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TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK
Hikmet DENİZLİ (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель):
Saygıdeger katılımcılar, sayın dinleyiciler, “Tarihin Tanıklarını Korumak”
konulu panelimize hoş geldiniz. Ben “Çağdaş Müzecilikte Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Örneği”* konulu konuşmamla paneli açıyorum.
Müzenin Tarihçesi
Eski Ankara’yı gösteren gravürlere veya kitap sayfaları arasında kalmış
soluk eski fotoğraflara bakıldığında, kale tepesinin güneybatısında iki büyük
yapı hemen fark edilir (Resim 1; bkz.: s. 401). Yerli Ankara taşı, koyu kırmızı
andezitten yapılmış olmaları bakımından kale ve diğer anıtsal yapılarla da uyum
gösteren Osmanlı döneminin yalın fakat etkileyici bu yapı ikilisinde, Mahmut
Paşa Bedesteni1 ve Kurşunlu Han’da2 Türkiye’nin ve hatta dünyanın en önemli
müzelerinden biri yer almaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Resim 2;
bkz.: s. 401).
Ankara’da ilk müze, Kültür Müdürü Mübarek Galip Bey tarafından 1921
yılında kalenin Akkale olarak isimlendirilen burcunda kurulmuştur (Resim 3;
bkz.: s. 402). Bu müzenin yanı sıra Augustus Mabedi (Resim 4; bkz.: s. 402) ile
Roma Hamamı’nda da eser toplanmıştır.
Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurma fikrinden hareket
edilerek diğer bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye başlanınca
geniş mekânlara sahip bir müze binası gerekli görülmüştür. O zamanki Kültür
(Hars) Müdürü Hamit Zübeyr Koşay tarafından, devrin maarif vekili Saffet
Arıkan’a metruk hâlde bulunan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’ın
onarılarak kullanılması önerilmiş (Resim 5, 6; bkz.: s. 403), bu fikir kabul
edilerek, 1938 yılından 1968 yılına kadar devam eden bir restorasyon çalışması
başlatılmıştır. Bedestenin orta bölümünde yer alan kubbeli mekânın büyük bir
kısmının onarımının 1940 yılında bitirilmesi ile eserler, Alman Arkeolog H. G.
Guterbock başkanlığındaki bir heyet tarafından yerleştirilmeye başlanmış, 1943
*

Bu konuşmanın renkli resimleri için bkz.: ss. 401-411.



Hikmet DENİZLİ, Sanat Tarihçisi-Müze Müdürü.
Bedesten; Fatih Dönemi baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 tarihleri arasında
yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Ankara sof kumaşlarının buradan dağıtıldığı
yazılıdır. Yapının planı klasik tiptedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekân,
karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozla örtülü 102 dükkandan meydana gelen bir arasta ile
çevrilmektedir.
2
Kurşunlu Han, tahrir defterlerine ve sicil kayıtlarına dayanan son araştırmalara göre Fatih
Dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın İstanbul’un Üsküdar semtindeki imaretine vakıf
olarak yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. Han, Osmanlı Devri hanlarının tipik plan karakterinde olup,
ortada avlu ve revak sırası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan oluşur. Zemin katta 28, birinci
katta 30 oda yer alır. Odalar ocaklıdır.
1
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yılında binaların onarımı devam ederken, orta bölüm ziyarete açılmıştır.
Müzenin genel restorasyon çalışmaları devam ederken 1948 yılında Müze
idaresi Akkale’yi depo olarak bırakıp, Kurşunlu Han’ın onarımı tamamlanan
dört odasına yerleşmiştir. Teşhir bölümünün yer aldığı bedestende, kubbeli
mekânın çevresindeki arastanın restorasyon ve teşhir projeleri gereği; beş
dükkan orijinal hâlde bırakılmış, dükkan aralarındaki bölmeler kaldırılmış ve
böylece, teşhir için geniş bir çevre koridoru elde edilmiştir. Müze yapısı 1968
yılında son şeklini almıştır. Bugün idarî bina olarak kullanılan Kurşunlu Han’da
araştırmacı odaları, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş atölyeleri yer
almakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde, kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri
arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu Arkeolojisi,
Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar Osmanlı Devri’nin bu tarihi
mekânlarında kronolojik bir sırayla sergilenmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaretçi ve Eser Durumu
Kurtuluş Savaşının zorlu günlerinde Atatürk’ün direktifleri ile Ankara
Kalesinin “Akkale” olarak tanımlanan burcunda kurulan Asar-ı Atika Müzesi üç
çeyrek asrı geçkin yaşamında önce “Hitit Müzesi”, “Arkeoloji Müzesi”
isimlerini almıştır. Daha sonra adı “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” olarak
değiştirilen müze, Anadolu topraklarında yaşamış pek çok uygarlığa ait eşsiz
koleksiyonları bünyesinde toplaması ve bunları insanlığın görüşüne sergilemesi
nedeniyle, dünya müzeleri arasında saygın yerini almıştır. Müzemiz bu
saygınlığını büyük bir başarıyla da pekiştirmiş, 1997 yılında Avrupa Konseyi
bünyesinde görev yapan “Avrupa Müze Formu” kısa adıyla “EMF” tarafından
20 Avrupa ülkesinden 68 Müzenin katıldığı yarışmada “Avrupa’da Yılın
Müzesi” büyük ödülüne de layık görülen ilk ve tek Türk Müzesidir.
Müzedeki eşsiz eserlerin, iki tarihî mekân içerisinde bütüncül bir yaklaşımla
sergileniyor ve korunuyor olması şüphesiz ki bu müzeyi bir cazibe merkezi
haline getirmektedir.
Müzemiz yılda yaklaşık 400,000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Ziyaretçi profiline bakıldığında yabancı turistlerin % 51’lik bir bölümü
oluşturduğu, geriye kalan % 49’luk dilimde yerli turistlerin yer aldığı
görülmektedir (Tablo 1)3.

3

2000’li yılların başına değin yabancı ziyaretçi sayısı yerli turist sayısının iki katı
kadardı. Müzemizin eğitim faaliyetleri ile halkımıza “Müze” bilincini aşılamasıyla bu
oran birbirine yaklaşmıştır. Bu da Müzelerde eğitimin ne kadar önemli olduğunun bir
göstergesidir. Zira halkımıza üzerinde yaşadıkları toprakların tarihini öğretmek
beraberinde koruma bilincini de getirecektir.
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ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2002-2006 YILLARI ZİYARETÇİ
ORANLARI

49%

51%

YERLİ ZİYARETÇİ SAYISI

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI

Tablo 1
Müzemiz koleksiyonlarında 185,845 eser bulunmakta olup, bunların sadece
6,475 adedi ziyaretçi ile teşhir salonlarında buluşabilmektedir (Tablo 2).
Koleksiyonlarımızın çeşitliliğini tam olarak yansıtamıyor olmamız Müze
Müdürlüğünü yeni açılımlara yönlendirmiştir. Bu bağlamda geliştirilen bir
projeden burada kısaca söz etmek faydalı olacaktır (Resim 7-8; bkz.: s. 404).

TEŞHİR EDİLEN ESERLERİN TOPLAM
ESER SAYISINA ORANI

3%
Teşhir Edilen Eser
Sayısı
Depolardaki Eser
Sayısı
97%

Tablo 2
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Çevresi Düzenlemesi Ortak Hizmet
Projesi
Daha çok eseri ziyaretçilerimizle buluşturabilmek amacıyla Müze
Müdürlüğü tarafından hazırlanan genişleme projesi Kültür ve Turizm
Bakanlığına sunulmuş, Bakanlığımızın olumlu görüşleri ardından yine Bakanlık
girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi
arasında 5272 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi uyarınca, “Anadolu
Medeniyetleri Müzesi ve Çevresi Düzenlemesi Ortak Hizmet Projesi” bir
protokole bağlanmıştır. Bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Anadolu
Medeniyetleri Müzesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yapılacak
mülkiyet, proje ve uygulama çalışmalarını içermektedir. Projenin amacı
uluslararası öneme sahip müzemizin çağdaş müzecilik anlayışı içinde yeniden
düzenlenmesi, müzenin konumu nedeniyle çevresinin tarihi doku ile bütüncül
bir yaklaşımla ele alınarak, ziyaretçilerin ihtiyaçlarının ve müze güvenliğinin
sağlanacağı bir düzenlemesinin yapılmasıdır. Büyükşehir Belediyesi proje
kapsamındaki yapıların restorasyon ve sağlıklılaştırma uygulamalarını 5 yıl
içerisinde tamamlayacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığına devri
gerçekleştirilecektir. Projenin koordinasyon görevi Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Müdürlüğüne verilmiştir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Birimleri
Anadolu Medeniyetleri
Laboratuvarı

