.
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Hiç şüphesiz Türkiye’de müzecilikle alakalı tarihî arka planın kavranmasına da 
büyük bir etkisi oldu söz konusu gelişmelerin. Mesela müzecilik hakkındaki 
kapsamlı bilgisi ve görgüsü herkesçe kabul edilen Halil Edhem’in yerli bir 
müzecilik tarihinin temel taşlarını oluşturan yazıları yeniden hatırlandı.5  
 
Bahsettiğimiz zaman diliminde Topkapı Sarayı’nın da, Avrupa’daki diğer 
imparatorluk sarayları gibi Rönesans müzesi tarzında bir nadire kabinesi 
olduğu öğrenildi. Nitekim araştırmacılar, Topkapı hazinelerini de, Rönesans 
müzelerinin en görkemlilerini oluşturan imparatorluk koleksiyonları arasında 
incelemek gerektiğini belirtirler. Tüm bu gelişmeler sayesinde müzeler salt 
sanat tarihinin değil hayatın dolayısıyla eğitimin de başat konusu hâline 
geldiler.

Günümüzde yeni eğitim programları tasarlanırken 
müzeye öncelikli bir yer ayrıldığı görülmektedir. 

Çünkü müzeler, insanlığın, milletlerin, toplumların 
hayat sahneleridir. 

Eğitimin de hayat hatta hayatın sahnesi olduğu dikkate alınırsa müzelerin 
sadece sanat tarihiyle sınırlanmasının yanlış olduğu ortaya çıkar. Yeni 
keşiflere imkân tanıyan müzeler aslında başlı başına birer iletişim dolayısıyla 
eğitim ve öğrenme mekânlarıdır. Bunun için dönemine damga vuran efsanevi 
İskenderiye Müzesi ekseninde tarihte kısa bir yolculuğa çıkmak yeterli olur.

Yunan asıllı Ptolemaios Soter, milattan önce 306-285 yılları arasında Mısır’da 
hüküm sürerken Pharos kanalı ile Mareotis gölü arasında kurduğu şehre 
Büyük İskender’in adını vermiştir. Kral bu şehrin en önemli yolunun üzerinde, 
sarayın bahçesinin ortasına bir museion yaptırmıştır. Mekânın çevresinde 
kitaplık, amfitiyatro, gözlem evi, yemek ve çalışma odaları, botanik ve 
hayvanat bahçeleri yer almıştır. Bu yönüyle hem üniversite, hem akademi, 
hem de manastır niteliği taşımıştır. Bu museion’da Yunanistan’ın ve doğu 
ülkelerinin eski ve yeni sanat eserleri peyderpey toplanmış, belgelenmiş ve 
korunmuştur.6

5  Halil Edhem, Modern Sanat Müzesinin Tasarımı Müzecilik Yazıları, Derleyen ve Sunan: Ali 
Artun, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019.
6  Şeniz Atik & Şennur Şentürk, “Koleksiyon, Koleksiyonerlik ve Müzecilik”, Koleksiyon, 

Aynı zamanda şairler, coğrafyacılar, bilim insanları ve sanatçılar 
İskenderiye Sarayı’nda bir araya gelmiştir. Günümüzün müze 
kavramının çekirdeği sayılan İskenderiye Müzesi7 aynı zamanda müze 
ve eğitim ilişkisinin tarihini düşünmek bakımından da önemlidir. 
 

İnceleme, Eğitim ve Öğrenme

Kısaca tarihî gelişimini anlattığımız müzeler, kültür ve bilim tarihine ait 
eserleri toplayıp, koruma ve sergileme işlevini yerine getirmektedirler. 
Yayınları, hazırladıkları eğitim programları, sanatsal ve kültürel etkinlikleri 
ile de toplumun eğitimine ciddi ölçüde katkıda bulunmaktadırlar. Bunun için 
çağdaş müzecilikteki gelişmelerle müzelerdeki eğitim, öğrenme ve çocuk 
gelişimi etkinliklerini dikkate almak gerekmektedir. Bilgi edinmenin en zevkli 
yollarından biri olan müzelerin, çocuklarda yaratıcı ve yorumlayıcı düşünceyi 
geliştirdiği bilinmektedir. Bu sebeple dünyanın pek çok ülkesinde eğitimin 
ayrılmaz parçası kabul edilmesi sebepsiz değildir.

Müzeler, inşa ettikleri sembolik evreni ve dili 
sökmeye çalışmanın başlı başına değerli bir çaba 

olması hasebiyle de dikkati çekmektedirler. 

Çünkü müzede eğitim, eserleri gözlemleme, keşfetme ortamı yaratmaktadır. 
Çocuğa yönelik olması, çocuğun gelişimine ve eğitimine hizmet etmesi 
yönüyle çocuk müzelerinin sayısı da artmaktadır.8 Ayrıca müzeler eleştirel 
düşünme ve tartışmaya imkân veren soru-cevap, yazı, çizim, drama, serbest 
resim ve ebru çalışmaları gibi etkinliklerle çok renkli hâle gelebilmektedir.

Eğitim bilimciler ise çeşitli vesilelerle bireyin eğitim ve öğretim sürecinde 
bilişsel öğrenme yaşantılarının önemli bir yer tuttuğunu ifade etmektedirler. 
Öğrenme faaliyetinin çok sayıda duyu organına hitap etmesi kalıcılığı ve 
kaliteyi artırıcı unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda Uluslararası 
Müzeler Konseyinin 1955’teki toplantısında müzeyle ilgili yaptığı tanımda 

Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Hazırlayan Levent Çalıkoğlu, YKY, İstanbul, 2009. 
7  Wendy M. K. Shaw, a.g.e., s.8.
8  Şule Zilcioğlu, Çocuk Müzeleri ve Müze Eğitimi, Ürün Yayınları, Ankara, 2008.
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öne çıkan eğitim vurgusuna yeniden bakılmalıdır. Müzenin amaçlarının 
başına insanın ve toplumun gelişimini koyan bu tanım şu şekildedir:

Müze, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye 
tanıklık eden malzemelerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi 
paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma duygusunda doğrultusunda 
sergileyen, kâr düşüncesinden uzak, bağımsız, sürekliliği olan bir kuruluştur.9 

Günümüzde müzeyle ilgili eğitim odaklı tasarımların en az müzelerin kendisi 
kadar canlı olduğu gözlenmektedir. Eğitimciler ve okullar müzelerden 
yararlanma düşüncenin etkin bir damarını teşkil etmektedir. Aslında buna 
yol açan gelişmelerin temelinin büyük ölçüde 1960 sonrasında atıldığı ilgili 
araştırmalar okunduğunda daha iyi fark edilmektedir.10 Müzeler, 1960’lı 
yıllara kadar eserlerini koruyan, daha pasif bir kurum niteliğindeydi, sadece 
eserlere yönelikti, ama günümüzde bu önemli ölçüde değişmiştir. 1962’de 
Neuchatel’de düzenlenen Uluslararası Müzeler Konseyi sempozyum notlarında 
ise müze üç işleve sahip bir kurum diye tanıtılmaktadır:

Müze, kültürel ve bilimsel öneme sahip nesnelerden oluşan koleksiyonları, 
inceleme, eğitim ve eğlendirme amaçlarıyla koruyan ve sergileyen, sürekli  
bir kurumdur.11

Dünyada pek çok şey değiştiği gibi, müzelerin kavranmasında da bir 
değişiklik göze çarpmaktadır. Müzeler, COVID-19 salgının ülkemizde 
görülmeye başladığı günlerden itibaren alınan tedbirler kapsamında geçici 
bir süreliğine kapılarını kapatmak zorunda kaldılar. Fakat müzelerin çevrim 
içi olarak sanatseverlerle buluşması12 bu sürekliliğin bir göstergesi şeklinde 
değerlendirilmelidir. 