Müzesi

Restorasyon

ve

Konservasyon

Müzemizdeki eski eserleri onarım çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır.
1958 yılında idarî bölümlerin bulunduğu Kurşunlu Han’da iki oda birleştirilerek
atölye özelliği taşıyan ilk laboratuvar kurulmuştur (Resim 9; bkz.: s. 405). Bu
yıllarda ilk çalışmalar yabancı uzmanlarla birlikte yürütülmüştür. Amerikalı
uzmanlar tarafından yürütülen Gordion eserleri, İngiliz uzmanlar tarafından
yürütülen Çatalhöyük eserleri üzerindeki çalışmalar müze personelinin de
yardımlarıyla yıllarca sürdürülmüştür. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nden bilim
adamları ve restoratörlerle taş ve mermer eserler üzerinde uygulamalar
yapılmıştır. Müze personelinden bir grup, bu uzmanlara yardım ederek bu
çalışmalarda yer almışlar, daha sonraki yıllarda birçok yabancı kazıya katılarak
ilgi ve deneyimlerini arttırmışlar ve böylece müzenin ilk restoratörleri
olmuşlardır.
1965 yılında şimdi kullanılan bina yapılarak laboratuvar bölümü müze
bünyesinde oluşturulmuş, çalışmalara burada devam edilmiştir. 1979 yılında
laboratuvara ilk kimya mühendisi alınarak, restorasyon konusunda kurslara ve
seminerlere yollanmış, bilgi ve deneyim kazanması sağlanmıştır.
1990 yılında laboratuvarımızda hızlı bir gelişme dönemi başlayarak modern
müze laboratuvarlarında bulunması gereken alet ve cihazlar temin edilmeye
başlanmıştır. 2005 yılında Japon Hükümeti’nin Kültürel Yardım Programı
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çerçevesinde alınan laboratuvar aletleri (Resim 10-11; bkz.: ss. 405-406) ile
donanım bakımından güç kazanan laboratuvarımız 2007 yılında Atom Enerjisi
Kurumu ile imzaladığı protokol neticesinde çeşitli analizleri de
gerçekleştirebilecek güce kavuşmuştur (Resim 12, bkz.: s. 406).
Diğer taraftan yine 1990’lı yılların başından itibaren laboratuvara konuyla
ilgili eğitim görmüş personel alımı yapılmıştır. Böylece laboratuvarımızda
personel sayısı ve iş hacmi artmış; mevcut laboratuvar mekânı ise yetersiz
kalmış ve zaman içerisinde, ilave bölümler yapılarak laboratuvar genişletilmiştir
(Resim 13, bkz.: s. 407).
Türkiye’deki tek müze laboratuvarı olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarının kurulmasındaki amaçlardan en
önemlisi, müzemiz depolarında bulunan ve teşhir salonlarında sergilenen ayrıca
kendi bünyesinde yürüttüğü kazılardan gelen eserleri; restorasyon ve
konservasyon işlemlerine tâbi tutarak, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır.
Laboratuvarımızda işlem gören eserlerin büyük bir çoğunluğunu, metal,
pişmiş toprak ve taş eserler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra cam, deri, ahşap,
kemik vb. organik kökenli eserler üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır.
Laboratuvarımız, müze eserlerine verdiği hizmet dışında, ülkemizin
laboratuvar imkanı olmayan diğer müzelerinden ve çeşitli kazılardan gelen,
yılda yaklaşık 3000 adet eserin, restorasyon ve konservasyon işlemlerini de
yürütmektedir.
Yabancı bilim adamları ile yürütülen ortak çalışmalar sayesinde, hem teorik
bilgi alışverişi sağlanmakta, hem de farklı uygulama yöntemleri ve yeni
malzemeler tanınmaktadır. Ayrıca, restorasyon ve konservasyonla ilgili
okullardan gelen öğrencilere uygulamalı eğitim olanağı tanınmaktadır.
Fotoğrafhane
Başlangıçtan günümüze Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ait eserlerin
fotoğraflarını arşivinde barındıran Müzemiz fotoğrafhanesi (Resim 14, bkz.: s.
407), diğer taraftan özellikle Ankara ve çevresinin taşınmaz kültür varlıklarına
ait eşsiz koleksiyonları da bünyesinde bulundurmaktadır. Profesyonel bir
fotoğrafçının denetiminde bulunan fotoğrafhane stüdyo, karanlık oda ve arşiv
bölümünden oluşmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen çeşitli kazılara ait eser
fotoğraflarının da çekildiği fotoğrafhanemizde yaklaşık 50000 adet negatif,
10000 adet dia pozitif ve 100 video film, 100 adet eski tip cam film
bulunmaktadır.
Raci Temizer İhtisas Kütüphanesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kütüphanesi yaklaşık 7350 adet envanterli
kitabıyla bir ihtisas kütüphanesidir. Koleksiyonlarını bağış, satın alma ve çeşitli
kütüphanelerle yapılan antlaşmalarla geliştiren kütüphanemizde Arkeoloji,
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Sanat Tarihi, Hititoloji, Asuroloji ve Tarih alanında kitaplar ile süreli yayınlar
bulunmaktadır. Bir kütüphanecinin kontrolü altındaki Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Kütüphanesi başta müzemiz uzman personeli olmak üzere, konuyla
ilgili öğrencilere, akademisyenlere ve diğer öğrencilere hizmet vermektedir.
Bilgi İşlem
Başlangıçtan günümüze Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tüm
çalışmalarını ihtiva eden Bilgi İşlem Merkezi, şüphesiz ki, en önemli idari
birimlerimizden biridir. Dört uzman personelin çalıştığı Bilgi İşlem Biriminde
müze içi-müze dışı işler, il-ilçe bazında konularına göre tasnif edilmiştir.
Erişimde kolaylığı sağlamak ve verilerin gelecek nesillere daha sağlıklı
aktarılabilmesi adına Bilgi İşlem Merkezi’ndeki verilerin sayısal ortama
aktarılması çalışmaları devam etmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Birimi
Uzun yıllar önce müze bünyesinde ve okullarda düzenlenen konferans ve
seminerler ile başlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri
günümüzde, Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak çalışan “Eğitim
Bölümü” tarafından müze eğitiminin amaç ve programları doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır.
Eğitim Bölümü rehberliğinde müze gezisi ve atölye etkinlikleri için randevu
sistemi geliştirilmiştir. Salı ve Perşembe günleri kabul edilen randevulu her okul
grubu ile iki eğitim bölümü üyesi ilgilenmektedir. Ayrıca daha büyük gruplar
halinde müze ziyareti gerçekleştiren öğrenciler ve diğer ziyaretçiler için Müze
Orta Salonu’nda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan Dönem ve
Uygarlıkların tanıtıldığı Türkçe ve İngilizce video CD gösterilmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde randevulu sistemde gerçekleştirilecek
günlük müze gezi programı, kalabalık gruplar halinde ve gelişigüzel olmaması
açısından üç aşamadan oluşmaktadır.
Müze ziyareti öncesi müze gezisinden ve atölye çalışmasından yararlanacak
öğrencilerin yaş grubu, sayısı, ziyaretin süresi ve yaptırılacak atölye çalışmaları
hakkında öğretmenlerle yapılan ön görüşme, müzedeki eğitimin birinci
aşamasını oluşturmaktadır.
Yaş gruplarının gereksinimlerine göre ve dikkat sürelerini aşmayacak
şekilde gerçekleştirilen müze gezisi, müze eğitiminin ikinci aşamasını
oluşturmaktadır. Müze ziyareti sonrası, Müze Eğitim Atölyesinde yaş
gruplarına göre yaptırılan çeşitli atölye çalışmaları ise müze eğitiminin son
aşamasını oluşturmaktadır.
Müzede gerçekleştirilen günlük programların dışında daha uzun soluklu
çalışmalar ise belli bir proje kapsamında ele alınmaktadır. Belli bir temanın ele
alındığı eğitim faaliyetlerinde öğrenciler, hem müzede daha fazla zaman
geçirerek Anadolu Uygarlıkları konusunda daha kalıcı bilgiler edinirken, hem
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de müze ve eğitim atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların ürünlerini
Müze’de sergileme fırsatı bulabilmektedirler.
Müze Seksiyonları
Paleolitik Çağ (Yontma Taş Çağı) MÖ 900000-10000
Yontma Taş Çağı insanları mağara ve kayaaltı sığınaklarında barınan, avcı
ve toplayıcı topluluklardır. Bu insanlara ait taş, kemik aletler bu devri belirleyen
buluntulardır.
Neolitik Dönem (Cilalı Taş) MÖ 8000-5500
İnsanlık tarihinde besin üretimi yanında ilk yerleşik toplulukların
kurulmasıyla başlayan bu dönem müzemizde Çatalhöyük ve Hacılar gibi çağın
iki önemli merkezinde ele geçen buluntularla temsil edilmektedir. Buluntular
arasında ana tanrıça heykelcikleri, damga mühürler, pişmiş toprak kaplar, kemik
tarım araçları, obsidyenden yapılmış kozmetik araç gereçleri (en önemlisi
tarihteki ilk aynadır) yer alır.
Kalkolitik Dönem (Bakır Taş) MÖ 5500-3000
Taş aletler yanında bakırın işlenerek günlük hayata girdiği bu döneme ait
zengin buluntular müzemizde Hacılar, Canhasan, Tilkitepe, Alacahöyük ve
Alişar’dandır.
Eski Tunç Çağı MÖ 3000-1950
MÖ III. binin başlarında Anadolu’da yaşayan insanlar bakıra kalay katarak
tunç elde etmişlerdir. Tuncun yanı sıra devrin bilinen bütün madenlerini dökme
ve dövme tekniğinde olağanüstü bir ustalıkla işlemişlerdir. Alacahöyük kral
mezarlarından ele geçen değerli madenlerden yapılmış görkemli ölü hediyeleri
yanında Hasanoğlan, Mahmatlar, Eskiyapar, Horoztepe, Karaoğlan, Merzifon,
Etiyokuşu, Ahlatlıbel, Karayavşan, Bolu, Beycesultan, Semahöyük, Karaz,
Tilkitepe, buluntuları zengin bir Eski Tunç koleksiyonu olarak sergilenmektedir.
Asur Ticaret Kolonileri Çağı MÖ 1950-1750
Bu dönem Anadolu’da yazılı tarihin başlangıcıdır. Anadolu’nun zenginliğini
bilen Mezopotamyalılar Asur’un öncülüğünde kuzey komşuları ile geniş ve
sistemli bir ticari ilişkiye girmişler, beraberinde Anadolu’ya yabancı olan
dillerini ve silindir mühür geleneklerini getirmişlerdir. Böylece Anadolu’da MÖ
1950 yıllarından itibaren tarihi çağlara girmiştir.
Eski Hitit Ve Hitit İmparatorluk Çağı MÖ 1750-1200
MÖ II. binde Anadolu’da ilk siyasi birlik Kızılırmak kavsi içinde Hititler
tarafından kurulmuştur. Başkentleri Boğazköy (Hattuşa) ile birlikte İnandık,
Eskiyapar, Alacahöyük, Alişar zengin buluntu veren Hitit merkezleridir.
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Geç Hititler MÖ 1200-700
Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Hititlerin bir kısmı güney ve
güneydoğu Anadolu’da şehir devletleri kurarak Geç Hitit Beyliği dönemini
yaşamışlardır. Malatya Arslantepe, Kargamış, Sakçagözü, önemli Geç Hitit
yerleşimlerini temsil eder.
Frigler MÖ 1200-700
MÖ yaklaşık 1200 yıllarında Balkanlar üzerinden gelen Frigler, merkezleri
Gordion şehri olmak üzere Orta Anadolu’da egemen olmuşlardır. Gordion
Tümülüslerinden ve ören yerinden ele geçen eserler Frig sanatının en güzel
örnekleridir.
Urartular MÖ 850-600
Altıntepe, Adilcevaz, Kayalıdere, Patnos, Van, Çavuştepe gibi merkezlerde
mimarlıkta ve madencilikte ileri bir düzeye ulaşan Urartular, Doğu Anadolu’da
Friglere çağdaş olarak yaşamışlardır.
Klasik Devirler ve Çağlar Boyu Ankara
MÖ I. binin II. yarısından itibaren Hellenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait
altın, gümüş, cam, mermer, bronz ve ilk paradan başlayarak günümüze kadar
kullanılan madeni paraları içeren eserler ile Çağlar Boyu Ankara Seksiyonu adı
altında Ankara çevresinde bulunmuş eserler müzemizin alt katında
sergilenmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne Bağlı Birimler
Gordion Müzesi
1963 yılında bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfuslu küçük bir köyün
yanında kuruldu (Resim 15; bkz.: s. 408). Bugün Gordion Müzesi’nde
kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil
edilmektedir.
Gordion Müzesi ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye’de 17. sırada yer alan
bir köy müzesidir. Diğer taraftan aynı köy müzesi Avrupa’da Yılın Müzesi
yarışmasında finale kalmış tek köy müzesi olarak dikkati çekmektedir.
Ziyaretçi sayısındaki bu yoğunluk nedeniyle, Gordion Müzesi’nin depo,
teşhir salonu, laboratuvar, fotoğrafhane, konferans salonu, şenlik şölen alanı
gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve büyük bir proje yapılarak hayata geçirilmesi
için 116 dönüm alanın tapusu hazine arazisinden devir yoluyla müzemize
alınmıştır (Resim 16; bkz.: s. 408).
Burada Gordion Müzesi’nin yukarıda bahsi geçen genişleme planının da
dahil olduğu bir başka projeden de bahsetmekte fayda görülmektedir. Bilindiği
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Frig Vadisi
Projesi kısmen Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve elbette ki vadiye
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adını veren Friglerin başkenti Gordion’un sınırları içersinde bulunduğu Ankara
illerini kapsayan4, bu illerin turizm pastasından daha fazla pay almasını amaçlayan
bir projedir. Bu bağlamda Müze Müdürlüğümüzün projeye katkıda bulunmak
amacıyla hazırladığı bir ek proje Bakanlığımız yetkilileri tarafından olumlu
karşılanmış ve hemen hayata geçirilmiştir. Şüphesiz Türkiye’nin toprak
piramitleri olarak bilinen Gordion çevresindeki tümülüslerin 5 yakınındaki çarpık
yapılaşma bu mezarların ihtişamlarını gölgelemektedir. Bu öneri, “Gordion
Örenyeri Çevre Koruma Amaçlı İmar Planının Hazırlanması” şeklinde hayat
bulmuş, planın hazırlanması için İl Özel İdaresi ile mutabakata varılmış olup
ilgili ödenek, DÖSİM tarafından Polatlı Belediyesi’ne aktarılmıştır. Plan
çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.
Hacı Tuğrul Höyüğü Ören Yeri
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Temelli Belediyesi, Hacı Tuğrul Köyü sınırları
içinde yer alan Hacı Tuğrul Höyüğü Kalkolitik Çağ’dan Osmanlı Dönemine
kadar kesintisiz yerleşim görmüş Anadolu’nun en büyük höyüklerinden biridir
(Resim 17; bkz.: s. 409).
Hacı Tuğrul Höyüğü Kral Yolu üzerinde ve etrafında en yükseği 29 m olan 5
Tümülüsü ile çok önemli bir merkez olup, Ankara ve çevresinin özellikle Pers,
Frig ve Hitit Dönemleri için birçok arkeolojik problemi çözecek öneme sahip
arkeolojik merkezidir.
Karalar
Karalar antik yerleşimi, Ankara İli, Kazan ilçesine bağlı Karalar Köyü
sınırları içinde yer almaktadır. Yerleşimde ilk araştırmalar l933 yılında Remzi
Oğuz Arık tarafından yapılmıştır. Bu dönemde çeşitli sektörlerde
gerçekleştirilen kazılarda ele geçen arkeolojik objeler Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde sergilenmektedir.
l985-l987 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü
tarafından yapılan kazılarda, Helenistik ve Roma Dönemine ait çanak çömlek
parçaları ve genişliği kademeli olarak üç metreye kadar ulaşan Helenistik
Dönem özellikleri taşıyan bosajlı olarak işlenmiş andezit bloklardan yapılmış
sur tespit edilmiştir.
Külhöyük
Ankara İli, Haymana İlçesi, Oyaca Kasabası sınırları içerisinde yer alan
Külhöyük, dünyaca tanınmış Hitit Kült Merkezi Gavurkale’ye yaklaşık 8 km
uzaklıkta ve Boyalık köy yolunun hemen batısındadır (Resim 18; bkz.: s. 409).
1978 yılında bir vatandaşın Haymana Kaymakamlığına yaptığı başvuru ile
4