9  Şeniz Atik& Şennur Şentürk, a.g.e.
10  Müzelerdeki dönüşüm için bkz. J. Pedro Lorente, Çağdaş Sanat Müzeleri, çev. Şeyda 
Öztürk, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016.
11  Şeniz Atik & Şennur Şentürk, a.g.e.
12  https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/muzeler-sanatseverleri-online-
agirliyor/1770055 Erişim Tarihi: 24 Eylül 2020. 

Çevrim içi gezinti uygulamalarıyla sadece 
Türkiye’deki değil dünyadaki birçok müze ziyaret 

edilebilirken, müzelerdeki eserler yakından incelenip 
haklarında bilgi alınabildi. 

Bunun yanında saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihî öneme 
sahip mekânlar da gezilebilmesi müzenin hayatımızın önemli kurumlarından 
biri hâline geldiğinin de göstergesidir. Aslında bu süreçteki uygulamalar, 
nitelikli ve etkili bir öğrenme için müzelerde etkileşimli bir eğitim yaşantısı13 
oluşturmanın ne kadar gerekli olduğunu ispatladı.

İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müzesi ve Eğitim Ortamları

Bir şehrin mensuplarının şehirlerine sahip çıkmaları ve o şehrin kültürel 
mirasının kendi iç dinamikleriyle sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. 
Bu ise ancak kültürel mirasa ve bu alanla ilgili etkinliklere dair bilinç düzeyinin 
arttırılmasıyla mümkündür. Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 
her şehrimizde bir eğitim tarihi müzesi oluşturulmasını da bu çerçevede 
değerlendirmek gerekmektedir.

Eğitim dünyasını zenginleştiren bu müzelerle, öğrencilerimizin millî, manevi 
ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olmaları 
amaçlanmaktadır. Ayrıca yeni nesillerin, nesneler aracılığıyla tarihî ve 
kültürel mirasımız arasında bağlantı kurmaları desteklenmektedir. Yanı sıra 
onların gözlem, mantık, hayal gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler 
olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

Müzeler sayesinde Türkiye genelinde müzelerin önemi konusunda toplumda 
farkındalık oluşturulması ve etkin bir öğrenme ortamı hâline getirilmesi 
öngörüldü. 

13  Ali Yılmaz& Gülten Yıldırım &Nilüfer Filiz& Zafer İbrahimoğlu, Etkileşimli Müze ve Tarihi 
Çevre Eğitimi: Kuramsal Temeller ve Örnek Etkinlikler, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 
2018, s. IV.
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Müze çalışmalarıyla il genelinde eğitim tarihi 
açısından arşiv değeri taşıyan nesnelerin/objelerin 

ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşıldı. 

Evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video 
film, film şeridi, eğitim araç ve gereçleri bunlar arasındaydı. Geçmiş yılların 
ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler il millî eğitim müdürlüklerince 
belirlenen okul veya kurumlarda toplandı.

Bu çalışmaların neticesinde açılan İstanbul Cumhuriyet Eğitim Tarihi 
Müzesinde birçok eser muhafaza edilmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze 
olarak çalışmalarını sürdüren müze, Türkiye’de eğitim tarihi müzeciliğinin 
gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır. Müzemiz, öğrenci ve 
öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde rahatlıkla girip 
çıktığı bir mekândı. Ziyaretçilerin eğitim öğretimle ilgili nesneleri incelediği 
ve bunlar konusunda fikir yürütebildiği müzemizin artan ziyaretçi sayısı 
müzenin bir eğitim aracı olarak görüldüğünü göstermektedir.

Müze, sergilediği nesneler, bunlar için uygun gördüğü düzenlemeler ve 
öngördüğü davranış kuralları aracılığıyla belli bir kimliği somutlaştıran 
mekân niteliğindedir. Bu bağlamda ziyaretçilerine belli değerleri, görgü 
kurallarını ve beğenileri kazandırmaktadır.14 Müzelerle alakalı tanımlardan bir 
perspektif açarak devam ettiğimizde bunun her geçen yıl eğitimle daha içli 
dışlı bir hüviyet kazandığının görülmemesi imkânsızdır. Nitekim uluslararası 
düzeyde müzenin tanımının kapsamı artık genişletildiği gibi “kamu yararına” 
ibaresinin eklendiği bilinmektedir:

Müze, kültürel değerlerden oluşan bir bütünü çeşitli biçimlerde korumak, 
incelemek ve halkın beğenisini yükseltmek ve halkı eğitmek amacıyla 
sergilemek için kamu yararına yönetilen sürekli bir kurum.15

Bu tanım çağdaş müzecilik, özellikle de müze-eğitim/öğrenme ilişkisinin 
canlandırılması açısından bir rehber niteliğindedir. Çünkü müzenin sadece 
gezilecek yer değil, aynı zamanda toplumun yetişmesi için güzel bir 

14  Wendy M. K. Shaw, a.g.e., s.14.
15  Şeniz Atik & Şennur Şentürk, a.g.e.

okul olduğunu belirgin kılmaktadır. Artık her şeyi toplumla paylaşmak 
ve toplumu eğitmek, toplumun kültür seviyesini yükseltmek amacıyla da 
çalışan bir müzecilik anlayışı söz konusudur. Bu çerçevede 2023 Eğitim 
Vizyon Belgesi’nin 21.yüzyılda eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını 
ortaya koyması çok önemlidir. Müzede eğitim ve öğrenme uygulamalarını 
geliştirerek estetik anlayışı güçlendirmenin, 2023 Eğitim Vizyonu’nun ortaya 
koyduğu perspektifi güçlendireceğini söylemek yanlış olmaz.
Nasıl ele alınırsa alınsın tarih, kültür, bilim ve sanat sahnesi olan her müzede 
evrensellik ve bireysellik canlandırılır. Kültürel mirasa, millete, devlete ve 
kamuya ait düşünceler müzede somutluk kazanır; toplumun üyeleri aynı 
zamanda müzede eğitilir. 

Hafıza ve tarih müzede sahnelenir; sanat ve sanat 
tarihi burada yeniden icat edilir.16 

Ayrıca müzelerde eğitim yerini gitgide öğrenmeye bıraktığı için artık 
müze eğitiminden değil müzede öğrenmeden de söz edilmektedir.17  

Öğrencilerimizin bu çerçevedeki kültürel faaliyetleri öğrenme süreçlerinin bir 
parçası şeklinde görmeleri onların dünyasını zenginleştirecektir.

Ülkemizde müzecilik alanındaki yeni gelişmeler doğrultusunda hayat 
boyu öğrenme anlayışı ile müzeleri eğitimin bir parçası hâline getirmek 
için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de çocuklarda, toplum ve tarih 
bilinci oluşturma, onların sanatsal yeteneklerini ve yaratıcı güçlerini ortaya 
çıkarmak amacıyla kurumsal iş birliği eksenli projeler uygulamaktayız. Müze 
ile Keşfediyorum Projesi bunlardan biri olması bakımından hayli önemlidir. 
Müzelerin eğitimle ve hayat boyu süren öğrenme yolculuğu ile ilişkisi şayet 
doğru düşünülürse son derece yaratıcı etkinliklerin sahnelendiği kurumlar 
olmaması imkânsız. Öte yandan, müzenin eğitim hayatına katkı sunmasında 
iş büyük ölçüde karşılıklı kültürel iletişime ağırlık veren, bunu önemseyen
kurumların ortak hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır. Bu çerçevede projeyi 
birlikte yürüttüğümüz Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneğine teşekkürü bir 
borç bilirim.
16  Ali Artun, Sanat Müzeleri-1: Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018.
17  Bekir Onur, Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim Müze Psikolojisine Giriş, İmge Kitabevi 
Yayınları, Ankara, 2012. 
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Müzeler koleksiyonları, sergileri ve diğer programlarının yanı sıra eğitim 
etkinlikleri ile de öne çıkmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 
salgını sürecinde uygulamaya konulan ve pek sık ziyaret edilen sanal müze 
uygulamaları bunun bir yansıması niteliğindedir. Sanatseverler çevrim içi 
müzeleri bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla erişim sağlamaktadır. 
Müzeler bu dönemde eğitimlerini uzaktan sürdüren çocuklarımıza da eğitici 
ve eğlenceli etkinlik fırsatı sundular. Bugün ve gelecekte Türkiye’deki 
müzelerin canlı mekânlar hâline gelebilmesi için bu tür etkinliklere daha çok 
önem vermeleri gerekmektedir.