Frig Vadisi Projesi, Ankara İli ile ilgili Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan geniş
kapsamlı projenin yayın çalışmaları devam etmektedir.
5
Frig soyluları için yapılmış üzeri toprak yığma mezarlar.
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Müzemiz gündemine girmiş ve 1992 yılında kamulaştırılmış olan höyükte aynı
yıl kazı çalışmalarına başlanmıştır.
Külhöyük yaklaşık 250 m uzunluğunda, 150 m genişliğinde ve 22 m
yüksekliği olan orta ölçekli bir höyüktür. Kazısı Anadolu Medeniyetleri Müzesi
uzmanları tarafından yapılmakta olan höyükte şimdiye kadar Hitit Dönemi ve
Eski Tunç Çağı yerleşimleri açığa çıkartılmıştır. Güneyinde bir potern, batı
tarafında ise Batı I tüneli ve sarnıç açığa çıkartılan höyüğün kuzey bölümünde
ise, savunma sistemi ile ilgili kalıntılar bulunmuştur. En yüksek bölümünde ise
kalın duvarlarla yapılmış büyük bir yapı yer almaktadır.
Kazılarda elde edilen hiyeroglif yazıtlı bir bulla, Mitanni Kültürüne ait bir
silindir mühür ve Eski Hitit Dönemine ait bir taş damga mühür en önemli
buluntulardır. Bunların yanında pişmiş toprak buluntular, bronz iğneler, bıçaklar,
sileks ve obsidyen yontma taş aletler, tarımın çok önemli olduğunu belgeleyen
öğütme ve ezme taşları, madenciliğin yapıldığını gösteren taş kalıplar, çok
miktarda pişmiş toprak ağırlıklar diğer buluntuları oluşturmaktadır.
Sinap Formasyonu
Müzemize bağlı Sinap Formasyonu Ankara İli, Kazan İlçesi’nde yer almakta
olup, buradaki kazılar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Antropoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Alpagut’un bilimsel
danışmanlığında sürdürülmektedir. Formasyondan Miyosen döneme tarihlenen
hayvan fosilleri ele geçirilmiştir. Söz konusu alan çevresinde Açıkhava Doğa
Tarihi Müzesi kurma çalışmaları devam etmektedir.
Ankara Roma Hamamı ve Açıkhava Müzesi
Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı
Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında,
caddeden 2,5 m. kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktadır (Resim 19;
bkz.: s. 410).
Hamamın bulunduğu bu yüksek alanın bir höyük olduğu bilinmektedir.
Burada Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık başkanlığında 1937 yılında kazılar yapılmış
olup, höyüğün Frig ve Roma Devri katları ortaya çıkarılmıştır. Höyükte yapılan
kazılar 1938-1939 yıllarında Müzeler Müdürü H. Zübeyr Koşay’ın nezaretinde
sürdürülmüştür. Bu kazılar sonucunda ortaya çıkan Hamam binası, 1939-1943
yıllarında yapılan kazılarla bütünüyle açığa çıkarılmıştır. Bu dönemdeki kazıları
Türk Tarih Kurumunun destekleriyle, yine H. Zübeyr Koşay’ın bilimsel
başkanlığında Arkeolog Necati Dolunay yönetmiştir. Kazının mimarî
buluntularını Arkeolog Mahmut Akok değerlendirmiş ve daha sonra
rekonstrüksiyon planlarını çizerek kısmen de restorasyon çalışmalarını
başlatmıştır.
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Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu ören yerinin bir höyük olduğu,
aşağıdan yukarıya doğru Frig, Roma, kısmen de Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde yerleşim gördüğü anlaşılmıştır.
Eskilerin Çankırıkapı dedikleri bu ören yerinde, bugün görülebilen Roma
Çağı binaları arasında iki ayrı tesis ile karşılaşmaktayız.
1. Antik Ankyra şehrinin sütunlu yolundan bir kısım (Resim 20; bkz.: s.
410). Hamam binası ve Palaestra’nın kısmen doğusunda yer alan bu sütunlu
yolun, antik Ancyra şehrinin kutsal alanı olan Augustus Tapınağı’nın bulunduğu
yere kadar uzandığı bilinmektedir. 2007 yılında aşağıda detaylandırılacak olan
Müze Müdürlüğüne ait “Ankara’da Beş Romalı ve Dinlerin Hoşgörüsü Projesi”
kapsamında bir kez daha ele alınan kutsal yolda gerçekleştirilen kazı-temizlik
ve restorasyon çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan ve İmparator Heykeli, 2,20
m. yüksekliğinde olup birinci sınıf işçiliğe sahiptir ve arkeoloji camiasından
büyük bir heyecana yol açmıştır (Resim 21; bkz.: s. 411). Burada yapılan kazı
ve temizlik çalışmaları sonuncunda amacımız kutsal yolu orijinaline sadık
kalarak ayağa kaldırıp, protokol yolu üzerindeki bu ören yerini dışarıdan
geçenlerin algılayabileceği şekilde sunabilmektir.
2. Roma Hamamı ve Palaestra’sına ait binalar. Bunların etrafında da yine
Roma Devri’nden başka yapıların temel izlerine rastlanmıştır. Tektosag
Galatları’nın şehri olan antik Ancyra, Roma Devri’nde de Galatia’nın başkenti
olması ve doğudan-batıya geçen yolların birleştiği bir noktada olması nedeniyle
bu dönemde çok gelişmiştir. 1937-1944 yıllarında yapılan kazılarla ortaya
çıkartılan bu muhteşem anıt, biri Palaestra, öteki kapalı hamam kısımları olmak
üzer iki bölümden oluşmaktadır. Son zamanlarda yine Ankara’da Beş Romalı
ve Dinlerin Hoşgörüsü projesi kapsamında söz konusu alanın dış etkilere karşı
korunabilmesi için üzerinin uzay çatı sistemi ile örtülmesi gündemdedir. Çatı
altında oluşturulacak gezi yolları ziyaretçiye görsel bir şölen sunacağı
kanaatindeyiz.
Yaklaşık 65,000 m2’lik bir alanı kaplayan Roma Hamamı ören yeri, 19972001 yılları arasında yapılan çalışmalarla bir Açık Hava Müzesi görünümüne
kavuşturulmuştur. Ören yerinde bulunan yaklaşık 1000 adet çeşitli eser, mezar
stelleri, kitabeler ve mimari parçalar biçiminde 3 ana gruba ayrılmıştır. Bunun
dışında müzemizin kazısını gerçekleştirdiği Balgat Mezarı mezar odası kurul
kararıyla buraya taşınmış ve teşhire sunulmuştur. Diğer taraftan 1930’lu yıllarda
Gar çevresinde yapılan kazılarda açığa çıkarılan Bizans Mezarı da Roma
Hamamı Açık Hava Müzesi’nde ziyaretçi ile buluşmaktadır.
Augustus ve Roma Tapınağı
Monumentum Ancyranum olarak bilinen tapınağın, Roma döneminde, MÖ
25 yılından sonra, İmparator Augustus’a bağlılık nişanesi olarak yapıldığı ve
Augustus ile Tanrıça Roma’ya adandığı düşünülmektedir (Resim 4; bkz.: s.
402 ve 22; bkz.: s. 411). Tapınak MS V. yüzyılda kiliseye dönüştürülmüş ve 15.
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yüzyıldan sonra tapınağın kuzey duvarına bitişik, günümüzde de hâlen aktif
olan Hacıbayram Camii inşa edilmiştir.
Büyük bir bölümü ile ayakta kalmış olan Augustus Tapınağı, mimari
öneminin yanında, duvarlarında bulunan, Roma İmparatoru Augustus’un yaptığı
işleri aktaran kitabeleri “Res Gestae Divi Augusti” ile önemine önem
katmaktadır.
Augustus Tapınağı ilk olarak 1930 yılında Dr. Hamit Zübeyr Koşay
tarafından kazılmıştır ve bugünkü hâli ile ortaya çıkarılmıştır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Projeleri
Yılda yaklaşık 400,000 kişinin ziyaret ettiği ve birçok konuda Türk
Müzeciliği’ne öncülük eden Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gelecek
kuşaklara taşıyacak bir kısım projelerin Müze Müdürlüğü ve değerli uzmanları
tarafından üretilmesi öncelikli misyonumuzdur. Bu büyük projelerden ikisine
(Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Çevresi Düzenlemesi Ortak Hizmet
Projesi ve Frig Vadisi Projesi) yukarıda kısaca değinmeye çalıştık. Bunlardan
özellikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Çevresi Düzenlemesi Ortak Hizmet
Projesi çevre düzenlemesi yapılmadan tek başına ele alınacak olursa bir ayağı
eksik olacağı inancından hareketle yeni bir proje geliştirilmiştir: Ankara’da
Beş Romalı ve Dinlerin Hoşgörüsü Projesi.
Ankara’da Beş Romalı ve Dinlerin Hoşgörüsü Projesi
ANADOLU
MEDENİYETLERİ
MÜZESİ
VE
ÇEVRESİ
DÜZENLENMESİ ORTAK HİZMET PROJESİ kabulü ve hayata geçirilmiş
olması elbette müzemiz adına oldukça sevindirici bir durumdur. T.C. Devletinin
başkenti Ankara’nın eski şehir merkezi Ulus ve Kale’nin bir cazibe merkezi
haline getirilmesi şehrimizin turizm potansiyeline büyük katkıda bulunacaktır.
Bu düşünceden hareketle Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğünce
hazırlanan “ANKARA’DA BEŞ ROMALI VE DİNLERİN HOŞGÖRÜSÜ
PROJESİ” ile; Çankırı Caddesi üzerindeki Roma Hamamı’ndan başlayan tarihi
yolculukla, yine tarihi Ankara Evlerinin bulunduğu Telgrafçılar Sokağı
üzerinden Hükümet Meydanına ulaşılması, Hükümet Meydanındaki Ankara
Defterdarlığı ve Gümrük Müsteşarlığına ait binaların, konaklama, yeme-içme
tesisleri olarak düzenlenmesi ve Hükümet Konağı’nın Kent Müzesi’ne
dönüştürülmesi önerilmektedir. Projenin diğer bir ayağını ise; Hacıbayram Veli
Camii ve Augustus Mabedi oluşturmaktadır. Camii ve Mabedin çevre
düzenlemesinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Dik bir tepe üzerinde
kurulan Ankara Kalesi’nin gelen ziyaretçiler için en büyük problemlerinden biri
de hiç şüphesiz ki ulaşımdır. Bu sorunu çözmek için Augustus Mabedi’nin alt
kesiminden Akkale ve müzeye giden çift hatlı bir teleferik yapılması
önerilmiştir. Bilindiği üzere Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1921 yılında
Akkale Burcunda kurulmuştur. Daha sonra mevcut yerine taşındıktan sonra
Akkale Burcu Müzenin etütlük eser deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Proje kapsamında yeniden teşhire açılması planlanan Akkale Burcu ziyaretçiye
eşsiz panoramik Ankara manzarası da sunacaktır. Yeniden ele alınacak olan
müzenin planı hazırlanmıştır. Tarihi Ulus gezisi gereği, Alitaşı ve Hisar Kapı
Sokaklarının “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile ıslah edilmesi ön görülmektedir.
Bu yolları takiben Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşılacak buradan da
Roma Tiyatrosuna geçilecektir.
Söz konusu bu tarihi tur güzergahı turist kafilelerini daha uzun süre
Ankara’da tutacak ve mutlak surette Ankara kültür turizmine büyük katkı
sağlayacaktır. ANKARA’DA BEŞ ROMALI VE DİNLERİN HOŞGÖRÜSÜ
ROJESİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve şehrimizi yönetenlere iletilmiş,
hemen meyveleri alınmaya başlanmıştır. Zira Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin hazırlattığı, Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi’nde önerilerimize
yer verilmesi sevindiricidir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kültürel Etkinlikleri
Yayınlar
Çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde müzeler salt eserlerin korunup
saklandığı ve sergilendiği yerler olmayıp, bunun dışında yaptığı çeşitli
yayınlarla bilim dünyasını ve halkı bilinçlendiren bilimsel hüviyete sahip
kurumlardır. Bu tanımı ilke edinmiş olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi köklü
yayınları ile de Türk Müzeciliğinde önder konumdadır.
Müzemizde düzenlenen geleneksel Perşembe konferanslarının duyurusu
niteliğindeki “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Takvimi” yenilenen biçimiyle
yaklaşık 40 yıllık bir geleneğin devamı olarak hala yayın hayatındadır.
Takvimde her sene bir konu işlenmekte ve buna paralel olarak
koleksiyonlarımızdaki eserlerimiz tanıtılmaktadır.
Diğer taraftan 20 senelik bir geçmişe sahip “Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Yıllığı” başta müzemiz uzmanlarının bilimsel çalışmaları olmak üzere,
diğer bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmaları da arkeoloji camiasına
sunmaktadır.
8 dilde yayımlanan “Müze Rehberi” müzemizi ziyaret eden
misafirlerimizin müzeyi anlayarak gezmeleri için yayın hayatına girmiş, büyük
beğeni toplamış ve sayısını hatırlayamadığımız kez baskısı yeniden
gerçekleştirilmiştir.
Bunun dışında müzemiz koleksiyonlarını bilim dünyasına tanıtan çeşitli
kataloglarımız “Tanrı ve Tanrıçalar”, “Metal Kaplar” vb. gibi arkeoloji
dünyasında önemli yere sahip yayınlardır. Hedefimiz bu katalogların sayısını
arttırarak yolumuza devam etmektir.
Ücretsiz olarak dağıtılan çeşitli “Müze Broşürleri” de müzemizi gezenlere
verilmekte ve böylece müzenin daha iyi anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.
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Son yıllarda Müzelerde Eğitim konusuna büyük önem veren Anadolu
Medeniyetleri Müzesi bunu yayın hayatına kazandırdığı bir seri kitap ile de
taçlandırmıştır. “Anadolu Uygarlıkları Eğitim Seti Projesi” ile bir ilke imza
atan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin hedef kitlesi 7-12 yaş arası çocuklardır.
16 kitapçıktan oluşan “Anadolu Uygarlıkları Eğitim Seti Projesi”nin temelleri
2006 yılında atılmıştır. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan Eğitim Seti içerisinde
yer alan her döneme ait bilgi ve belgeler Müze Uzmanları tarafından
araştırılarak oluşturulmuştur.
ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi
Y.O. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Oluşum Drama Enstitüsü, Ankara
Üniversitesi Başkent MYO Restorasyon-Konservasyon Programı ve Ankara
Üniversitesi
DTCF
Arkeoloji
Bölümü’nden
konusunda
uzman
akademisyenlerden oluşan eğitim danışmanları, ressamı, öyküleştireni ve
tasarım ekibi ile proje hayata geçirilmiştir.
Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Seti’nin ilk aşaması: Yontmataş
Çağı, Yeni Taş Çağı, Bakır Taş Çağı, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri
Dönemi, Hititler, Geç Hititler, Urartular, Frigler ve Batı Anadolu
Uygarlıkları’na ait 10 adet kitapçıktan oluşmaktadır. Bu set içerisinde yer
alacak olan diğer Hellenistik Dönem, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular,
Osmanlılar ile Atatürk ve Cumhuriyet’ten oluşan 6 kitapçığa ait çalışmalar
devam etmekte olup Mayıs 2008 de tamamlanarak yayınlanması hedeflenmiştir.
Diğer Kültürel Etkinlikler
Müzelerin yaşayan canlı mekânlar, şehir hayatının kalbi konumunda olması
çok önemlidir. Bunun için kitleleri müzelere çeşitli etkinliklerle toplamak büyük
önem arz etmektedir. Bu sebeple Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde çeşitli
konferans, sergi, konser ve kokteyller düzenlenmekte; interaktif, çağdaş bir
müzecilik anlayışı içerisinde hizmet verilmektedir.
Konuşmama burada son veriyor sözü Sayın Mustafa Metin’e bırakıyorum.
Sayın Metin, “Geçmişten Günümüze Ankara” konulu bir konuşma
yapacaklar buyurun…
Mustafa METİN*: Teşekkürler.**
13 Ekim 1923 tarihinde TBMM kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti
ilan edilen Ankara, Orta Anadolu Platosunun kuzeyinde, doğu ile batıyı, kuzey
ile güneyi birbirine bağlayan yol kavşağında yer almaktadır. Kuzeyde Karyağdı
Dağı, doğuda İdris Dağı, güneydoğuda Elmadağ, güneybatıda Çal Dağı ile
kuşatılmıştır. Elmadağ ve Çal Dağı zincirinin güneyinde bir çöküntü alanı
*
**