MÜZE İLE KEŞFEDİYORUM
         
⇢  DR. Olcay AYDEMİR 1  
     Yüksek Mimar

Korumanın en önemli üç sorusundan biri “Nasıl” koruyoruz sorusudur. 
Korumanın en önemli eylemlerinden bir olan “muhafaza etmek” de sürecin 
önemli bir parametresidir. Geçmişten günümüze emanet olan taşınır ve 
taşınamaz eserleri gelecek nesillere aktarmanın en önemli yollarında biri 
de bu eserleri doğru ilişkilendirerek aktarabilmektir. Aktarma sürecinin 
niteliğinin uzmanlar elinden çıkması, tasarlanması eserin korunma ve 
sergilenme sürecinin de kılavuzu olacaktır. 
Müzeler bu eserleri sergilediğimiz ana mekânlar olup, bazen yeni bir yapı, 
bazen eski bir yapının işlevlendirilmesi şeklinde bazen de ortaya çıkarıldığı 
arkeolojik alanlar olarak karşımıza çıkar. Çoğu zaman bir ören yeri, bir saray, 
kasır, ev, endüstriyel yapılar, kale olarak karşımıza çıkan yapılar aslında taşınır 
eserler kadar kendileri de sergilenen yapılardır. Son yıllarda korumanın sadece 
fiziksel bir eylem olmadığı üzerine çok sayıda söylem gelişmiştir. Çünkü insan 
yoksa koruma eyleminin varlığının önemi kalmayacaktır. Yapıyı var eden 
içinde yaşayan, onu kullanan insandır. Kimsenin varmadığı bir müze, ören 
yeri ya da evin ne anlamı vardır. İlişki kurmadığımız bir yapının varlığının 
anlamı olmayacaktır.  Aşağıdaki resim, ilk etapta bir şey ifade etmeyebilir, 
ancak Milano şehrinin bir köşesinde yer alan bu kare, “Villa Reale” sarayının  
bir odasıdır. Yapının müze olarak işlevlendirilmesi ile kurgulanan çocuk 
atölyesi aslında çok şey içermektedir. Çocuklar değerlidir ve bu resim ağaç 
yaşken eğilir sözünün en güzel karesi olmalıdır. Koca sarayın minik bir odası 
sadece birkaç parça ahşap ve yaprakla belki de koca gösterişli mekanın en 
foknsiyonel, eğitici ve sıcak mekanı olabilir. (Resim 1-2)

1 1 Dr.Y.Mimar, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü
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Milano şehrinin kamusal bir yapısı olan “Villa Reale” sarayı bir müze olarak 
işlevlendirildikten sonra yapının iki “Yönetim birimi olan-kamusal yönetim ve 
sanat yönetim grupları geçici sergiler planlamaktadır. Burada çocuk atölyeleri 
bu sergilerin konularına göre şekillenmektir. Resim 1-2 de çocuk atölyesinde 
moda ve teksitil üzerine kumaşların yanı sıra kullanılan malzemeler ve 
çocukların eğitimine dönük üretim süreçlerini anlatacak çalışmalar ile ağaç 
cinsleri ve yapraklar yer almaktadır. Basit görünen ama aslında önemli bir 
çalışma olan bu tür tasarımlar çocukların müzelerde farkındalığını artıracaktır. 

Çocuk ve Mimarlık adlı yapıtta “…çocukların içinde bulundukları mekâna 
ilişkin farkındalıklarını geliştirmek ve yapılı çevredeki rollerini anlamalarını 
sağlamak, gerekli teknik ve estetik anlayışı geliştirmekten bahseder.2  

Belki de mekân ve çocuk, çocuk ve müze ilişkisinde tüm bunların kaygısını 
taşımak ve buna dair projeleri, programları yapmak onların hayal dünyalarına 
da büyük katkı sağlayacaktır. Koruma eyleminin sadece fiziksel bir yelem 
olmadığı açıktır. Bu dinamik eylemenin alt parametrelinin fiziksel olduğu 
kadar, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutu da her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır. Son zamanlarda korumanın sosyal boyutlarından da 
biri olan iletişim ile çocuklar ile daha fazla etkileşim sağlanmış, özellikle 
Avrupa müzelerinde buna yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle Küresel 
salgın boyunca eve kapanma süreci toplumu etkilemiş, koruma ve kültürel 
alanlarda sanal müzeler, online atölye ve aktivitelere yönelmeler olmuştur.  
Aşağıda “Kids in Museum” grubu ile çeşitli aktiviteler oluşturulmuş bu 
çalışmalar sosyal medya araçlığı ile ailelere duyurulmaya çalışılmıştır.  

2 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çocuk ve Mimarlık, Müdürü sf.145 

Resim.1 ve 2  
Milano Villa Reale Sarayı 
Müzesi çocuk atölyesinden 
bir kesit.  (c)

Resim 3 ve Resim 4 de bu grubun yönettiği aktiviteler izlenebilmektedir. 
Planlanmış çeşitli aktivitelerle sağlanan linkler sayesinde tıpkı müze 
içindeymiş gibi ailelerin de katılımı ile profesyonel yönetilmiş faaliyetler 
yapılmaktadır. “Çocuklar Müzede” grubu tam olarak bunun için kurulmuş 
bir kuruluş. Bilgisayar çağının çocuklarının iletişim anlamında bu dijital 
dünyayı ebeveynlerinden etkin kullandıkları göz önünde bulundurulduğunda 
aslında kontrolsüz oyunlardan ise kültürel faaliyetlere yönlenmeleri oldukça 
faydalıdır. 

Resim.3. Bir müze etkililiği duyurusu ve aktiviteleri
 (https://kidsinmuseums.org.uk/2021/01/the-lockdown-list-our-archive-of-
museum-activities-for-families/)
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Bu örnek basit ama stratejik olarak planlanmış bir örnektri. Okullar, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlar bu tür dijital aktivteleri planyabilmektedir.  
Korumanın sosyal boyotunun fiziksel ve çevresel eksenleri birleştirdiğinde 
ortaya kimi zaman oldukça yaratcıcı örnekler çıkabilmektedir. Mimari bir 
tasarımdır. Tasraımın sonu yoktur. Viyana’da Schönbrunn Sarayı çeverssinde 
gerek iç mekanda gerekse yem yeşil saray bahçesinde yer alan bitki labirenti 
ve ağaç terası çocuklar için eğlenceli sürprizlerle dolu iken, hemen yanında 
yer alan oyun park çocuk dostu malzemerlele yapılı eğlenceli araçların 
yanında bilimsel aktiviteleri içeren ekipmanlardan oluşturulmuştur. Bu bazen 
bir müzikli aktivite bazen bir ses deneyi, bazen ise teknolojik bir deneyim 
aracından oluşmaktadır. (Resim 5-6-7-8)

Resim.4 “Kisd in Museum” faaliyet konuları

Yeşil bir alanın bir labirent olarak planlanması oldukça çevreci, müze için 
oldukça eğlenceli ve bitkileri yerinde öğretmek için faydalı bir tasarımdır. 
Müzede çocuklar ebeveynleri ile eğlenceli vakit geçirerek farkına varmakta 
ve öğrenmektedirler. Koruma uygulamalar ile anıların, kültür varlığının 
geleceğe aktarılması sosyal olarak da gerçekleşmektedir. Çocuk bu hedefle: 
mimari değerin, çevresel değerin, sanatsal değerin, kültürel değerin, eğitim 
değerinin farkına varmakta bunu yaparken eğlenmektedir. Resim 9 ise müze 
içinde çocukların yapısal malzemeleri anlamaları farkına varmaları açısında 
kullanılan taşlar cinsleri ve yerleri yer almaktadır. Sadece basit tabela ile 
yapılan bu tür uygulamalar sadecce çocuklar için değil yetişkinler için de 
oldukça öğreticidir. (Resim 9)

Resim 5-6-7-8 
Viyana’da 
Schönbrunn 
Sarayı çevresinde 
bitki labirenti, 
Çınar gövdesinde 
labirenti 
yukarıdan 
seyreden bir 
teras, oyun 
parkları 
(O.Aydemir Arşivi 
2017) 

Resim. 9 
Müzede yapı taşlarını öğreten 
tanıtıcı tabela 
(O.Aydemir Arşivi 2017)
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Eğitim tasarlandığında, bir kültürel strateji ile ele alındığında oldukça faydalı 
bir eylemdir.  (Resim 10-11-12) 

Resim.10-11-12 
San Benedetto Po Manastırı Müzesinde eski mobilyalar ve kukla tiyatrosu 
(O.Aydemir arşivi 2016) 

San Benedetto Po Manastırı İtalya’da Po ovasında yer alan bir manastır 
olup tarım ve hayvancılık ile yaşamını sürdüren bir kasabadır. Müzede eski 
mobilyaların yanı sıra tarım, hayvancılık ve tekstil üretimine dönük sergiler 
yer alırken konferans salonlarında ziyaretçilere bilgilendirme yapılmaktadır. 
Çocuklar için de atölyeler, kukla tiyatrosu ve eğlenceli sergi tasarımları 
düşünülmüştür. Tüm bu faaliyetler müzede ye alan eğitimli personel ile 
çocuklara özellikle okullarla yapılan iş birliği ile sürdürülmektedir. Ayrıca 
gezi boyunca yapı avlusunda öğretmenlerin gözetiminde oynayan çocuklar, 
içeride yapıya ilişkin bilgileri bu konferans salonunda aldıktan sonra müzeye 
gezmektedirler.  Finalde ise atölyelerde aktiviteler yaparak neredeyse tüm 
günlerini  müzede eğlenerek, öğrenerek geçirmektedirler. (Resim 13-14-15)

Resim 13 
San Benedetto Po Manastırı Müzesinde kuklalar eski bir 
çocuk masasında yemek sahnesi (O.Aydemir arşivi 2016)

Resim 14 
Milano Katedrali Müzesi atölyesinde konferans veren yetkili 
(O.Aydemir arşivi 2015)
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Resim 16 
Viyana Müzeler adasında atlı arabalar 
(O.Aydemir arşivi 2017)

Resim 17 
İtalya Pissa kulesi şapelinde görme 
engelliler, çocuklar, okumayı 
bilmeyen çocuklar için sesli tarih 
kutusu.  (O.Aydemir arşivi 2017)

Resim 15 
Viyana Müzeler adasında 
meydanda festival ve müzik 
yapan gençler (O.Aydemir 
arşivi 2017)

Çocukların gelişimi için tasarlanmış aktiviteleri, korumanın önemli bir parçası 
olarak görmek gereklidir. Bunun için bütüncül tasarımlar yaparak farkındalığı 
artırırken okullar ve ebeveynler ile iş birliği yapmak süreci tamamlamamızın 
en önemli ayağını oluşturacaktır. Çocuklar geleceğimizdir. Doğan 
Cüceloğlu’nun dediği gibi; “Hâlbuki çocuk yetiştirme, salt bir bilgi işi değil, 
bir varoluş işi. Şimdiye kadar yazılan birçok kitapta bilgi var. Oysaki insan, 
varoluşu itibarıyla dört temel prensibe ihtiyaç duyuyor: Sevgi, saygı, ilgi ve 
TANIKLIK!”. Çocukların müzelerde sevgi ile saygı ile tanıklığını planlamak, 
tasarlamak, geliştirmek ve iyi anılar bırakmak ana hedefimiz olmalıdır.  
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ÇOK FARKLI BİR NESİL ÇOK FARKLI BİR MÜZECİLİK 
GEREKTİRİR

⇢  Hayrullah CENGİZ
     Tarihçi

Dünyada her alanda yaşanan hızlı gelişim birçok alanda değişimleri de 
beraberinde getirmektedir. Bundan şüphesiz eğitim ve öğretim de payını 
almıştır. Artık öğrenmenin nitelikleri, araçları, yöntemleri ve metotları 
değişime uğramaktadır. Yeni bir nesil var olmuştur ve var olmaya devam 
edecektir. Ve bu nesil hayata “on-line” bağlıdır.  Artık dünyanın her 
köşesindeki haberleri ve bilgileri “görüntü hızıyla” bilmek mümkündür. Bir 
“İletişim Çağı” içinde yaşıyoruz ve bu çağın getirdikleri ve değişimi dünya 
tarihinin hiçbir evresinde var olmamıştır.
Bu şartlar içinde yeni nesillerimizi müze ile nasıl buluşturabiliriz? Müze bu 
nesillere nasıl yaklaşmalıdır gibi çok basit ve genel sorular dahi yönelttiğimizde, 
cevaplarının ne kadar şümullü olması gerektiğini kavrayabiliyoruz.  Yaşanan 
hızlı gelişmeler karşısında her an kendini yenilemesi, “update”  etmesi 
gereken “Maârif-perver” kadrolara ihtiyacımız vardır. Bu kadrolar ise ihtiyaç 
duyulan her olanda olmalıdır.
Yeni nesil öğrencilerin dikkatini çekecek ve kalıcı öğrenme sağlayacak,  
onların severek gideceği müzelerin /mekânların oluşturulması gerekmektedir. 
Bu işin yerine getirilmesi ise müzeciler ile müze mimarlarının görevidir.  
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Müzeler, okulların yapacağı ziyaretler için; eğitim derslikleri, laboratuarlar, 
görsel-işitsel etkinliklerle beraber çalışma kâğıtları, dokunarak keşfetme 
yöntemleri, görsel sanatlara yönelik faaliyetler için imkânlar ile üç boyutlu 
modelaj atölyeleri oluşturmalıdırlar. Her müzenin koleksiyonu, temaları ve 
hatta konumuna göre bu imkânlar geliştirilebilir. 

 Öğrencilerin müzeye ve müzede eğitim almaya hazırlanması görevi ise 
öğretmenlere-eğitmenlere düşmektedir. İlk olarak okul yöneticilerinin ama 
her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bu faaliyetler yeteri 
düzeyde mecburi kılınması gerekir. Ancak şu hususun altını özenle çizmek 
gerekir ki, müfredatta sadece tarih, sanat tarihi veya görsel sanat dersleri 
için olmamalı, bütün dersler için müfredatta belirli bir oranda yer verilmelidir. 
Tabi bilinmelidir ki, müzeler hiçbir zaman eğitim-öğretim kurumlarının yerini 
tutamaz ve onların yerine geçme gibi bir tutkuları da olamaz.