Bu konuşmanın renkli resimleri için bkz.: ss. 412-416.
Sanat tarihçisi.
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içinde Eymir ve Mogan Gölleri oluşmuştur. İdris Dağından doğarak Kayaş
vadisinden geçen Hatip Çayı (Bent Çayı), Elmadağ’dan ve Haymana
Yaylasından doğan İncesu ve Aydost Dağından çıkan Çubuk Çayları,
Ankara’nın 20 km kadar batısında birleşerek Ankara Çayı’nı oluşturur ve
Çağlayan Kasabası yakınlarında Sakarya Nehri ile birleşir. Ankara’nın
güneyinde İç Anadolu ikliminin özelliklerinden olan sert step iklimi, kuzeyinde
ise Karadeniz’in ılıman ve yağışlı iklimi görülmektedir. Kara ikliminin hüküm
sürdüğü bölgede kışları sert ve soğuk, yazları kurak ve sıcak geçer.
Türkiye’nin Konya’dan sonra ikinci önemli tarım ili olan Ankara’nın 1/3
ünde tarım yapılmaktadır. Bitkisel üretimde ön sırayı öncelikle buğday, arpa,
yulaf olmak üzere tahıllar alır. Hayvancılık Ankara yöresinde eskiden beri
önemli bir uğraştır. En çok koyun ve dünyaca ünlü Ankara (Tiftik) keçisi
yetiştirilir. İl genelinde sanayi, tarıma oranla daha az ağırlıklıdır. Başlıca sanayi
kuruluşları dokuma, gıda, çimento ve ağaç işleri dallarındadır.
Tarih
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ankara ve yakın çevresinde
araştırmacılar tarafından yapılan yüzey araştırmalarında Uzağıl, Dudullu Köyü,
Maltepe, Gölbaşı, Keçiören, Ergazi, Ziraat Fakültesi, Akkaş-Gödekırı, ÜreğilHüseyingazi, İn Önü Sarılar, Peçenek-Dodurga, İlhan-Ayaş, Güdül, GavurkaleHaymana, Çeçtepe-Kızılcahamam, Beynam-Gölbaşı, Tuz Gölü-Şereflikoçhisar,
Mogan-Gölbaşı, Karaköy-Beypazarı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve
Çubuk Çayı sekilerinde Paleolitik Döneme ait birçok el baltaları ve taş aletler
bulunmuştur. Etiyokuşu kazılarında da Alt Paleolitik Döneme tarihlenen aletler
ele geçmiştir.
Mezolitik çağa ait buluntular ise Macunköy sekilerinden toplanmıştır. Ayrıca
Haymana İlçesi Yenice Köyü civarındaki Ayvaz Höyük II’ de ve
Şereflikoçhisar İlçesi Akın köyü civarındaki Çatal Höyük II’de Neolitik
Döneme ait yerleşimler tespit edilmiştir. Bu höyükler, daha yerleşik döneme
geçmeden insanların Ankara yöresinde yaşadığının kanıtıdır. Bugünkü il
sınırları içinde gözlenen pek çok höyük ise yörenin MÖ III. binden itibaren
yoğun yerleşmelere sahne olduğunu gösterir. Kazı yapılan Ahlatlıbel, Bitik,
Asarcık Höyüğü, Yazır Höyük, Yassıhöyük, Karayavşan, Yalıncak, Koçumbeli,
Etiyokuşu, Karaoğlan ve Polatlı Karahöyük’te (MÖ 3000-2000) Eski Tunç Çağı
hem mimari hem de küçük buluntularla tespit edilmiştir.
MÖ II. binde Anadolu tarihinde önemli bir yeri olan Hititlerin izlerine şehir
içinde ve yakın çevresinde rastlanılmamıştır. Hitit yerleşmeleri Gölbaşı
civarında Karaoğlan, Kazan yakınındaki Bitik, Ayaş yakınlarındaki Asarcık,
Polatlı Karahöyük ve Yassıhöyük kazılarında tespit edilmiştir. Bitik’te yapılan
kazıda bulunan kabartmalı ve boyalı bir vazo parçası Hitit sanatı açısından
önemlidir. Asarcık Höyük yakınındaki Ilıca Mezarlığı önemli birkaç Hitit
Mezarlığından biridir. Yassıhöyük’te (Gordion) şehrin dışında Hitit Dönemi
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Mezarlığı bulunmuştur. Haymana yakınlarında bulunan Gavurkale adı ile anılan
Hitit kaya kabartmaları, arkasındaki mezar odası ve kale kalıntısının Hititlerin
Batı Anadolu seferlerinde konakladıkları bir ön karakol olabileceği
düşünülmektedir. Bu kabartmalarda oturan bir tanrıça karşısında iki Hititli
Tanrısı tasvir edilmiştir.
19. yüzyılın sonlarından itibaren kent ve çevresinde ortaya çıkarılan,
üzerinde hayvan kabartmaları bulunan Ankara taşından bloklar, Hitit
Döneminden Frig Dönemine geçişin kanıtı olarak karşımıza çıkar. Bu
kabartmaların Frig ana tanrıçası Kybele için yapılmış sunaklara ait olduğu
anlaşılmıştır. Ankara civarındaki yoğun Eski Tunç yerleşimine rağmen kent
merkezindeki yerleşim şimdiye kadar yapılan araştırmaların sonuçlarına göre
Friglere (MÖ VIII. yy.) dayanmaktadır.
Ankara’nın ilk kuruluşuna ilişkin antik dönem yazarlarından, MÖ III.
yüzyılda yaşamış aslen Mısırlı bir rahip ve âlim olan “Karya Tarihi” adlı eserin
yazarı Aphrodisias’lı Apolloniyos, Ankara’dan bahsederken “Galatların MÖ
278 yılında Bosphoros (İstanbul Boğazı) yoluyla Trakya’dan Anadolu’ya geçip,
Pontus Kralları ile birlikte İskender’in komutanlarından Ptolemaios
hanedanından gelen Ptolemaios II Philadelphos komutasındaki Mısırlılara karşı
savaşarak, Mısırlıları yenilgiye uğratmış ve bu galibiyete karşılık, Pontus
Krallarınca Galatlara ödül olarak yerleşmek için arazi verdiklerini”
söylemektedir.
Galatlar verilen topraklarda üç kent kurmuşlardır. Bunlar Ankyra, Pessinus
ve Tavium’dur. Yine MÖ 69-MS l9 yılları arasında yaşamış Strabon (MÖ 50
yıllarında kaleme aldığı eserinde), Q. Kurtius Rufus (İskender’in MÖ 333
yılında Ankara’dan geçtiğini ifade etmiştir.), MS95-l75 yılları arasında yaşayan
Arrianos ve MS II. yüzyılda yaşamış olan Pausanias, Justinian I (MS527-565)
zamanında yaşayan Stefan Byzantinos, Gaius Pilinius Sekundus ve MS I
yüzyılda
yaşamış
Herakleya’lı
Memnon
eserlerinde
Ankara’dan
bahsetmektedirler.
Apolloniyos’un açıklamalarına karşın Pausanias, Ankara’nın, Gordios’un
oğlu Midas’ın kurduğu bir Frig kenti olduğunu, kente ismini veren gemi
çapasının Midas tarafından icat edildiğini ve kendi zamanına (MS II. yy.) kadar
Zeus Tapınağında bulunduğunu ifade etmektedir. Pausanias’ın söyledikleri daha
mümkün gibi görünmektedir. Çünkü bugüne kadar Agustus Tapınağı’nın
bulunduğu tepede, Çankırıkapı höyüğünde, Türk Tarih Kurumu binası temel
hafriyatında ve Ulus’ta yapılan kazılarda ana toprağın hemen üstünde Frig
kültürüne ait eserler ve mimari kalıntılar elde edilmiştir. Bununla birlikte
Anıtkabir civarında ve Fidanlıkta bulunan 20’ye yakın Frig Tümülüsü ile
istasyon inşaatı esnasında ortaya çıkarılan ölü gömme ile ilgili Frig malzemeleri
bize Ankara-Ulus mevkiinde ilk yerleşimin Galatlardan daha önce Frigler
tarafından kurulduğunu, daha sonra MÖ III. yüzyılın ilk çeyreğinin sonundan
itibaren Galatlar tarafından iskân edilmiş olabileceğini göstermektedir. Frig
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Döneminde ismi kesin olarak belirlenemeyen Ankara’nın Galatlardan itibaren
Ankyra ismini taşıdığını, Romalılar zamanında Metropolis, Sebaste Tektosagon,
Neokoros ve Lamprotate gibi unvanlar aldığını görüyoruz. Daha sonra
Ankara’nın ismi bazı kaynaklarda Ankagra, Orta Çağdan itibaren Avrupalı
yazarlar tarafından Angora, İslamî yazarlar tarafından yazılan eserlerde ise
Engürü olarak geçmektedir.
MÖ VIII. yüzyılda Frigler döneminde kurulan Ankara, MÖ 696/95 yılında
Kimmerlerin Frigya’yı istilası ile 6. yy’ın ortalarına kadar Lidya, daha sonra da
Pers egemenliği altına girmiştir. Büyük İskender’in MÖ 334-333 kışını
Gordion’da geçirdiğini ve buradan Ankara’ya hareket edip Pers ordusunu
beklediğini tarihi kaynaklardan öğreniyoruz. Büyük İskender’in Pers ordusunu
beklemesi için Ankara’yı seçmesi, Ankara’nın o dönemde coğrafi ve stratejik
öneminden kaynaklanmaktadır.
Büyük İskender’in MÖ 323 yılında ölümünden sonra imparatorluk
satraplıklara bölünür. Bu dönemde Frigya’nın yönetimini ele geçirmiş olan
Antigonos, egemenliğini MÖ 301 yılına kadar sürdürür.
Ankara, MÖ III. yüzyılın ilk çeyreğinde (MÖ 278-277) üç büyük kol halinde
Avrupa’dan Anadolu’ya gelen Galatların eline geçer. Galatlar Pontus Kralı
Büyük Mitridates VI’nın MÖ 63 yılında Romalılara kesin yenilgisine kadar
geçen zaman içinde bazen Bergama Krallığının bazen de Pontus Krallığının
yönetimini kabul etmek zorunda kalır. Ancak Roma’nın yardımı ile birkaç kez
bağımsızlığına kavuşur. Ankara bu dönemde Galatya Birliğinin bir kolu olan
Tektosagların başkentidir ve MÖ 85 yılından sonra ise Roma’ya bağlı kukla
yöneticiler ile yönetilmeye başlar. Roma İmparatoru Augustus zamanında ise
Galatya bir takım haklar elde etmekle beraber Roma’nın bir ili haline gelir.
Galatlar her ne kadar dillerini, geleneklerini, yönetim biçimlerini
Hristiyanlık çağına kadar devam ettirmiş olsalar da, Bizans yönetiminde yerel
halk içinde eriyip gider.
Ankara’nın en parlak dönemi, Roma İmparatorluğu yönetimi içinde taşra
örgütünün başkenti olarak seçilmesi ile başlar. Ankara’nın askeri ve ticari
yönden stratejik konumunun önemini kavrayan Augustus, kenti Sebaste
(İmparatorluk yandaşı) unvanı ile onurlandırır. Bundan sonra kent hızla askeri,
dini ve sivil mimari yapılar ile donanmaya başlar. Bu dönemde Ankara 100.000
kişilik nüfusu ile görkemli bir imparatorluk kenti olur.
MS 395 yılında İmparatorluğun ikiye ayrılmasıyla birlikte Doğu Roma
İmparatorluğu içinde kalan Ankara, önemini korumaya devam eder. Antioch
(Antakya)’da oturmayı tercih eden erken dönem Bizans İmparatorları, İstanbulAntakya yolu üzerindeki Ankara’da konaklamaktaydılar. İmparator Arkadius
Ankara’yı bir süre tatil kenti olarak kullanır. Bu da Ankara’nın ekonomik
yönden daha gelişmesine ve zenginleşmesine neden olur. Ayrıca Frig
döneminden beri üretilen keçi yünü ticareti bütün dünyada aranılan bir numaralı
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ürün durumundadır. Ankara zenginleştikçe pek çok saldırıya da hedef olur. Ama
her seferinde yeniden onarılır.
Doğu Roma sınırları içinde kalan Ankara’da Hristiyanlık dinî açıktan açığa
büyük bir hızla yayılmaya başlar. Augustus tapınağı Hristiyan kilisesi hâline
getirilir böylece Ankara Hristiyanlığın bölgedeki sayılı merkezlerinden biri olur.
Ankara tarihin değişik dönemlerinde tüm Anadolu’da olduğu gibi birçok
kavimlerin işgaline uğramış, burada birçok devlet kurulmuş ve birçok devlete
de merkezlik yapmıştır. Ancak bunların hiç biri şehrin ebedi sahipleri olacak
olan Türkler tarafından fethedilerek büyük Türk Devleti’nin kuruluşu kadar
önemli izler ve sonuçlar bırakmamıştır.
1071 yılında Malazgirt meydan savaşında büyük Türk Sultanı Alparslan’dan
bir darbe yiyen Bizans artık bir daha ayağa kalkamayacak kadar zayıf düşer,
kendi içlerindeki didişmeler bunu daha da arttırır. Böylece Anadolu artık ebedi
sahiplerine kapılarını ardına kadar açar ve tüm Anadolu Türklerin eline geçer.
Ankara’nın Türklerin eline geçişi Malazgirt Savaşından yaklaşık 2 yıl kadar
sonraya yani 1073 yılına rastlar.
1101 yılında Haçlı Kuvvetleri komutanı Raymond D. Tuluse Ankara’yı ele
geçirmeye çalışarak Türk Garnizonunu hunharca kılıçtan geçirir. Bu sırada
Ankara bir süre Bizans sınır kalesi olarak kalır.
Ankara 1127’de Danişment Hükümdarı Emir Gazi’nin sonra oğlu Mehmet
Gazi’nin nihayet Selçuklu Hükümdarı I. Mesud’un eline geçer. 1155’te
Mesud’un ölümümden sonra, oğlu Şahinşah bu bölgeye egemen olur ise de,
büyük kardeşi II. Kılıçarslan şehri ele geçirir. Kılçarslan’ın uzun süren saltanatı
sırasında Ankara, diğer Selçuklu kentleri gibi sakin bir yaşam sürdürür.
Kılıçarslan’ın 1192’de ölümünden sonra birlik dağılır. Ankara oğlu Muhiddin
Mesud’a düşer. (Ankara’da Türk Devrinden en eski kitabe de Alaeddin Camii
minberi de bu devirdendir 1197). Kardeşi Rüknettin Süleyman sultan olunca
Mesud’un sahip olduğu yerleri almaya başlar ve Ankara’yı 2-3 yıl süren
kuşatmadan sonra ele geçirir ve Mesud’u oğulları ile birlikte idam ettirir (1204) .
Fakat Süleyman Şah 5 gün sonra hastalıktan ölür. Kısa süre ile önce III.
Kılıçarslan sonra da Gıyaseddin Keyhüsrev Ankara’nın hakimi olur. Alaeddin
Keykubat 1210-1219 yılları arasında tahta geçinceye kadar Ankara’da İzzettin
Keykavus’a karşı gelir. Alaeddin Keykubat’ın devri (1219-1237) Ankara’nın
sakin dönemidir. Kızılbey’in Vali olduğu bu dönemde Ankara’yı batıya
bağlayan Akköprü (1222) inşa edilmiştir. Alaeddin’den sonra Selçuklu
Devleti’nin zayıflaması Ankara’da da hissedilir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Moğolların hücumu karşısında Ankara Kalesine kapanır, fakat devlet 1243’te
Moğol hakimiyetine girer. 1249-1250’de II. Keykavus kent surlarını tamir ettirir.
1300’den sonra Ankara’da Moğol hâkimiyeti ağır basar. 1304 tarihini taşıyan
bir Moğol parası da bunu gösterir. Daha önce de Selçuklu Sultanlarının idaresi