İletişim çağı nesli, bilgiye istediği anda ulaşabilme imkânına sahiptir. Ancak 
derinleşmeyen, sorgulamayı ihmal eden ve çabuk sıkılan bir nesildir.  Bunun 
yanında devamlı rakipleri ile yarış içerisindedir. Yeni teknoloji imkânları ile 
büyüyen, sokakta veya tabiatta olmayan/olamayan, mobil telefonları ile sosyal 
ilişkilerini uzaktan uzağa kuran, kuralları fazla, hatta hiç sevmeyen bir nesille 
karşı karşıyayız. Sınıf içinde yer almaktansa değişik daha rahat olabileceği 
mekânlarda olmayı tercih eden, kendini de ayrıca özel hissedebileceği 
ortamlarda bulunmayı istemektedirler. Ve bu nesil zeki ve akıllıdır.
Bu nesilden tarihinden, medeniyetinden, milli sosyolojisinden, her türlü 
değerlerinden bilgi sahibi ve filli olarak bunu yerine getirme gayreti içinde 
olan, küresel sermayenin ve emperyalizmin her türlü tuzağının farkında 
olan bir gençlik yetiştirmeliyiz. Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği günümüz 
dünyasında;  özgünlüğü olabildiğince gelişmiş, çok daha fazla üretebilen, 
düşünce yelpazesi olabildiğince geniş, her türlü bilgiyi sorgulayan bir eğitim-
öğretim sistemi hedeflemeliyiz. 

Geldiğimiz bu noktada; bu hasletlere sahip kuşağın ihtiyaçlarına cevap 
vermek, geleceğe hazırlamak elbette bugüne kadar görülmeyen bir şekilde, 
geçmişle farklılık göstermektedir. İçinde bulunduğumuz “İletişim Çağı”nda 
müzecilik faaliyetlerinin temelini en kolay ve çoklu şekilde bilgiyi erişilebilir 
ve yüksek teknolojik ortamda sunmak gerekecektir. Müze içinde kiosklar, 

sanal gerçeklik uygulamaları,  bilgisayar odaları, simulatorler, 3 boyutlu 
yazıcılar vb görüntü odaklı araçlar kullanmak, bir çekim merkezi oluşturmaya 
yarayabilir.

Bugün ülkemizde halen Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de olduğu şekilde müze 
çeşitliliğine ve imkânlarına sahip olmayabiliriz. Ama aramızdaki mesafeyi çok 
hızlı bir şekilde kapatmaya devam ediyoruz. Ancak önemli bir husus vardır 
ki o da, bizdeki somut ve somut olmayan kültürel hazinelerimiz zikri geçen 
ülkelerde yoktur. Yetişmiş ve genç kadrolarımızla, teknolojinin sağlamış 
olduğu imkanları kullanarak, tarihte hiçbir örneği olmayan bu yeni nesli 
geleceğimizin umudu olarak yetiştirebiliriz.
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KUŞ MASALLARI

⇢  Dr. Öğretim Üyesi Özlem GÜNEŞ
      İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Edebî metinler, yazıldıkları toplumun hafızalarıdır. Her dönemin edebî 
hafızası, geleneğin geleceğe aktarılmasında büyük bir role sahiptir. 1187 
yılında İran’ın meşhur şairi Ferîdüddin Attâr tarafından kaleme alınan 14. 
yüzyılda Kırşehirli şair Gülşehri tarafından serbest ve ilaveli bir tercüme 
diyebileceğimiz biçimde zenginleştirerek yeni, telif ve özgün bir eser olarak 
Türkçeye kazandırılan Doğu edebiyatlarının şaheserlerinden biri olarak kabul 
edilen Mantıku’t-tayr, her devre hitap eden temsillerle dolu tasavvufî bir 
mesnevidir. Terim anlamı itibariyle “kuşların dili” demek olan Mantıku’t-
tayr, içerik olarak, Hüdhüd önderliğinde yola çıkan binlerce kuşun Sîmurg’a 
(Hakk’a) varmak için yedi zorlu vadiyi aşıp Mutlak Hakikat’e ulaşma çabalarını 
ele almaktadır. Nitekim baştan sona alegorik mahiyette olan bu eser, her 
biri farklı insan tiplerini temsil eden kuşlar üzerinden tasavvufta seyr-i sülûk 
yolu ile kâmil olmayı ve Hakk’a ulaşmayı gaye edinen insanın hikâyesini 
anlatmaktadır. 
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Eserin konusu kısaca şöyledir: Memleketlerinin bir padişaha ihtiyacı olduğunu 
düşünen kuşlar, bu padişahı bulmak için çıkacakları yolculukta Süleyman 
Peygamberin sırdaşı olan ve yolları iyi bilen Hüdhüd’ü kendilerine rehber 
olarak seçerler. Hüdhüd, onları Kaf Dağı’nın arkasında yaşayan Simurg’a 
götürebileceğini söyler. Yolculuğun zor ve tehlikeli olacağını anlayan kuşlar, 
bahaneler ileri sürerek yola çıkmak istemezler. Hüdhüd kuşların durumlarına 
uygun hikâyeler anlatarak onları bu yolculuğa ikna eder. Önlerinde, istek, 
aşk, marifet, istiğnâ, tevhîd, hayret ve fakr u fenâ adları verilen yedi vadi 
daha bulunduğunu, ancak bunları aştıktan sonra Simurg’a ulaşacaklarını 
söyler. Hüdhüd’ün önderliğinde yola çıkan kuşların birçoğu yolculuklarını 
tamamlayamaz ve Kaf Dağı’na otuz kuş ulaşır. Tam bu sırada bir haberci 
gelip, önlerine birer kağıt parçasını koyup okumalarını söyler. Okudukları 
zaman bütün yaptıklarının bu kağıtlarda yazılmış olduğunu görüp şaşkınlık 
içinde kalırlar. Can atıp hasretle yanıp yakıldıkları Simurg’un yüzünü görmek 
için benliklerinden soyunup içeri girerler fakat kendilerinden başka kimseyi 
görmezler. 

Kuş masalları, şair Gülşehri’nin eserinden yola çıkılarak hazırlandı. Neden 
Gülşehri sorusunun cevabını iki başlık altında açıklamak gerekir. 
a. Gülşehri eserinde, devrindeki birçok şairin Türkçenin Arapça ve Farsçaya 
göre kaba ve ifade bakımından yetersiz olduğu görüşlerinin aksine dil bilincine 
sahip bir şair olarak davranır. Türkçenin Farsçaya üstünlüğünü vurgulayarak 
Türkçe defterini hiç kapatmayacağını Türkçeye olan inancını ve güvenini dile 
getirir. Diline sahip çıkan bir şair olarak bizlere örnek olmalıdır. 
  
b. Edebî yönü çok kuvvetli olan bu eser, insanın ömür denilen yolculuğunda 
dünyaya güzel bir ad bırakıp gitmek adına sahip olması gereken değerleri, 
kuşları kullanarak hikâyeleştirmesi yönüyle bir ahlâk kitabı vazifesi 
görmektedir. Gülşehri, eseri tercüme ederken  kültürümüze ve geleneğimize 
ait değerlerden beslenmiştir. Bugün ihiyacımız olan şey, tam da budur.   

Çağımızın beraberinde getirdiği teknolojik 
gelişmeler, özelikle görsel ve işitsel medya 

üzerinden çocuklara çok yönlü eğlence biçimleri 
sunmaktadır. Bunun sonucu olarak geleneksel 
anlatı türlerine dolayısıyla da masala pek ilgi 
gösterilmemekte, masal ustaları eski dinleyici 

kitlesini bulamamaktadır.

Kuş Masalları çalışmasıyla, dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî 
kimliğimizin ana unsuru olan Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek 
ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilinin yerinde, doğru, 
dil kurallarına uygun olarak kullanımına katkıda bulunmak, şahsiyet sahibi 
bir insan olmanın yollarını kuşlar üzerinden anlatmak amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, geleneğimizin sadece yazılı yönü değil görsel yönü de ön plana 
çıkarılmaya çalışılmış, minyatür sanatçısı Özcan Özcan ve öğrencilerinin 
hazırladığı, Kuşların Şarkısı (Mantıku’t-Tayr ) adlı minyatür albümününden 
istifade edilmiştir.
Kuş masallarından gelenek ile gelecek arasındaki köprüyü kurmak için nasıl 
faydalanılır?

Dilimizin çocuklara öğretilmesi sürecinde aynı zamanda kültür ve değer 
aktarımının da gerçekleştiği hakikati göz önünde bulundurarak Türk 
Edebiyatının güzel eserlerinden biri olan Mantıku’t tayr’da bulunan 
hikâyelerden ders kitapları için metinler seçilirken yararlanılmalıdır. 

Mantıku’t tayr’da yer alan ve Hüdhüd tarafından kuşları cesaretlendirmek, 
motive etmek için anlatılan hikâyeler, bugünün insanı için de hâlâ geçerliğini 
korumaktadır.  Eserdeki tahkiyeye dayalı metinlerden hareketle hikâye 
kitapları hazırlanmalı iyi bir insan ve vatandaş olma ile ilgili değerler 
özellikle çocuklara ve gençlere aşılanmalı, dil ve tarih sevgisi ile millî şuur 
kazandırılmalıdır. 
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Masal anlatımında anlatıcı kadar mekânın da büyük 
önemi vardır. Dinleyicileri masalın büyülü ortamına 
çekebilmek için kullanılacak en güzel mekânlardan 

biri de müzelerdir. 

Müzelerin tarihî dokusu ile masalların hayal dünyası buluşturularak mekânın 
bir eğitim ortamına dönmesi sağlanabilir. Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Derneği’nin (OKED) yürüttüğü Müze ile Keşfediyorum Projesi’yle Kuş Masalları 
Ayasofya Sıbyan Mektebi’nde dile geldi. Kuşlar, bizim hikâyemizi, sümbül 
kokan Türkçemizle ve bizi biz yapan değerlerimizle bize anlattılar. Sadece 
dinlemeye gelenler için değil masal anlatıcılığı görevine soyunan benim için 
de çok güzel bir tecrübeydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Masal burada bitmemeli daha anlatacak çok şey var…   
Gökten üç elma düştü…

MÜZENİN YAŞAM VE EĞİTİM MEKÂNINA DÖNÜŞÜMÜ

⇢  Erol Erdoğan
     Sosyolog - ARGETUS Araştırma Danışmanı
     
Eğitim denilince benim aklıma “iklim” gelir. Eğitim ve öğretim bir iklim 
meselesidir. Eğitim ve öğretimin en verimli yöntemi yaşayarak, yaşatarak, 
birlikte deneyerek, etkileşim sağlayarak, sevdirerek kavratmak ve 
içselleştirmektir. Bir çocuğa veya yaşı ne olursa olsun her hangi bir insana, 
sürekli anlatıldığı zaman, birey kendisini edilgen hisseder. Sürekli dinleyici 
durumunda kalan kişi, zamanla bu hâli reddeder, kendisini öğrenmeye, 
iletişime ve etkileşime kapatır. En iyi öğretmen sadece anlatan değil, merak 
ve ilgileri takip ederek birlikte yapan, yaşam içinde öğreten ve aktif öğrenim 
sürecini tercih edendir.

Mesela yaz mevsimi başladığında herkes terler; bu iklim etkisidir. Çünkü yaz 
mevsimi kâinatı ve çevremizi sıkıca ve doğal biçimde kuşatır. Eğitim iklimi, 
kültür iklimi, sanat iklimi, zarafet iklimi oluşturursanız, ortama dâhil olan 
herkes o iklimden az veya çok etkilenir. Oysa anlatmak iklim oluşturmaya 
yetmez. 
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Eğitici bir iklim oluştuğu zaman, öğrenmeye konu olan şey, insanın gözüne, 
kulağına, kalbine, hafızasına, muhakemesine, aklına aynı anda hitap eder. 
Çok yönlü ve doğal etkileşim, muhatabın öğrenmesini ve içselleştirmesini 
kolaylaştırır. Millî Eğitim Bakanlığınca, çocukların elleriyle yaparak, yaşayarak 
ve deneyimleyerek öğrenmelerine dayanan TBA Tasarım Beceri Atölyeleri de 
bu anlayışla üretilmiştir. 

Bundan dolayı eğitim ve öğretimi okullarla sınırlandırmadan yeryüzünün 
ve insan yaşamının her alanına, o alanın doğasına ve imkânlarına uygun 
biçimde; birlikte yapma, beraber uygulama veya deneme, öğrenme sürecini 
her yönüyle birlikle yaşama prensipleri çerçevesinde genişletmek gerekir. 
Eğitim, hayatın her alanında çatısız, engelsiz, duvarsız sürerse iklim oluşur. 
Böyle baktığımızda her yer eğitim mekânıdır; okullar, sokaklar, meydanlar, 
tarlalar, bahçeler, ormanlar, dağlar, denizler, akarsular, göller, camiler, 
fabrikalar, tersaneler, mezarlıklar ve şehitlikler, müzeler, kazılar, mağaralar, 
kaleler… 

Okul dışındaki mekânlar ve eğitim denilince dört kategori düşünebiliriz. 

1. Mekânın öğretilmesi. 

2. Mekânın tematik eğitim, öğretim ve etkinlik yeri olarak kullanılması, 

3. Mekânın daimi eğitim ve öğretim mekânı olması. 

4. Mekânın kültür faaliyetleri ile sanat yapımlarında unsur olarak kullanımı 

üzerinden dolaylı öğretimin ve içermenin sağlanması. 

Müzeler üzerinden örneklendirmek gerekirse, bir müzenin ziyaretçilere 
tanıtılması ve gezdirilmesi “mekânın öğretilmesi” olan ilk şıkka örnektir. 
Mekân tanıtımının verimli bir eğitime dönüşebilmesi için ziyaretçilerin aktif 
ve katılımcı olması sağlanmalıdır. Üniversiteli veya liseli gençlerin, konusu 
Osmanlı olan tarih derslerinden birini Topkapı Sarayı Müzesini gezerek işlemesi 
“Mekânın tematik eğitim öğretim ve etkinlik yeri olarak kullanılması”na 
örnektir. Benzer şekilde yayıncılıkla ilgili dersin Basın Müzesinde, oyuncak 
ve oyunlarla ilgili dersin Oyuncak Müzesinde, eski uygarlıklara ait dersin 
Arkeoloji Müzesi’nde işlenmesi de böyledir. Bir müzenin tamamının veya bir 

bölümünün örgün veya yaygın eğitim mekânı olarak kullanılması ise üçüncü 
kategoriye örnektir. Bu üç kategoride nitelikli bir eğitim yapılabilmesi 
için amaca uygun müfredatın oluşturulması, insanlarla ilişkide başarılı 
müze rehberleri ile mekânı tanıyan ve gelişime açık öğretmenlerin varlığı 
kaçınılmazdır. Bir müzede sinema filmi veya dizi çekilmesi, dijital bir oyunda 
bir müzeye ait bölümler veya objelerin kullanılması, bir müzikalde bir müzeye 
ait eserlerin küratör desteğiyle sanatsal kullanımı da son kategoriye örnek 
olarak verilebilir. 

Müze yönetimleri, müzelerinin mümkün olduğunca 
dört kategorinin hepsinde yer alması için gayret 
göstermeli, müzenin durumuna göre bazılarında 

belirgin şekilde öne çıkmalı, nitelikli ve sürdürülebilir 
tecrübelere imza atmalıdırlar. 

Müzelerin çok yönlü ve etkileşimli eğitim, öğretim, sanat ve kültür 
programlarına açılması bütün dünyada benimsenen bir yaklaşımdır. 
Ülkemizdeki müzelerde de bir süredir eğitim ve atölye çalışmaları 
düzenlenmektedir. Eğitim fakültelerinin bazı programlarında da müze ve 
eğitim konuları yer almaktadır. 