altında kalır, asıl idare Moğol hükümdarlarından Emir Alan Ahi reislerinden, bir
süre de Germiyan Oğullarında olur. Ankara’da 1343’e kadar tarihli çeşitli
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İlhanlı parası bulunmuştur. İlhanlılar Ankara’da sıkı bir idare ve vergi sistemi
kurmuşlardır. İlhanlı Valisi Hasan Celahiri İran’a gitmek için Anadolu’dan
ayrıldığında yerini Alaeddin Eretna’ya bırakır. Ankyra adı İslami devirde
Engürü ve Angora biçimlerine dönüşür. Ankara l356 yılında Orhan Gazi
devrinde Osmanlı devletine katılır. I. Murad l362-l363 yıllarında Ankara da
hüküm sürer. Timur’un Anadolu’yu istilası sırasında kent l402 yılında Çubuk
Ovası’nda yapılan ve Yıldırım Beyazıd’ın Timur’a yenilmesi ile sonuçlanan
Ankara Meydan Savaşına sahne olur. Daha sonra Timur’un Anadolu’dan
çekilmesi ile başlayan karışıklıkta kent yönetimi bir kaç kez el değiştirir.
Osmanlı Devleti toprakları üzerinde eyalet teşkilatı meydana getirildiği
sırada, Ankara Büyük Anadolu Eyaleti’nin merkezi olur. Daha sonraları, eyalet
merkezinin Kütahya’ya nakledilmesi üzerine Ankara, bir süre sancak merkezi
olarak kalır. Ancak eyalet sayısı artınca, Ankara Büyük Anadolu Eyaleti’nden
ayrılan bir eyalet merkezi olur.
Ankara 17. yüzyılın başında Celali isyanlarının merkezi olur. 1832-1833
yılları arasında Sultan II. Mahmud’a karşı ayaklanan Mısır Valisi Mehmet Ali
Paşa’nın orduları Ankara’yı kısa bir süre işgal eder. 19. yüzyılda sakin bir
yaşam sürdüren Ankara Cumhuriyet’in ilanıyla tarih sahnesindeki önemine
tekrar kavuşur ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin modern başkenti olma
yolunda büyük atılımlara sahne olur.
Ankara Adının Kaynağı
Ankara adının kaynağına ilişkin ilk bilgileri antik yazarlardan Stephenos
Byzantinos’un “Coğrafya Sözlüğü” isimli yapıtında bulmaktayız. Yazar
kitabında, Mısırlı rahip ve tarihçi Aphrodisias’lı Apollonias’a dayanarak kentin
Galatlar’ca kurulduğunu belirtmektedir. İlk adı Yunanca “ANKYPA”, Latince
“ANCYRA” dır. Bu sözcük gemi çapası anlamına gelmektedir.
Yazar Pausanios’a göre Galatlar, kentin ilk kurucuları olmayıp, burayı
sonradan ele geçirmişlerdir. Kentin asıl kurusu Frig Kralı Gordios’un oğlu
Midas’tır. Bu durumda Ankyra (Gemi Çapası) sözcüğünün anlamını başka bir
temele dayandırmak gerekecektir. Çünkü Frig söylencelerine göre, Kral Midas
gemi çapasını bulan kişidir.
Bazı kaynaklara göre ise Ankara’nın ismi ya bir şahıs adından ya da en eski
Küçük Asya Tanrısı olan Mên’in bir kült adından gelmektedir. Çünkü Tanrı
Mên tasvirlerinde, omuzlar üzerinde hilali andıran boynuz şekilleri
bulunmaktadır. Bu şekil Ankyra kelimesinin “Ank” kökünün anlamı olan
“çengel, kıvrıntı, bükük kol” kelimeleri ile de benzerlik göstermektedir. Bunun
yanı sıra Hatip Çayı’nın bent deresinin de kıvrılarak geçmesi, “Ank” kelimesi
kentin ismine kaynak olabileceği de araştırmacılar tarafından dile
getirilmektedir.
Afrodisias’lı Apollonias’a dayanarak Stephan Byzantinos’un verdiği bilgiye
göre Galatlar, Pontus Kralı Mithridates (MÖ 302-265) ve Ariobarzanes
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(MÖ 265-255 ile askerî bir ittifak yapmışlardır. MÖ III. yüzyılın ortalarına
rastlayan bir zamanda, Mısır’da bulunan Ptolemaios Devleti’nin kralı II.
Ptolemaios’un (MÖ 285-246) donanmasını Çanakkale ve İstanbul Boğazı
yoluyla Karadeniz’e çıkmış, kara ordusu ise Ege bölgesinden Bithynia
topraklarını aşarak Sinope’ye doğru ilerlemekteydi. Pontus ordusu yanında
savaşa giren Galatlar askeri becerileri ve üstün savaş taktikleri ile zaferde büyük
pay sahibi olurlar. Bu yardımlarından dolayı Galatlara toprak ve hediyeler
verilir. Bu hediyeler arasında Pontusluların ele geçirmiş oldukları Mısır
donanmasının amiral gemisinin çapası da yer almıştır. Galatlar Çapa’yı yeni
yerleşip kurmakta oldukları Ankyra’daki Mên tapınağına tanrının kendilerinin
savaştaki ve hayattaki başarılarını daim etmesi için sunmuşlardır. İşte bu
tarihten sonra Ankyra adı daha çok anılır olur.
Ankara Kalesi (Resim 1, bkz.: s. 412)
Yaklaşık 850 m. yükseklikteki ovadan 978 m. ye yükselen ve kuzeyde dik
yamaçlarla düzlükten ayrılan Ankara Kalesi, kurulmuş olduğu tepe itibariyle
savunma açısından uygun imkanlar sağlamaktadır. İç ve dış olmak üzere iki
bölümden oluşan yapının dış surları kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 350 m
doğu-batı doğrultusunda ise 180 m. boyunca uzanır. Kalenin doğu duvarı
tepenin girinti-çıkıntılarını izler. Kuzey yamaç ise farklı tekniklerle yapılmış
duvarlarla korunur. Birbirinden yaklaşık 40 m. uzaklıkta tekrarlanan 19 burca
sahiptir. 15 burcu ve aradaki duvarların bir kısmı günümüze kadar sağlam
kalmış olan dış kalenin en önemli girişi güneydeki Hisar Kapısıdır. Çevresi
1150 m. olan İç Kale, yaklaşık 20 m ara ile yükselen beşgen biçimli 42 burçtan
oluşmaktadır. Güney ve batı sur duvarları bir dik açı meydana getirir. 8-10 m.
yüksekliğe kadar bazalt blok taşlardan, üst kısımları ise tuğladan inşa edilmiştir.
Başlıca giriş kapısı güneydeki Zindan Kapısı olan İç Kale’nin güneydoğu
köşesinde Şark Kale, kuzeydoğu köşesinde ise kalenin en yüksek noktası olan
Akkale bulunmaktadır.
MÖ II. yüzyılın başında Galatların Ankara’ya yerleşmeleri sırasında kalenin
var olduğu bilinmektedir. Romalılar ile Galatlılar arasındaki savaş esnasında,
Galatlar birliğinin bir kolu olan Tektosaglar kaleye sığınırlar. Roma İmparatoru
Caracalla, Anadolu seyahatinde Kalenin surlarını tamir ettirir. MS 222-260
yılları arasında İmparator Severus Alexander ve Valerianus’un Perslere
yenilmesi ile kale kısmen tahrip edilir ve surlar bu dönemde yeniden onarılır.
Roma Döneminde kalenin surları, Augustus mabedi çevresinde de devam
etmekteydi. Ancak günümüzde bu kalıntılar mevcut değildir.
MS 620 yılında Sasani Hükümdarlarından II. Hüsrev’in Ankara’yı ele
geçirerek tahrip etmesi ve 629 yılında mağlup edilerek buradan çıkarılması
üzerine, Bizanslılar kaleyi yeniden inşa ederler. İmparator II. Konstantinos dış
kaleyi yaptırır, İmparator III Leon ise kale duvarlarını onartır ve iç kale surlarını
da yükseltir.
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Ankara’nın ilk kez Selçukluların eline geçtiği 1073 yılından Osmanlılara
kadar geçen dönemde, Türk Beylikleri ile Bizans arasında birkaç kez el
değiştirmiş olan kale, bugünkü şeklini bu dönemde almıştır. 1101 yılında Haçlı
Komutanı Raimond Ankara Kalesi’ni Selçuklulardan alır, ancak 1227 yılında
bir kez daha Selçukluların eline geçer. I Alaeddin Keykubad kaleyi yeniden
onartır. 1249 yılında ise II. Keykavus kaleye yeni ilaveler yaptırır. Osmanlılar
Döneminde kale çok ihmal edilmiş, bununla beraber zaman zaman onarılıp
şehrin dış duvarları genişletilmiştir. Kalenin son şeklinde özellikle Roma
Dönemine ait devşirrme malzemeler kullanılmıştır. Büyük bir çoğunluğu 19. ve
20. yüzyıla tarihlenen sivil mimarlık örneklerinin en güzelleri kale içerisinde
yer almaktadır (Bkz.: Ankara Evleri). 1921 yılında Ankara’da ilk müze
Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir Eti Müzesi kurma fikrinden hareket
edilerek kalenin Akkale olarak isimlendirilen burcunda kurulmuştur. 1948
yılından itibaren müzeye bağlı depo olarak kullanılmaktadır.
Augustus Tapınağı (Resim 2, 3; bkz. s. 412-413)
Romalılar MÖ I. yüzyılın sonlarına doğru Galatya’yı eyalet haline getirip
Ankara’yı metropolis-başkent yaptıktan sonra, bir takım imar faaliyetlerine
girişmişler ve şehrin büyüyüp gelişmesini sağlamışlardır. Roma-Augustus
Tapınağı’nın bu dönemde yapılarak imparator kültünün de Ankara’ya
getirilmesi bu kente verilen önemin bir belgesidir.
Augustus Tapınağı, Ulus’ta Hacıbayram Camii’nin bitişiğinde yer
almaktadır. Roma Döneminin önemli yapıtlarından biri olan tapınak, son Galat
Hükümdarı Amintos’un oğlu Kral Pylamenes tarafından Augustus’a bağımlılık
nişanesi ve Galatya Eyaletinin Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla MÖ 25
yılından sonra yapılmış olmalıdır. Roma Döneminde Ankara, Augustus
Tapınağı’nın bulunduğu kutsal tepenin etrafında kurulmuştur. Her ne kadar M.
Schede tarafından MÖ II. yüzyıla tarihlenmiş olsa da, tapınakta bulunan mimari
öğeler erken Augustus Dönemini (MÖ27-MS14) işaret etmektedir. Frig
Döneminde Tapınağın bulunduğu tepede bereket tanrıçası Kybele ile Ay tanrısı
Men’e tapınıldığını, Roma Dönemi sikkelerindeki tasvirlerden ve yazıtlardan
anlamaktayız. Ayrıca kolonadın kuzey-batı antası üzerindeki yazıttan ise
tapınağın Augustus ve Tanrıça Roma’ya adandığını biliyoruz.
Tapınağı kiliseye dönüştüren Hristiyanlar Cellan’ın güney duvarına üç
pencere eklemişler ve cella ile opisthodomos arasındaki duvarı yıkarak naos’un
gerisine de bir krypta yapmışlardır. 15. yüzyıl başlarında Türklerin Ankara’yı
almasıyla tapınağın kuzey-batı köşesine Hacıbayram Camii eklenmiştir.
Cellan’ın kuzey-batı duvarının bir bölümü 1834’de yıkılmış olmakla beraber
tapınak bu gün iyi korunmuş durumdadır. MÖ VIII. yüzyıldan günümüze değin
tüm kutsal yapıların üst üste ve yan yana bulunmasını bir eski Anadolu geleneği
ve Anadolu insanının hoşgörüsü olarak yorumlamak yanlış olmaz.
Tapınak, basamaklarla çıkılan 36x54,82 m ölçülerinde bir podyum üzerine
oturmaktadır. Cellaya giriş yüksek bir kapı ile sağlanmaktadır. Naos 12,8x28,21
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m’lik bir alanı kaplamaktadır. Pronaos’unda 4, opisthodomos’unda 2 korint
tarzında sütun yer almaktadır. MS II. yüzyılda ion düzeninde kısa kenarına
8, uzun kenarına 15 sütün eklenerek peripteral ve pseudodipteros bir plan
oluşturulmuştur. Plan olarak benzemesi nedeniyle Hadrian Dönemi’nde
yapılmış Aezanoi Zeus Tapınağına (Kütahya-Sivrihisar) öncülük ettiğini
söyleyebiliriz. Ayrıca tapınak yerli Anadolu geleneğini sürdüren Efes, Sardes
Menderes Magnesiası ve son yıllarda Pessinus’da ortaya çıkarılan tapınak gibi
batıya dönüktür.
İmparator Augustus ölümünden önce Vesta rahibelerine dört adet belge
teslim eder. Bunlardan birisi vasiyetnamesi, ikincisi cenaze töreni hakkındaki
emirleri, üçüncüsü imparatorluğun parasal ve askeri durumunu belirtmekte,
dördüncüsü ise yaşadığı sürece yaptığı işleri anlatmakta idi. Bunlardan ancak
dördüncüsü “‘index rerum gestarum”‘ tapınağın duvarında iki dilde, Latince ve
Helence yazılmış olarak günümüze kadar gelmiştir. Roma’da İmparatorun
mezarının önünde yer alan orijinal Latince metin kaybolduğu için tapınağın
önemi daha da artmıştır. Pisidia bölgesindeki Antiochia’da (Yalvaç) yapılan
kazılarda ‘‘Res Gestae Divi Augusti’nin (tanrılaştırılmış Augustus’un işleri)
adını taşıyan kitabenin kopyasına ait parçalar ele geçmiştir. Bu da, şimdi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde bulunan tapınağa ait olan yazıtların
eksik bölümlerinin tamamlanmasına yardımcı olmuştur. Bu yazıt tapınağın
Hacıbayram Camii’ne yakın olan duvarın üstünde tanrılaştırılmış Augustus’un
icraatı sözcükleri ile başlar ve duvarın büyük bir bölümünü kaplar. Latince
yazıtın arkası onun karşısında kalan duvarın iç yüzünde devam eder. Hellence
çevirisi ise doğu-batı duvarının dış yüzündedir.
Roma Hamamı (Resim 4, bkz.: s. 413)
Hamamlar, Roma Dönemi antik kentlerinin vazgeçilmez yapıtlarındandır.
Hypokaust sisteminin kullanıldığı bu anıtsal hamam yapıları özellikle MS I.
yüzyıl sonlarında başlayarak Romalıların bedensel ve kültürel gelişiminde
önemli rol oynamıştır.
Ankara Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na
uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, caddenin batısında, 2,50 m kadar yüksek bir
plato üzerinde bulunmaktadır. Ulus Meydanına yaklaşık 400 metre uzaklıktadır.
1938 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından
yapılan kazılarda Bizans, Roma ve Frig katları bulunmuştur. 1939-1942 yılları
arasında ki kazılarda hamamın hemen hemen tamamı ortaya çıkarılmıştır.
Kazıda yılan tutan bir elin bulunması hamamın sağlık tanrısı Asklepios’a ithaf
edildiğini göstermektedir.