Müzelerin eğitim, öğretim, kültür ve sanat mekânı olarak değerlendirilmesi bir 
süredir uzmanların ve yöneticilerin gündeminde çok yer almaya başlamıştır. 
Mesela 3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 3. Millî Kültür Şûrası’nın sonuç raporunda 
müzelerin eğitim boyutuna dair önemli vurgulara yer verildi. 
Aşağıdaki cümleler sonuç raporunda yer almıştır: 

“Müzelerin saklama ve sergilemenin ötesinde birer eğitim kurumu olarak 
işlev görmesine yönelik adımların atılması.”

“Müzelerde koleksiyon yönetiminin yanı sıra eğitim, yayın, iletişim ve tanıtım 
gibi faaliyetlere önem verilmesi.”
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Şura’nın Kültür Varlıkları, Müzeler ve Arkeoloji Komisyonu raporunda da şu 
tavsiyeler ve görüşler kayıtlara geçmiştir: 

“Müze, yarattığı değerlerin ziyaretçileri tarafından keyifli ve nitelikli bir 
deneyim olarak algılanmasını sağlamaya çalışmalıdır.”

“Günümüzde müzelerin kültür, sanat ve eğitim etkinliklerini sunarken, 
anlaşılabilir, eğlenceli ve ziyaretçi dostu olmaya önem vermeleri gerekir. 
Zira günümüzde, kültür, sanat, eğlence gibi yaratıya dayalı etkinlikler iç içe 
geçmiş durumdadır. Sinemalar, tiyatrolar, spor etkinlikleri ve hatta alışveriş 
merkezleri bile müzelerin rakibi durumundadır.”

“Gelişmiş ülkelerde toplumun her yaştaki bireylerine 
dönük, son derece ciddi ve uzmanlarca hazırlanıp 

yönetilen  programlarla toplumun farklı kesimlerine 
sanat ve bilimin farklı alanlarına dönük bilgi, 

ders ve kurslar, görsel, işitsel ve dijital tekniklerle 
verilmekte; her yaşta çocuk için ‘oynayarak 

öğrenme’ yöntemleri uygulanmaktadır. 

Ülkemizin çok geriden izlediği bu yöntemin, ciddiyetle ele alındığı takdirde, 
müzelere ciddi bir açılım getireceği düşünülmelidir.”

11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde yine Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı’nda da benzer vurgular sonuç 
metninde yer almıştır. Çalıştaydan iki cümleyi aşağıya alıyorum. 
“Okullarda müze ve mekân gezileri ders programına eklenmelidir. Ders 
müfredatları anlatımın ötesinde mutlaka geziler eşliğinde yapılmalıdır.”

“Müzeler ve anıtsal yapılar gibi kültürel mekânları kapsayacak şehir 
turlarıyla çocukların İstanbul’un en estetik ve en doğal biçimde buluşması 
sağlanmalıdır.”

İstanbul Kültür Çalıştayı’nda konuşan dönemin Kültür ve Turizm Bakanı 

Numan Kurtulmuş’un “Kütüphanelerimiz, müzelerimiz yaşayan mekânlarımız 
haline gelsin” cümlesi, müzelerin günümüzde olması gereken yerini güçlü 
biçimde işaret etmektedir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği OKED’in İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ortaklığında ve İl Millî Eğitim İş birliği Protokolü kapsamında 1 
Eylül 2019 tarihinden itibaren yürüttüğü “Müze ile Keşfediyorum Projesi”ni 
yukarıdaki değerlendirmelerim kapsamında kıymetli bir çaba olarak gördüm. 
OKED Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Şahbaz’ın, Aralık 2019’da, basına 
yansıyan cümleleri, projenin interaktif bir süreç ve iklim etkisi gösterecek 
ortam oluşturmayı amaçladığı haberini veriyor. 
Şahbaz şöyle demiş: “Öğrenciler, uzman bir rehber eşliğinde müzeyi gezdikten 
sonra atölyelerimiz başlıyor. Atölyeler, müzeleri çocuklar için unutulmaz bir 
yer haline getiriyor. Üretirken, tarihimiz ve günümüz hakkında düşünüyorlar." 

OKED’in Müze ile Keşfediyorum Projesi, etkinliklere katılan çocukların 
zihninde “statik müze” yerine “yaşayan müze” tasavvurunun ve “aktif müze 
ziyaretçisi” kültürünün gelişmesine katkı sağladığını inanıyorum. Çocuklar 
için eğitim çoğunlukla okulla ilişkili ve sınırlıdır. Bu çalışmalara katılan 
öğrenciler için artık müze bir öğretim, eğitim ve yaşam mekânı olmuştur. 
Yanı sıra oynayarak öğrenme, deneyerek öğrenme, birlikte öğrenme gibi 
tecrübeler de kazanım olarak sağlanmıştır. 18 Şubat 2020 günü Üsküdar’da 
gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, düşüncelerimi 
Twitter’de şöyle ifade etmiştim: “Bir müzenin okula dönüştüğünü düşünün. 
Ne güzel değil mi? Tam öyle değil ama ona yakın bir güzellik... Müzenin 
eğitim mekânı olduğu bir proje: MÜZE İLE KEŞFEDİYORUM. Bugün projenin 
uygulayıcılarını dinledik, tebrik ettik, şükranlarımızı sunduk.” 

Müze ile Keşfediyorum Projesi’nin, dernek yetkilileri ve projede görev 
alan öğretmenleri, benzer etkinlikler için cesaretlendirdiğini de sevinerek 
müşahede ettim. Proje içinde yer alan “Müze ile Eğitim: Eğiticinin Eğitimi”de, 
uygulamaları eğitimciler bazında teorik olarak desteklemesi bakımından da 
önemli bir işlev gördü. Ben de bu bölümde oyunlarla ilgili bir seminer verdim. 
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Müzelerde gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanmış eğitim, atölye ve 
sanat faaliyetleri, geleneksel durağan/statik müze anlayışının ulusal çapta 
değiştirilmesine ve yaşayan müze anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik 
çabaları ileriye taşıyacağı için de önemlidir. Benzer çalışmaların yapılması 
için müzeler, okullar, belediyeler ve sivil kuruluşlar daha fazla girişimde 
bulunmalıdır. 

Mekânların yaşayan yapılara dönüştürülmesi için gayret gösteren 
kurumlarımız ve yöneticilerimizin artması sevindirici. Mesela Coşkun Yılmaz 
Bey öncülüğünde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, son dönemde 
müze ve kütüphanelerin, gençlerin daha çok ilgi duyacağı mekânlar haline 
getirmeye dönük farkındalık geliştirici çok sayıda etkinliğe imza attı. 
Mardin Müzesinde yıllardır gerçekleştirilen “ziyaretçi odaklı” etkinlikler de 
bu kapsamda zikredilmesi gereken nitelikli çalışmalardır. Son dönemde inşa 
edilen bazı özel müzelerin; sanat, eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği 
yapabilecek şekilde mimarisinin planlandığını da ilgiyle takip ediyorum. Müze 
ve kütüphanelerin yaşayan mekânlar olarak tasarımına dair belediyeler de 
iyi örnekler ortaya koydu. Çankırı Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi ile 
Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi son dönemde belediyelerin hizmete 
açtığı başarılı butik müzelerden ikisi. Adında müze kelimesi olmasa da 
müzelik yönü bulunan Kocaeli Bilim Merkezi ve Konya Bilim Merkezi de bilim, 
eğitim ve müze üçlüsünü bir arada sunan başarılı modeller olarak gördüğümü 
söylemek isterim. Özellikle Anadolu’daki il ve ilçe belediyelerin eğitim yönü 
güçlü butik müzeleri artırması gerekir. Gezip gördüklerimden birkaçını 
zikrettim, daha fazlası olduğunu biliyorum. 