Hamam iki bölümden oluşmaktadır. Palaestra (Oyun yeri) ve hamam kısmı.
Palaestranın dört tarafı revaklarla çevrilmiş yaklaşık kare planlı bir alandır.
Hamam kısmı palaestraya bağlı olup, tüm Roma Hamamlarında olduğu gibi
aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.
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1. Frigidarium (Soğuk kısım)
2. Tepidarium (Ilık kısım)
3. Caldarium (Sıcak kısım)
Frigidariumda bir yüzme havuzu (Piscina) ile, soyunma yeri (Apoditorium)
vardır. Caldariumda ise terleme yeri (Sudatorium) bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli
avlular, Külhan olarak adlandırılan ocaklar, servis kısımları ve su depoları
bulunmaktadır. Hamamın yıkanmaya ait olan kısmı 130x80 metredir.
Hamamda bulunan sikkeler yoluyla beş yüz yıllık süre içinde devamlı
kullanıldığını ve zaman zaman onarıldığını anlamaktayız. Ancak Hamamda
bulunan en eski sikke Caracalla dönemine (MS 212-217) tarihlendirilmektedir.
Bu tarih, kentin ileri gelen kişilerinden olan Tiberius Julius Julianus’un birkaç
yazıtında da doğrulanmaktadır. Hamamın bir istila sonucu yangın geçirerek
harap olduğu sanılmaktadır.
Hamamın Çankırı Caddesi’ndeki girişi 128 mermer sütunlu palaestraya açılır.
Küçük yuvarlak tuğlalardan yapılmış 1,30 m yüksekliğindeki direkler hamamın
döşemesini taşımakta ve ocaklarla sağlanan sıcaklığı korumaktaydı. Soğukluk
kısmındaki yüzme havuzunun kenarına oturmak için küçük basamaklar
yapılmıştır. Ender rastlanan bir büyüklüğe sahip olan ve kısmen restore edilen
hamam, bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından
düzenlenerek bir açık hava müzesi haline getirilmiştir.
Roma Tiyatrosu (Resim 5, bkz.: s. 414)
Ankara’nın Ulus Semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer
almaktadır. Doç. Dr. Coşkun Özgünel ve Doç. Dr. Orhan Bingöl’ün bilimsel
danışmanlığında, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce 1982-1986
yılları arasında kazısı yapılmıştır. Antik yazarların Ankara hakkında verdikleri
bilgiler arasında tiyatrodan hiç söz edilmemesine karşılık, Ankara’da bulunan
bazı yazıtlarda dolaylı olarak bahsedilmektedir. Ayrıca Roma Hamamında
korunan bir heykel kaidesi üzerinde yer alan yazıt, Dionysos şenlikleri hakkında
bir kararnameyi içermektedir. Yazıt, Ulpis Aelius Pompeianus’un Agonluğu
sırasında çıkarılan bir kararnamedir ve üzerinde tiyatronun belli bir yerine
konulduğu yazılıdır. Buna göre Ankara’da bir tiyatro yapısının bulunduğu
açıkça belli olmaktadır. Ancak l982 yılına kadar tiyatronun nerede olduğu
bilinmiyordu. Bizans Dönemi’nde muhtemelen iki evreli değişikliğe uğramış;
birinci değişiklikte orkestra su oyunlarının düzenlendiği bir havuza
dönüştürülmüş, ikinci değişiklikte ise skene binasının içinin ve doğu paradosa
bitişik tonozlu bölümlerin başka bir amaçla kullanıldığı sanılmaktadır. Geç
Bizans Döneminde ise oturma sıralarının kaldırıldığı muhtemeldir. Buna
rağmen tiyatronun tipik Roma tiyatrolarında olduğu gibi yarım daire biçiminde
bir orkestrası ve iki diozomasının olduğu anlaşılmaktadır. MS II. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
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Birçok tiyatroda olduğu gibi yerli kayanın oyulması ve doldurulması ile elde
edilen oturma sıraları moloz taş-harç dolgusuyla oluşturulmuştur. Cavea beş
merdivenle dört cunei’e ayrılmaktadır. Orkestraya girişi sağlayan doğu ve
batıda iki tane parados yer almaktadır. Paradoslara bitişik olan cunei’lerin belirli
kısımları Perge ve Aspendos Tiyatrolarında olduğu gibi parados tonozlarının
üzerinde de devam etmektedir. Skene binası orkestraya beş kapı ile
açılmaktadır. Kazı sırasında bulunan attik-ion biçimli tam veya yarım sütunların
proskene için kullanıldığı sanılmaktadır.
Dört yıllık kazı sırasında, gerek işçilik gerekse mermer kalitesi bakımından
birinci sınıf boyalı bir kadın başı, çıplak bir erkek heykeli, damarlı mermerden
bir erkek büstünün başsız gövdesi,oturan Rhetor heykeli ayakta duran bir kadın
heykelinin büyük bir bölümü ve bir çok heykelin büyüklü küçüklü parçaları
bulunmuştur. Tek kabartma örneği, kilit taşı olması muhtemel çelenkli silen
başıdır. Tiyatroyu örten dolgu toprak içinde bulunan çanak çömlek parçaları ise,
Geç Bizans ve İslami Döneme aittir. Bu çanak-çömlekler arasında MS II.
yüzyıldan Osmanlı Dönemine kadar tarihlenebilen kandiller sağlam ele
geçmiştir.
Balgat Roma Mezarı (Resim 6, bkz.: s. 414)
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Balgat Mahallesinde inşaat hafriyatı sırasında bir
mezar yapısının tahrip edildiğinin belirlenmesi üzerine l998 Martında Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce kurtarma kazısı sonucunda ortaya
çıkarılmıştır.
Mezar yapısı ön oda ve asıl odadan oluşmaktadır. Andezit bloklardan doğubatı istikametinde yapılmıştır. Mezar odasını çevreleyen blok taşları altında
blokaj sistemi uygulandığı ve taş blokların dış çerçevesinin moloz taşlarla
desteklendiği tespit edilmiştir.
Mezarda ele geçen eserleri hiçbiri in-situ durumda bulunmamıştır. Ancak bu
eserlerin kalitesi ve zenginliği mezar sahiplerinin varlıklı ya da önemli kişiler
olduğunu, kalıntılarından da mezarın anıtsal özellik taşıdığı düşünülmektedir.
Ölü hediyeleri arasındaki zaman farklılığı birden fazla gömünün değişik
tarihlerde yapıldığını göstermektedir. Mezarda bulunan altın diademlerin, cam
koku şişelerinin, pişmiş toprak ve bronz eserlerin tarihlendirilmeleri, MS I. ve II.
yüzyılda Roma döneminin tipik mezarlarından olduğunu açıklamaktadır.
(Resim 7; bkz.: s. 415)
Julien Sütunu (Resim 8, bkz.: s. 415)
Ankara’nın Ulus semtinde yer almaktadır. Ankara Başkent olmadan önce
Maliye Bakanlığını bahçesinde yer alan Julien Sütunu, şimdi Defterdarlık ile
Valilik binasının arasında ikinci yerinde durmaktadır. Etrafını çevreleyen
ağaçlar ve yüksek binalar sütunun görünüşünü engellemektedir.
Sütunun üzerinde ne zaman ve niçin dikildiğine dair bir bilgi yoktur. Julien
tarafından dikildiği de bilinmemektedir. Ancak, İmparator Julian’ın MS362
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yazında Ankara’yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu söylenmektedir. Altlığı ve
gövdesi sade bir şekilde işlenmiştir. Gövde de birçok parçalardan meydana
gelen halkalar sütunu tek parça görüntüsü vermektedir. Yüksekliği 15 metre
kadardır. Korinth başlığının üzerinde bugün birde leylek yuvası yer almaktadır.
Bizanslılar tarafından IV. yüzyılda yapıldığı sanılan eser iyi korunmuş olup,
halk arasında Belkıs Sütunu diye de anılır.
Beştepeler Tümülüsleri
1945 yılında Anıtkabir alanında yapılan toprak düzeltilmesi nedeniyle bir
kaç tümülüs tespit edilmiştir. Türk Tarih kurumunun yardımı ile 1945 yazında
Arkeolog Tahsin Özgüç, Mahmut Akok ve Nezih Fıratlı tarafından kazılara
başlanmıştır.
Anıtkabir’in batısında yer alan 1 no’lu tümülüste ardıç kalaslardan yapılmış
bir sanduka ve kuzeydoğu köşesinde kalın kütükten yapılmış bir bank ele
geçirilmiştir. Bu bankın kenarına pişmiş toprak kaplar bırakılmıştır. Ölü
hediyeleri arasında bir üç ayak, üzeri örgülerle işlenmiş tunç kemer parçası,
(üzerinde bulunan deliklerden kumaşa dikildiği anlaşılıyor) tunç kap parçaları, 7
tane mızrak ucu dikkat çeken parçalardır.
2 no’lu tümülüste birinci tümülüs gibi, doğu-batı, güney-kuzey
doğrultusunda yapılmıştır. Ölünün gömüldüğü yerden oldukça yukarıda tunç bir
düğme, bir ok ucu ve Frig kapları bulunmuştur. Sağlam olarak bulunan bir
kabın içerisinde insan külü ele geçmiştir. Kül konulmamış kapların içinde ise,
ölü için yiyecek ve içecek şeylerin bulunduğu şüphesizdir. Ayrıca mezarda,
tunçtan iki kulp, bir üç ayak, bir çatal, iki tunç mızrak ucu, kaplar ve çiviler ele
geçmiştir. Kaplar üzerine yapışmış kumaş izlerinden bunların örtüyle sarıldığı
düşüncesine varılmaktadır. Her iki tümülüste de elde edilen ölü hediyeleri
birbirine benzemektedir. Şimdiye kadar ele geçen eserlerden Friglerin ölülerin
bir kısmını yakarak, bir kısmını ise yakmadan gömdükleri ortaya çıkmıştır.
Gordion tümülüsleri ile büyük benzerlikler göstermektedir ve MÖ VIII. yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
Ulus Roma Caddesi (Resim 9, bkz.: s. 416)
l995-l996 yıllarında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü
başkanlığında Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu’nun bilimsel danışmanlığında
yapılan kazılarda, bu bölgede Friglerden itibaren (MÖ VIII. yüzyıl) günümüze
değin kesintisiz bir yerleşim olduğu mimari ve küçük buluntularla açığa
çıkarılmıştır. Bununla birlikte uygarlıkların devamlı iskanı esnasında önceki
uygarlıklara ait mimariyi büyük ölçüde tahrip ettiği belirlenmiştir. Bu tahribata
rağmen Frig Dönemine ait temel kalıntıları, Helenistik Döneme ait bosajlı
andezit bloklardan yapılmış büyük bir yapının güney duvarı, yine andezitten
yapılmış Roma Caddesi ve bu caddenin doğusundaki alanda Erken Bizans
Dönemine ait Opus-Sektileler tespit edilmiştir. Ayrıca Friglere ait boyalı, siyah
ve gri seramik parçaları, Helenistik Döneme ait kabartmalı seramik parçaları,
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Galatlara ait olduğu tahmin edilen pişmiş toprak at figürünleri, Roma
Dönemi’ne ait mermer kadın heykeli, bronz sikkeler, pişmiş toprak figürünler
ve kandiller, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait bol miktarda seramik
parçaları bulunmuştur.
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Melek YILDIZTURAN*: Teşekkürler Sayın Başkan.**
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bir sözüyle başlamak istiyorum konuşmama
“Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek,
doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer.”
Grekçe “Mouseion” kelimesinden türetilmiş “Müze” sözcüğü, mitolojide
“Musa’lar (İlham Perileri) olarak anılan tanrıçalara adanmış tapınak ve Atina’da
Musa’lara ayrılan tepe” anlamına gelmektedir. Bu kelime Museum şeklinde
Latinceye ve daha sonrada tüm ulusların dillerine geçmiştir.
Müzeciliğe geçmeden önce tüm dünyada ve ülkemizde müzeciliğin kökenini
oluşturan koleksiyonculuğa kısa bir göz atalım.
İnsanların geleceği düşünen yeryüzüdeki tek canlı olmaları, unutmaya ve
unutulmaya karşı bir direniş içinde bulunmaları müzelerin kökenini oluşturan en
önemli etkenlerdir. Anadolu’da Paleolitik dönemden itibaren toplayıcı olarak
tanımlanan insanlar, ihtiyaç fazlası yiyecek ve eşyalarını gelecek için bir köşeye
yığmışlardır. Neolitik dönemle birlikte yerleşik hayata geçip ürün üretmeye,
hayvanları evcilleştirmeye ve daha kentsel bir yaşam sürmeye başladıklarında
yarınları garantiye alma tutkusu çeşitlenerek devam etmiştir. Özelikle Eski Tunç
Çağı’nda Alacahöyük Prens Mezarları’nda ele geçen ve bu gün Anadolu
Medeniyetleri Müzesi‘nde sergilenen eserler mezar sahibinin hayatı boyunca
biriktirdiği koleksiyonu olabilir mi, diye düşünmek gerek. Hayatın öldükten
sonra devam ettiğine inandıkları için ölen kişinin hayattayken sevdiği eşyaları
mezarlarına bırakıyorlardı.
Tanrı ve tanrıçalara adanan eşya ve yazıtlardan oluşan koleksiyonların
zamanla müzelere dönüştüğüne Anadolu, Mezopotomya ve Yunanistan’da
rastlıyoruz. Ancak müze düşüncesine hizmet eden ilk kurumlar güzel sanatlardır.
Ünlü tarihçi Pausanias’dan öğrendiğimize göre Atina Akropolü’nün ana giriş
kapısının sol tarafına yapılan resim galerisi bu fikre ilk öncülük edenlerdendir.
Helenistik Dönem’de MÖ III. yüzyılın ortalarında önemli bir kültür merkezi
olan İskenderiye’deki sarayın bir bölümü bilimsel ve sistematik bir biçimde
düzenlenmiş ve müzeye dönüştürülmüştür. Museion –“Musa’lar tapınağı adı
verilen sarayın bu bölümü, çağın ünlü bilim adamları ve filozoflarının ortaklaşa
düzenlediği sergi salonları ve kütüphanesi, çeşitli temalarda sergilenen eserleri
ile kompleks bir yapıydı.
Roma Dönemi’nde koleksiyon yapma ve kopya alma geleneği kültürlerinin
bir parçası olarak karşımıza çıkar. Özellikle MÖ I. yüzyıldan başlayarak gerek
Anadolu’da gerekse Yunanistan’da bir taraftan görkemli sanat eserleri
*

Bu konuşmanın resimleri için bkz.: ss. 345-351)
Arkeolog
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bırakırken, diğer taraftan o ülkelerde kendilerinden önce yapılmış tarihî eserler
askerler kanalı ile İtalya’ya taşınıyordu. Yağma edilen bu heykeller,
heykelcikler, değerli madeni eşyalar ve öteki sanat eserleri koleksiyoncuların
evlerini süslüyordu.
Ortaçağ’da önemli kiliseler ve katedraller zengin koleksiyonları ile birer
müze görünümündeydi. İkonalar, azizelere ait kutsal eşyalar heykeller,
kabartmalar ve diğer dini eşyalar ve sanat eserleri korunmaktaydı.
Rönesans döneminde ise antik eserlerle birlikte çağdaş sanat eserleri de
biriktirilmeye başlanmış, koleksiyonlar zaman zaman teşhir edilmiştir. Dönemin
zenginlerinin yanı sıra imparatorlar, krallar, prensler ülkenin ileri gelenleri
tarafından toplanan bu sanat eserleri müzeciliğinde doğuşunu da hızlandırmıştır.
Bu koleksiyonlar kişilerin aynı zamanda servetlerinin ve saygınlıklarının
dışarıya vurumuydu. Günümüzde olduğu gibi toplanan kültür eserleri
sahiplerinin merakını, zevkini ve kültürünü de yansıtmaktaydı.
Koleksiyoncuların ellerindeki eserlerin gittikçe çoğalması, saklayacak yer
sıkıntısı, bakımını ve korunması gibi güçlükleri ortaya çıkarmıştır. Hem fazla
bir kitlenin gezip görmesi hem de böyle bir yükten kurtulmak için bağışlama ve
satılma yoluyla el değiştirmeye başlaması müze adı verilen kurumların ortaya
çıkmasını sağlamış ve bu kurumlar daha sonra devlet himayesi altına alınmıştır.
Koleksiyonların gerçek anlamda müzeye dönüşmesi ilk kez İngiltere’de,
1679-1683 yılları arası kurulan Ashmolean Müzesi, İngiliz koleksiyoncu Elias
Ashmole koleksiyonu ile oluşmuştur.
Koleksiyonculuğun bir sonucu olarak gelişen müzeler, geçmişin değerlerini
geleceğe taşıyan ve bu değerleri gelecek nesillere tanıtan kutsal mekânlardır.
Geçmişe duyulan merakın bir başka sonucu kazı ve araştırmaların başlaması ve
hızla gelişmesi sanat tarihi ve arkeoloji biliminin doğmasına neden olmuştur.
Türkiye’de Müzecilik
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık
kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” Mustafa
Kemal ATATÜRK
Müzeler bir ulusun kimliği olma misyonunu taşımasının yanı sıra, aynı
zamanda uygarlıkları bize bırakan insanların zevklerinin, sevdalarının,
düşüncelerinin, inançlarının, davranışlarının, yaşam tarzlarının korunduğu ve bu
mirasın geleceğe taşındığı mekânlardır. Tarihi belgeler üzerinde kalem
oynatmayı imkansızlaştıran en etkili araçtır. Öyle ki; müzeler tarihin arşivi,
tarihin laboratuvarı, tarihin kütüphanesidir. Ülkeler için tarihin önemini, 1998
yılı Uluslararası Atatürk Barış Ödülü’nün sahibi ünlü tarihçi Prof. Bernard
Lewis “geleceği görebilmek için tarihi bilmek çok önemli. Birey için hafıza
ne ise, bir ulus için de tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir
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kişi, tarihini bilmeyen toplum ise hafızasını kaybetmiş bir insan gibidir.”
şeklinde değerlendirmiştir.
Ünlü tarihçi Heredot’un gök kubbenin altındaki en güzel coğrafya, diye
tanımladığı ülkemizde koleksiyonculukla başlayan müzeciliğin ilk izlerine
13. yüzyılda Selçuklu döneminde rastlıyoruz. Eski Konya’nın bulunduğu
höyüğü çevreleyen ve günümüze hiçbir izi kalmayan sur duvarlarındaki her
döneme ait kabartmalı eserler nizami bir şekilde dizilmişlerdir. Dulkadiroğulları
Beyliği (1339-1522) döneminde Kahramanmaraş Kalesi etrafında Geç Hitit
eserlerinin biriktirildiği bilinmektedir. Osmanlı dönemi’nde ise, Saraylarda
bulunan hazine dairelerinde ata yadigarı kıymetli eserler, hediyeler ve
savaşlarda elde edilen ganimetler korunmaktaydı. İstanbul’un fethinden sonra
Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayın bir bölümünün hazine dairesi haline
getirilmesi,özellikle Yavuz Sultan Selim’in doğu seferinden sonra halifeliğin
Osmanlılara geçmesi ile birlikte başta kutsal emanetler olmak üzere çok değerli
sanat eserlerinin Osmanlı sarayına taşınması zengin bir koleksiyon oluşmasını
sağlar. Bu koleksiyonlar ve zengin Anadolu tarihi Türk müzeciliğinin
başlamasına öncülük etmiştir.
Gerçek anlamda Türk müzeciliğinin temellerinin atılmaya başladığı tarih
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemine rastlamaktadır. Sultan
Abdülmecit’in 1845 yılında Yalova gezisi sırasında yerde gördüğü yazıtlı
taşların ne olduğunu sorduğunda üzerinde kral Konstantin’in adı yazılı olduğu
söylenir. Bunun üzerine Sultan Abdülmecit “böyle büyük bir hükümdarın
namını taşıyan şeylerin yerde yatması doğru değildir.” diyerek bu taşların
İstanbul’a gönderilmesi ister. 1846 yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi
Ahmet Paşa tarafından İstanbul’da MS IV. yüzyılda inşaa edilen ve silah
deposu olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi’nde mevcut silahlar ve Yalova’dan
getirilen eserlerle ilk müze kurulur. İki bölüm halinde açılan müzenin birinci
bölümü askeri malzemelere ikinci bölümü ise arkeolojik eserlere ayrılır. Fethi
Ahmet Paşa’dan sonra müzeyi Sadrazam Ali Paşa (1815-1871) yeniden
düzenleyerek Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adını verir. (Resim 1,
bkz.: s. 345) Müze Müdürlüğüne önce 1869 yılında İrlandalı Edward Goold,
daha sonrada 1872 yılında Alman Dr. P. A. Dethier getirilir ve müze Çinili
Köşk’e taşınır. (Resim 2, bkz.: s. 345)
Bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin temelini oluşturan Müze-i
Humayun’nun Müdürlüğü’ne 1881 yılında Osman Hamdi Bey getirilir ve Türk
müzeciliği için yeni bir dönem başlar. 1884 yılında yeni bir Asar-ı Atika
Nizamnamesi hazırlanır ve eski eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklanır ve
arkeolojik eserler hızla artmaya başlar. Osman Hamdi Bey Çinili Köşk’ün
bahçesine İstanbul Arkeoloji Müzesini yaptırır ve 13 Haziran 1891 açılışı
yapılır.(Resim 3, 4, 5; bkz.: ss. 346-347)
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Osman Hamdi Bey’in 1910 yılında ölümünden sora yerine kardeşi Halil
Ethem Bey getirilir. Halil Ethem Bey özellikle Anadolu müzelerinin
gelişmesine katkıda bulunur, Türk İslam Eserleri (1914), İstanbul Şark Eserleri
Müzesi (1925) O’nun zamanında kurulur.
Türk müzeciliği son yıllarda çağdaş müzecilik anlayışı ve gösterilen
gayretler sonucu dünya müzeleri ile boy ölçüşecek duruma gelmiştir. Avrupa
Müze Forumu’nun her yıl düzenlediği yarışmada Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nin 1997 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” ile ödüllendirilmesinin
yanı sıra, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi-Mansiyon, İstanbul Arkeoloji
Müzeleri-Avrupa Konseyi Özel Ödülü, Bodrum Sualtı Arkeoloji
Müzesi-Mansiyon, Antalya Müzesi-Mansiyon ile ödüllendirilmişlerdir. Bu da
bize Türk müzeciliğinin geldiği noktayı göstermektedir. Yarışmada özel
müzelerin de kazandığı ödüllerle başarıları takdire değer. Sadberk Hanım
Müzesi-Mansiyon, Rahmi Koç Endüstri Müzesi-Özel Müze Ödülü, Edirne
Sağlık Müzesi ise Avrupa‘da Yılın Müzesi ödülü ile ödüllendirilmiştir.
Günümüzde arkeoloji ve etnoğrafya müzelerinin yanı sıra özel müzelerle de
sayıları gün geçtikçe artan Türk müzeciliği, sadece eserlerin sergilendiği
depolandığı soğuk mekânlar olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve
uluslararası konferansların, seminerlerin yapıldığı, çeşitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerin düzenlediği, sergilerin açıldığı, bilimsel kazı ve yayınların yapıldığı;
Ülkemiz tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları haline gelmiştir.
Cumhuriyetimizin ilk müzeleri için genelde tarihî binalar kullanılmıştır.
Burada amaç eski binanın bakımı ve korunmasını sağlamanın yanı sıra tarihi,
tarihî binada sunmanın daha etkili olmasıydı. Günümüzde de bu müzelerin
birçoğu ilk kuruldukları binalarda hizmet vermektir. Bu tür müzelere en iyi
örnek Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Osmanlı Dönemine ait Kurşunlu Han ve
Mahmutpaşa Bedesteni 1881 yılında yangın geçirip terk edilmiştir. Şimdi ise
kendine özgü koleksiyonu ile dünyanın sayılı müzelerinden biridir
Ülkemizde müzelerin teşkilatlanması gerek Osmanlı Dönemi’nde gerekse
Cumhuriyet Dönemi’nde 1971 yılında Kültür Bakanlığı kurulana kadar Maarif
Vekaleti (Millî Eğitim Bakanlığı) bünyesinde olmuştur.
1920’li yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte millî tarih ve millî
kültürün gelişmesi adına bir çok kararlar alındığını görüyoruz. Ülkemizde
yaratılmış uygarlıkların bize bıraktıkları tüm kültür varlıklarına birer tapu
senedi gibi sahip çıkılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Ulu Önder Büyük
Millet Meclisi’nin açılışının hemen arkasından 9 Mayıs 1920’de göreve
başlayan ilk hükümetin yapacağı işler arasında eski eserlerin derlenmesi ve yeni
müzeler kurulmasını ister. Bu amaçla Maarif Vekaletine bağlı Eski Eserler
Müdürlüğü (Asar-ı Atika Müdürlüğü) kurulur. Bu müdürlük ata yadigârı
mimarî eserlerin ve ören yerlerinin korunmasından sorumludur. Daha önce
vilayetlerde kurulan Müze-i Humayun şubelerinin gözetim ve idari işlerini de
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yürüten müdürlük, bir yıl sonra Asar-ı Atika Müdürlüğü, Hars (Kültür)
Müdürlüğü’ne dönüştürülerek kadrosu daha da genişletilir. 5 Kasım 1922‘de bir
genelge ile Arkeolojik ve Etnografik eserlerin toplanması, envanterlenmesi ve
yeni müzelerin kurulması istenir, 14 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında
Müzecilik geniş boyutları ile ele alınır. Atatürk’ün isteği üzerine 1923’te
kurulan Heyet-i İlmiye’nin görevleri arasında Ankara’da bir millî müzenin
kurulması, Türk Etnografya Müzesinin hemen açılması ve Asar-ı Atika
Nizamnamesinin gözden geçirilmesi konuları da yer alır.
İlk olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1921 yılında Ankara Kalesi’nin
Akkale Burcunda Eti Müzesi olarak mütavazi iki odada kurulur. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün telkinleriyle kurulan ve 1997 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi
olmak gibi önemli bir başarıya imza atan Müze, Türkiye Cumhuriyeti ilan
edilmeden önce açılan ilk müze olması bakımından önemlidir. İlginç bir de
kuruluş öyküsü vardır; Ankara’nın 90 km ötesinde Sakarya Meydan Savaşının
(23 Ağustos-13 Eylül 1921) tüm hızı ile devam ettiği, top seslerinin Ankara’ya
ulaştığı belirsizlik günlerine rastlar. Burada amaç, işgal güçlerine biz müzemizi
de kurduk bir ulus olarak geliyoruz. Bu toprakların geçmişi de geleceği de
bizim mesajının iletilmesi olsa gerek (Resim 6,7; bkz.: ss. 347-348).
Yakın geçmişimizin sergilendiği Cumhuriyetimizin ilk müze binası olarak
inşaa edilen Etnografya Müzesi’nin Mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu
hatıralarında; soğuk tipili bir kış günü Atatürk’ün inşaat sırasında kendilerini
ziyaret ettiğini, Türk kahvesi ikram ettiklerini, ön cephedeki kapıdan karlar
altında görülen Ankara Ovası’nın bembeyaz manzarasına bakarak bu gün
Atatürk Orman Çiftliği’nin bulunduğu yerdeki bataklığın ağaçlandırarak güzel
bir çiftlik haline getirilmesini, arkasından müzenin kubbesi altında oturup
manzarayı seyretmenin çok hoş olacağını, işini gücünü bitirdikten sonra bu
güzel manzaraya karşı bu kubbenin serinliği altında yatıp istirahat etmek
istediğini anlatmaktadır. Ne garip tesadüftür ki işini gücünü bitirmeden önce,
milletinin kendisine çok ihtiyacı varken 1938-1953 yılları arasında o kubbenin
altı ebedi istiratgahı olmuştur. (Resim 8, 9; bkz.: ss. 348-349)
Etnografya Müzesi 25 Mayıs 1928 tarihinde Afgan Kralı Amanullah Han’ın
da katıldığı devlet töreniyle açılmıştır.
“Geçmiş bilinmezse, gelecek bilinmez. Geçmiş modern bir devlet kurmada
en iyi örnektir.” Mutafa Kemal ATATÜRK
Cumhuriyet‘in ilanının hemen arkasından geçmiş tarihimizin önemli binaları
peş peşe müze binası olarak değerlendirilmeye başlar. Osmanlı Uygarlığı’nın en
canlı müzesi olan Topkapı Müzesi’nin koleksiyonları padişahların bir araya
getirdiği hazinelerden oluşmaktadır. İlk 1909 yılında Sarayın hazine bölümünü
müzeye çevirme girişimleri olsa da Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk’ün
direktifi ile 3 Nisan 1924 yılında Bakanlar Kurulu kararında Topkapı Sarayının
Müze olarak ziyarete açılması kararlaştırılır. Atatürk Sarayın müzeye
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dönüştürülmesi çalışmalarını bizzat takip eder. Fatih Sultan Mehmet tarafından
yapılan ve daha sonraki eklemelerle 700.000 m2lik bir alanı kaplayan Saray,
1855 yılına kadar 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi
olmuştur.
Atatürk’ün 1934 yılındaki son ziyaretinde sarayın kütüphanesinde bulunan
Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği haritanın yayınlanarak dünyaya tanıtılması
dünyaya tanıtılması, özellikle bu bilğinin Amerika’ya gönderilmesini ister.
Her fırsatta tarihi yerleri ve müzeleri ziyaret eden Atatürk, 1929 yılında
Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonunu inceler ve onarımın çabuklaştırılmasını
ister. Bu sırada Ayasofya’nın harap halini görür. Avlusu parsellenmiş
kahvehane olarak işletilmekte, çatısında güvercinler uçuşmaktadır. Binayı
Maarif Vekaleti’ne bağlayarak müze olmasını sağlar ve “…Ehli salip
artıklarının her devirde tamahın çeken Ayasofya’yı müze yapıp ilim alemine
hediye ediyoruz…” demiştir. MS 532-537 yıllında yapılan Ayasofya 926 yıl
kilise, 481 yıl cami ve etrafına eklenen yapılarla külliye olarak kullanıldıktan
sonra, 1934 yılından bu yana en çok ziyaretçisi olan müzelerden biri olarak
hizmet vermektedir.
O’nun döneminde kurulan Türkiye’nin ilk resim heykel müzesi olan İstanbul
Resim Heykel Müzesi için Dolmabahçe Sarayı’nın 9000 m2lik Veliaht Dairesi
tahsis edilir. 1937 yılının Eylülünde açılan Müze’ye, Ankara Halkevi,
Dolmabahçe Sarayı, Maarif Vekaleti ve TBMM gibi yerlerdeki resim ve
heykeller gönderilir.
Atatürk çıktığı yurt gezilerinde müze ve ören yerlerine de uğramış birçok
müzenin kuruluşu ile bizzat ilgilenmiştir. Konya gezisi sırasında 21 Şubat 1931
tarihinde İsmet İNÖNÜ’ye çektiği telgrafında “Son tetkik seyahatlerimde
muhtelif yerlerde ki müzeleri ve eski sanat medeniyet eserlerini gözden
geçirdim;
1. İstanbul’dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da
mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler
muhafaza olunmakta ve kısmende ecnebi mütehassıslar yardımıyla tasnif
edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz
defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride
tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri
ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan
abidelerin muhafazaları için Müze Müdürlüklerine ve hafriyat işlerinde
kullanılmak üzere (Arkeoloji) mütehassıslarına kat’i lüzum vardır. Bunun
için Maarifce harice tahsile gönderilecek talebelerden bir kısmının bu
şubeye tahsisi muvafık olacağı fikrindeyim. (Devlet bursuyla ilk yurt dışına
arkeoloji eğitimi almak için gönderilen Ekrem Akurgal, Sedat Alp, Arif Müfit
Mansel, Halet Çambel çok sayıda öğrenci yetiştirerek arkeoloji biliminin
ülkemizde gelişmesini sağlamışlardır).
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2. “Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi
içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk Medeniyeti‘nin hakiki
mimari şaheserleri sayılacak kıymette bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa
Karatay Medresesi, Alaeddin Camii, Sahip Ata Medrese Camii derhal ve
müstacelen tamire muhtaç bir haldedirler. Bu tamirin gecikmesi ve abidelerin
kamilen indirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların
tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin
buyrulmasını rica ederim.” Mustafa Kemal ATATÜRK.
Atatürk zamanında kurulan müzelerden bazıları; Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi-1921, Antalya Müzesi 1922, Sivas Müzesi-1923, Adana
Müzesi-1924, Bergama Müzesi-1924, Topkapı Sarayı Müzesi-3 Nisan 1924,
İzmir Müzesi-1925, Edirne Müzesi-1925, Ankara Etnoğrafya Müzesi1925,Tokat Mü zesi-1926, Konya Müzesi-1926, Amasya Müzesi-1926, Sinop
Müzesi-1932, İzmir Müzesi-1925, Kayseri Müzesi-1929, Efes Müzesi-1930,
Afyon Müzesi-1931, Van Müzesi-1932, Ayasofya Müzesi-1934, Diyarbakır
Müzesi-1934, Manisa Müzesi-1935, Tire Müzesi-1935, Çanakkale Müzesi-1936,
Niğde Müzesi-1936, Tire Müzesi-1936, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi-1937.
(Resim 10, bkz.: s. 349)
Cumhuriyetin ilanının arkasından hızla gelişen Türk Müzeciliği T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığına bağlı 99 müze, 91 bağlı birim, 103 özel müzesi ve
çağdaş müzecilik anlayışı ile sadece eserlerin sergilendiği depolandığı soğuk
mekânlar olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası
konferansların, seminerlerin yapıldığı, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
düzenlediği, sergilerin açıldığı, bilimsel kazı ve yayınların yapıldığı; eğitim ve
kültür kurumları hâline gelmiştir.
TÜRKİYE’DE KAZI ÇALIŞMALARI
“Tabiatın esrar dolu sinesine her gün daha çok girmekte olan insan zekası,
realiteye kavuşmak için çalışanları tatmin edecek ve insanlık tarihini
aydınlatacak ilimler bulmuş ve tespit etmiştir. İşte Arkeoloji ve Antropoloji, o
ilimlerin başında gelir. Tarih, bu son ilimlerin bulduğu belgelere dayandıkça
temelli olur. Onun içindir ki, bizim tarih belgelerimizin her parçası klasik
sayılan kültür eserlerinin de aynasıdır.” Mustafa Kemal ATATÜRK
Tüm hayatını vatanına ve ulusuna adayan Ulu Önder kültürün bir devlet
politikası olduğunu düşünür. Bu topraklarda yaşamış tüm uygarlıkların
incelenmesi ve korunması için 15 Nisan 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nun
kurulmasını sağlar. Ölümünden sonra da bu çalışmaların aksamaması için
mirasının büyük bir kısmını araştırmalarda ve kazılarda kullanılmak üzere bu
kuruma bırakır.
1935 yılında Florya Köşkü’ne çağırdığı Türk Tarih Kurumu Başkanı Hasan
Fehmi Çambel ve Afet İnan’a yazdırdığı, her türlü kültürel ve arkeolojik
belgeleri toplanma, koruma, restorasyonu için yeterli tedbirlerin alınması,
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gerekli kurumlarla iş birliği, yerel çevrelerin duyarlı olmaları, yalnızca kazıların
yeterli olmayacağı, buluntuların restorasyonu yapılarak korunmaları ile ilgili ve
bugün de önemini koruyan 10 maddelik emrinde şöyle der;
1. Her türlü tarihî vesika, malzeme ve abideleri bulmak, toplamak,
muhafaza ve restore etmek.
2. Memleket içinde ve dağınık bir halde açıkta duran tarihi eserleri
tahrip olunmak, çalınmak, satılmak, ziya’a uğramak ve zamanla kendi
kendine harap olmak tehlikesinden masun bulundurmak için hükümetçe
bütün tedbirleri almak,
3. Hükümet otoritelerinin ve belediyelerin yakın ilgi, takip ve
mesuliyetleri altında Cumhuriyet Halk Partisi Halk Evleri’ne ve parti
organlarına açtıracağı sürekli ve usanmaz bir propaganda faaliyeti ile ve
Basın Yayın Umum Müdürlüğü nezareti ve takibi altında günlük gazete ve
mecmualarda yaptırılacak sürekli, tesirli, popüler neşriatla, bu millî tarih
mallarının asıl sahibi olan Türk halkına muhafaza ettirmek,
4. Gerek içeride ve gerek dışarıdaki müzeler ve kütüphanelerde mevcut
eski eserlerin ve tabloların kopyalarından koleksiyonlar vücuda getirmek,
5. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne’de muayyen devirlere ve
kültürlere ait eserleri toplayarak bu şehirleri büyük üslupta birer eski eser
ve abideler merkezi haline koymak,
6. Ecnebi tarih ekspedisyonlarının büyük sermayelerle başardıkları
kazıları, ileride mali kudretimizin vüs’atlı zamanında yapmak üzere
şimdilik, küçük mikyaslarda kazılar tertibi ile arkeolojik ve antropolojik
araştırmalar ve keşifler yapmak,
7. Memleket içinde ve dışındaki mühim kazı ve keşif yerlerine
seyahatler tertip ederek, bulunan tarihi eserler ve abideler üzerinde ilmi
tetkikler yapmak,
8. Hükümete düşen işleri, bu projeleri
komisyonların Hükümet nezdinde takip etmeleri,