Müzeler ile eğitim, kültür ve sanat arasında artan bu etkileşimler desteklenmeli, 
toplum bu çabalara ilgisini artırmalıdır. Hayatın içindeki üretim ve yaşam 
mekânlarının eğitim, kültür, sanat fonksiyonları artıkça dört duvar arasındaki 
statik okul ihtiyacı azalacaktır. “Çatısız Okul” yaklaşımını benimsemiş birisi 
olarak beni heyecanlandıran da budur. 
Bütün bu sözlerden sonra OKED’in Müze ile Keşfediyorum Projesi’ni geliştirerek 
her yıl sürdürmesi, niteliğini artırması, online versiyonlarını hazırlaması 
gerektiği de açıktır. 

ÇOCUKLAR NEYİ NEDEN ÖĞRENMELİ?

⇢  Cavit Yeşildağ
     Sosyal Pedagog - KODA Eğitim Danışmanı

Giderek artan sayıda bilimsel çalışma çocukların soyut akademik bilgiler 
yerine yaşama aktarılabilecek sanat ve uygulama temelli yaklaşımlar 
ile eğitim almasını önermektedir. Ülkemizde de son yıllarda daha fazla 
desteklenme başlayan bu yaklaşım ile çocukların sağlıklı bir şekilde yaşama 
hazırlanmasının temeli atılmaktadır.
Didaktik ve tek taraflı öğrenmenin merkezde olduğu eğitim anlayışlarında 
çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişemeyeceği gün geçtikçe daha da 
anlaşılmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak aileler çocukların sadece soyut 
öğrenmenin olduğu okullar yerine sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel 
gelişime önem veren eğitim kurumlarını aramaya başlamışlardır. Çocukların 
farklı alanlarda sağlıklı gelişimini temel alan bu yaklaşım bütünsel bir bakış 
açısıyla eğitim ve öğrenme sürecine odaklanmaktadır. 
Bütünsel eğitimin amacı öğrencileri yaşamın zorluklarını karşılamaya ve 
anlamaya, sosyal yaşam içinde tam bir insan olarak yaşamaya hazırlamaktır. 
Bütünsel eğitim çocukların:
Kendileri hakkında, sağlıklı ilişkiler ve sosyalleşme davranışları hakkında bilgi 
edinmeleri; duygusal gelişimi ve esnekliği öğrenmeleri; güzelliği görmeyi, 
hayran olmayı, deneyimlemeyi aşmayı ve bir anlamda “gerçekleri” takdir 
etmeyi öğrenmeleri bakımından önemli olduğuna inanmaktadır.
Duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı bir gelişim gösteren çocuğun akademik 
konularda da daha başarılı olacağı bilinmektedir. Bu nedenle çocukların 
öğrenmeleri gereken konuların başında sosyal ve duygusal beceriler 
gelmektedir. 
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Yaşam içinde sadece akademik bilgiler ile başarılı ve 
mutlu olmanın yeterli olmadığı bilinen bir gerçektir. 

Çocuğun sağlıklı gelişimi ile sosyal yaşamda hem 
mutlu hem de başarılı olabilmesi için duygularını 

anlaması, keşfetmesi ve yorumlaması gerekecektir. 

Akademik bilgiler sosyal ve duygusal beceriler ile desteklenmediği sürece 
pedagojik gelişimin tam anlamı ile gerçekleşmesi beklenemez. Duygusal ve 
sosyal becerilerin gelişmesi noktasında bilim adamları dikkatlerini çocuğun 
beyin gelişimine yöneltmektedirler. 

Günümüz modern eğitim anlayışında çocuklar erken yaşlarda bilgi 
bombardımanına tutulmakta ve tüm gelişimleri risk altına atılmaktadır. 
Nöroloji uzmanlarının da yaptığı çalışmalar beynin kendine özgü gelişimsel 
sürecinin bozulmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Günümüz eğitim 
sistemlerinde temel amaç düşünen beyni mümkün olduğu kadar kısa sürede 
aktifleştirmeye çalışmaktır. Kısacası beynin doğasına aykırı bir yaklaşım 
sergilenmektedir. Beynin yürümeyi öğrenmeden koşması istenmektedir. 

Akademik konulara daha fazla zaman harcama, gelişim basamaklarını 
daha erken karşılama ve daha fazla ev ödevinden oluşan formül çocukların 
gelişimini desteklemek yerine onların gelişimime daha çok zarar vermektedir. 
Sanat ve fiziksel aktivite ile doğada geçirilen zamanı azaltarak çocukların 
okuma, yazma ve aritmetik yeteneklerinin artmasını beklemek pedagojik 
açıdan olduğu kadar nörolojik açıdan da doğru değildir.

Çocuklarımızın, gelişim basamaklarının her birinde, bir beceriden diğerine 
geçerken "kendi ustalığına alışması için'' yeterli zaman ve pratiğe ihtiyaçları 
vardır. Bu gelişim basamakları ihmal edilip erken yaşta akademik eğitim  
verilmeye başlandığında özellikle duyusal ve duygusal beyin yeterli bir 
şekilde gelişemeyecek böylece  düşünsel beyin hazır olamadan öğrenme 
sürecine zorlanacaktır. Bu durumda; çocuğun ilerleyen yaşlarında öğrenme 
bozuklukları, duygusal algı sorunları ve davranış bozuklukları ortaya 
çıkacaktır. 

Bütünsel eğitim anlayışında okul sadece bilgi verilen yer değil, yaşamı 
anlamak ve deneyimlemek için altyapı sağlayan bir yapı olarak karşımıza 
çıkar.  Sağlıklı bir çocuk gelişimi için eğitim kurumlarının müfredatları içine 
doğa etkinlikleri, müze gezileri, sanat çalışmaları, tarım uygulamaları ve 
sosyal çalışmaları eklemeleri gerekmektedir. Tüm bu çalışmalar, akademik 
ilerleme de dâhil olmak üzere sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesi için 
temel oluşturmaktadır.
Bütünsel eğitiminin başarıyla gerçekleştirdiği konu, beynin özellikle duyusal 
ve duygusal kısımlarını besleyerek daha sonraki akademik öğrenim için 
gerekli temel sinirsel bağlantılar sağlam bir şekilde düzenlemektir. Doğa 
etkinlikleri, geziler, sanatsal uygulamalar, sosyal faaliyet ve spor etkinlikleri  
öğrenmeyi kolaylaştırmakta, stresi ve kaygıyı azaltmakta ,genel mutluluk 
durumunu iyileştirmekte ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Çocukların sorumluluk duygularını, sorun çözme becerilerini, analitik düşünme 
kapasitelerini belli bir yaşa kadar geliştirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi 
halde yaşamın içinde kendilerini gerçekleştirmeleri mümkün olmayacaktır. 

Eğitimin sanat haline geldiği, çocukların soyut 
içerikler yerine uygulama temelli yaklaşımlar ile 
öğrenme sürecini keşfettikleri bir yaklaşım ile 

bugünkü eğitim sisteminde tanık olduğumuz artan 
stres, baskı, tükenme ve yıkıma karşı ciddi bir 

çözüm üretilmiş olunacaktır. 

Çocuklar kendilerini yaşama hazırlayacak, sosyal ve duygusal becerilerini 
geliştirecek içerikleri uygulama temelli öğrenmek durumundadırlar. Tüm bu 
nedenlerden dolayı çocukların uzun vadede öğrenme sevincini korumaları 
için uygulama temelli bütünsel bir yaklaşım kaçınılmaz görünmektedir. 

Ancak bu noktada üzerine düşülmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. 
Bunlar; Okul kültürünün temelini oluşturan öğretmenlerin bütünsel eğitim 
uygulamaları hakkında yetkinlik kazanmaları, Okulların ders içeriklerini bu 
temele göre yeniden ele almaları, Ailelere, çocuklarının neyi öğrenmesi 
gerektiği konularında bilgi verilmesi gereklidir.  
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