uygulamakla

görevli

9. Yabancı bilim müesseseleriyle ve otoriteleriyle, mütehassıslarla iş
birliği kurmak,
10. Kültür Bakanlığı’nın verimli yardımı, iş birliğini sağlamak.(Resim
11, bkz.: s. 350)
Cumhuriyetimizin kuruluşundan hemen sonra Atatürk’ün yaptığı
reformlardan birincisi eğitim reformudur. Önce çağdaş eğitim veren ilkokul ve
liseler açılır. Yüksekokul olarak sadece İstanbul Üniversitesi vardı, orası da
günün koşullarına göre yeterince eğitim veremiyordu. Atatürk arkeologların
ülke çapında eğitilerek uzmanlaşmasını ister. 31 Mayıs 1933 yılında kabul
edilen “Yeni Üniversite Yasası”nda Arkeoloji ve Tarih bölümleri bulunmaktadır.
1935 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuş, Ankara ve İstanbul’da
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Arkeoloji bölümleri açılmıştır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında okuduğu
kitaplardan Türk tarihi ve dilleri ile ilgilendiğini bugün Anıtkabir’de bulunan
kendi özel kütüphanesine ait kitaplar ve onların üzerine düştüğü notlardan
öğreniyoruz.
Bir taraftan “Yeni Üniversiteler Yasası” hazırlanırken diğer taraftan da yurt
dışına öğrenci gönderiliyordu. Bu sırada Almanya’da Hitler’in iktidarından
(31 Ocak 1933) kaçan Yahudi ve ailesinde Yahudi bulunan bilim adamlarına bu
üniversitelerde özgürce çalışma imkanı sağlanıyordu. Bu bilim adamları
arkeoloji, tarih ve sanat tarihi dallarında Türk öğrenciler yetiştirirken yapılan
anlaşmayla da, Türk Hükümeti, gelen profesörlerin korunmasını üstleniyordu.
Bu anlaşmayı imzalayan Maarif Vekili Reşit Galip Bey; “Bundan sonra bu
şahıslar ister serbest, ister hapiste olsunlar, Türk Hükümeti’nin memuru
sayılarak Hükümetimizin koruması altına alınmışlardır. Alman Hükümeti
onlara bir zorluk çıkarmayacaktır. Eğer çıkaracak olursa, onlarla nasıl başa
çıkacağımızı biliyoruz.” demiştir.
Cumhuriyet’in 10. yıldönümünde Atatürk’ün talimatı ile Millî kazılar
başlamıştır. Atatürk özellikle Hitit Uygarlığı’nın araştırılmasını istemiş Ankara
yakınlarında; Gavurkale 1930, Ahlatlıbel 1933, Karalar 1933, Çankırıkapı
(Roma Hamamı), Etiyokuşu 1937, Alacahöyük 1934, Pazarlı ve Büyük
Güllücek 1934 kazıları, 1930 yılında başlayan Trakya Bölgesi araştırmaları ve
1932 yılında başlayan Hasankeyf yüzey araştırması O’nun direktifleri ile
başlayan çalışmalardan bazılarıdır. Bu kazılarda Atatürk Cumhuriyeti‘nin ilk
arkeologları, tarihçileri, sanat tarihçileri, filologları, antropologları
çalışmışlardır. 1933 yılından itibaren Çanakkale-Truva, Çorum-Boğazköy,
Malatya-Aslantepe başta olmak üzere yurdun dört bir yanında kazılara
başlanmıştır. Özellikle 1935 yılında başlayan Alacahöyük kazısı Ülkemizde
yapılan ilk millî kazı olması açısından önemlidir Cumhuriyet’in ilk yıllarında
eski eserlerin korunması başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak
üzere devletin üst düzey yöneticileri tarafından titizlikle takip edilmiştir.(Resim
12,13; bkz.: ss. 350-351)
Atatürk Sultan Vahdettin ile birlikte gittiği Almanya’da Berlin Müzesini ve
Pastdam sarayını gezmiş ve Bergama Zeus Sunağı’nın kendisini çok etkilediğini,
Türkiye’den kaçırıldığını duyduğunda çok üzüldüğünü, sonraki yıllarda kuruluş
çalışmalarını denetlerken, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin ÖZ’e
anlatmıştır. Çeşitli tarihlerde Alacahöyük, Gavurkale, Ahlatlıbel, Efes, Bergama,
Aspendos Tiyatrosu’nu gezmiş, İmparator Marcus Aurelius Dönemi’nde
(MS161-180) yapılan Aspendos Tiyatrosunu ziyareti esnasında tiyatronun
restore edilerek çeşitli etkinliklere açılmasını istemiştir.
Son yıllarda gerek yerli gerekse yabancı bilim adamlarının T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ülkemizde yaptığı kazılar ve yüzey
araştırmaları Türk Arkeoloji ve Sanat tarihi biliminin hızla gelişmesine katkı
sağlamaktadır.
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“Tarih, bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en
doğru bir kılavuzdur. Mustafa Kemal ATATÜRK
Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına kaçırılmış olan eserlerinde tekrar
yurda getirilmesine de çalışılmış, Amerikan Konsolosluğu tarafından 30
Ağustos Zaferinden sonra Yunan ordularının İzmir’i terk etmelerinden önce
İzmir Lisesi depolarında korunan Sardes Kazısı eserlerini bir gemi ile New
York Metropolitan Müzesi’ne gönderilen eserler zaferin arkasından Atatürk’ün
emri ile 1924 yılında tekrar yurda getirilmiştir. Günümüzde T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın üstün gayretleri ile ata yadigarı bir çok eser tekrar yurda
getirilmiş ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi için büyük adımlar atılmıştır.
Bugün müzelerin ve müzeciliğin gelişmişlik seviyesini, ülkelerin
çağdaşlığının ölçütü olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı; bu topraklar üzerindeki kültürel miras, hangi tarihte kimler
tarafından bırakılmış olursa olsun, insanlığın evrensel değerlerine sahip çıkma
bilinci ile yarınlara taşımayı başlıca görevleri arasında saymaktadır.
“Türk Milleti! tarihinle öğün, çünkü senin ecdadın, medeniyetler kuran,
devletler, imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
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RESİMLER

Resim 1: İstanbul Aya İrini Müzesi

Resim 2: İstanbul Çinili Köşk Müzesi
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Resim 3: İstanbul Arkeoloji Müzesi

Resim 4: Atatürk’ün İstanbul Arkeoloji Müzesini Ziyaretleri
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Resim 5: Atatürk’ün İstanbul Arkeoloji Müzesini Ziyaretleri

Resim 6: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
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Resim 7: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Girişin Eski Resmi

Resim 8: Ankara Etnoğrafya Müzesi
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Resim 9: Ankara Etnoğrafya Müzesi (Atatürk’ün Naaşı Taşınırken)

Resim 10: Atatürk Edirne Müzesinin Açılışında
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Resim 11: Atatürk’ün Antalya Aspendos Tiyatrosu‘nu Ziyaretleri

Resim 12: Atatürk’ün Ahlatlıbel Kazılarını Ziyaretleri
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Resim 13: Atatürk’ün Alacahöyük Kazılarını Ziyaretleri
Hikmet DENİZLİ: Sayın Yıldızturan’a verdiği bilgiler için teşekkür ederiz.
Şimdi sözü Latif Özen’e veriyorum. “Kültür Varlıklarının Korunması”*
konulu bir konuşma yapacaklar buyurun Sayın Özen…
Latif ÖZEN**: Teşekkürler Sayın Başkan.
Bir toplumun kendisine özgü olan değerlerine atfedilen her obje kültür
varlığı olarak tanımlanmaktadır. Bu değerler; tarihi, sanatsal, estetik, belgesel,
bilimsel, kurumsal, ruhsal veya dinsel olabilmektedir. Kültür varlıkları bir
koleksiyon, bir anıt ya da kişisel bir obje olabilir.
Atalarımızın yüzyıllar, binyıllar boyunca yaptığı, yarattığı paha biçilmez ve
yeri doldurulamaz kültür varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması
günümüz dünyasının en başta gelen görevlerinden birisidir ve giderek önem
kazanmaktadır. Çünkü koruma olmadan kültür varlıklarımızı uzun süre
yaşatamayacağımız, ayakta tutamayacağımız daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır.
Niçin Koruma?
Evrendeki bütün maddeler içerisinde bulunduğu ortamla yani çevresi ile
dinamik bir denge hâlindedir. Bu denge durumunda madde durağandır yani
herhangi bir değişime uğramaz. Kültür varlıklarını içine alan bu çevre şartları;
nem, sıcaklık, basınç, asidite, biyolojik ortam, tuzluluk oranı, oksijen seviyesi,
ışık seviyesi gibi çok çeşitlidirler. İşte bu çevre şartlarında olabilecek bir
değişiklik maddenin çevresi ile olan dengesini de bozacaktır. Dolayısıyla madde
veya malzeme termodinamik kanunlarına uygun olarak çevresi ile yeniden bir
denge kurma durumunda kalır ki, bu kurulacak yeni dengenin bütün

*

Konuyla ilgili renkli resimler için bkz.: s. 416-419.
Kimya Mühendisi.

**
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parametreleri çevre tarafından tayin edilir. Başka bir deyişle madde değişen
çevresel koşullara uymak zorunda kalır. Bunun anlamı malzemenin kendisinin
değişmesidir. Bu değişim fiziksel, kimyasal ya da biyolojik değişimler olabilir.
Konservasyon bilimi açısından bütün bu değişimler bozulmadır.
Fiziksel bozulmalar: kırılma, çatlama, burulma, büzüşme, genleşme,
kırılganlaşma, aşınma gibi yapısal bozulmalardır. Kimyasal bozulmalar ise
metallerin korozyonu, taş eserlerin alçılaşması, gibi maddenin içyapısına
yönelik bozulmalar olmakla birlikte biyolojik bozulmalar da yosunlaşma,
mantarlaşma gibi maddenin hem iç hem de dış yapısına yönelik bozulmalar
şeklinde kendilerini gösterirler.
Kültür varlığı yaratıldığı günden itibaren bir bozulma sürecine girer; Önce
kullanıldığı dönemlerde, çeşitli etkenlere maruz kalarak bir miktar bozulmuştur.
Sonra toprak altına girmiş ve kendisini yeni bir ortamda yeni bir bozulma süreci
içerisinde bulmuştur. Eğer şanslı ise yani toprağın karakteri o tip bir eserin
yaşaması için uygunsa, bu bozulmaların hızı giderek yavaşlayarak, eser çevresi
ile bir dengeye ulaşmış ve bozulmaların hızı çok yavaşlamış hatta durmuştur.
Daha sonra kazı sırasında eser toprak üzerine çıkarılır ve kendisini önceki
çevresel koşullardan çok farklı bir ortamda bulur ve hızla yeniden bozulmaya
başlar ki bu süreç çevresi ile yeni bir denge kuruluncaya kadar devam eder.
Eğer eserin yeri sık sık değişiyorsa bu denge süreci sürekli olarak kesintiye
uğrar ve bozulmalar devam eder.
ANCAK KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI TEHDİT EDEN TEHLİKELERİN
BÜYÜKLÜĞÜ VE ÇEŞİTLİLİĞİ, BİZİ BİTMEK BİLMEYEN SÜREKLİ
BİR KORUMAYA KONSANTRE OLMAMIZ İÇİN UYARMAKTADIR.
Kültür Varlıklarını koruma biliminin adı konservasyondur. Konservasyon
genel olarak, kültür varlıklarının bozulmasına yol açan nedenleri ve etkileri
tespit ederek, gerekli olan en iyi koruma yöntemlerini bulmak ve uygulamaktır.
Kapsamı çok geniş bir bilim dalıdır. Çünkü konservasyon; kimya, fizik,
mineraloji, metalografi, biyoloji, jeoloji gibi çok çeşitli bilim dallarına ait, ilgili
konularının bilinmesini gerektirdiği gibi, tarihin; sanat, estetik ve teknolojik
konularında da bilgi sahibi olunmasını ve ayrıca sağduyu, el becerisi ve göz
hafızası da gerektiren bir bilim dalıdır.
Günümüz anlamıyla konservasyon kapsamını daha da genişletmiş hatta
kendi içerisinde birçok alt gruplara ayrılmış, bu işle uğraşan kişileri belirli
konularda uzmanlaşmaya yöneltmiştir.
Konservasyon kavramı kültür varlıkları ile ilgili her alandaki her kişiye
sorumluluklar yüklemektedir. Bu anlamda konservasyon biliminin kapsamının
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak iki kavramdan söz etmek gerekir.
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1. Önleyici Koruma
2. Etkin Koruma (Konservasyon)
1. Önleyici Koruma: Kültür varlıklarının korunması için en uygun koşulları
temin ederek, çeşitli tehlikeler karşısında oluşabilecek herhangi bir hasarı
önlemek ve kültür varlıklarının bozulmalarını yavaşlatmayı amaçlayan dolaylı
koruma yöntemlerini planlamak ve uygulamaktır.
Önleyici Koruma: Eseri tutuş şeklinden, bir yerden bir yere nakline;
paketlenmesinden, uygun depolama ve teşhir koşullarının sağlanmasına; sel,
yangın, hırsızlık gibi tehlikelere karşı önlem almaktan, deprem gibi doğal
afetlerden kültür varlıklarını korumak için hazırlanmaya; eserlerin tam olarak
belgelenmesinden, ticaretinin yapılmasına engel olunmasına; kültür
varlıklarının tanıtımından, koruma bilincinin uyandırılmasına kadar çok geniş
yelpazede yer alan planlı bir prosedür gerektirir.
Önleyici koruma süreklidir ve kültür varlıklarının yaşamları boyunca devam
eder. Aktif anlamda hiçbir işlem bu süreci sona erdirmez ve kültür varlıkları ile
ilgili olan herkesin öncelikli görevleri arasında olmalıdır.
2. Etkin Koruma: Kültür varlıklarının daha ileri bozulmalarının önüne
geçmek için yapılan direkt müdahalelerdir. Aktif anlamda hem restorasyon hem
de konservasyon uygulamalarını içerir. Uzman personel tarafından yapılması
zorunludur.
Restorasyon ise, tanım olarak kültür varlıklarının fiziksel, tarihsel ve estetik
bütünlüklerine mümkün olduğunca bağlı kalarak tahrip olmuş veya bozulmuş
objelerin izleyiciler tarafından tanımlanmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan
onarımlardır.
Bir kültür varlığı bu amaçlarla işleme alınırken restorasyon ve konservasyon
birbirinden ayrı düşünülemez. Her iki bilimsel yaklaşım eş zamanlı olarak
uygulanır.
Bu uygulamaları yapan kişiler restoratör ve konservatör olarak
tanımlanmaktadır. Restoratör ve konservatörün temel görevi şimdiki ve gelecek
nesillerin yararına kültür varlıklarını onarrmak ve korumaktır.
Kültür varlıkları korunması için, restoratör ve konservatöre veya bu iş ile
ilgili herhangi bir kişiye emanet edildiğinde, bu kişiler yalnızca kültür varlığının
sorumluluğunu almaz, ayrıca eserin sahibine, o kültür varlığını yaratana, tarihe,
topluma ve gelecek kuşaklara karşı da sorumluluğu üzerinde taşır. Bu nedenle
başta restoratör ve konservatörler olmak üzere eski eserleri korumakla görevli
kişiler, kültür varlığının sahibine, devrine, eksik olup olmadığına, önemine ve
değerine bakmaksızın bütün hepsini korumak için hizmet verir.
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Restoratör ve konservatör ne bir sanatçı ne de bir zanaatçıdır. Sanatçı ya da
zanaatçı ya yeni şeylerin yaratılması ya objelerin bakımı ya da objelerin tamiri
ile ilgili iken restoratör ve konservatör kültür varlıklarının asıllarına bağlı
kalarak onların onarımı ve korunması ile yükümlüdür.
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düşünülmüş ve bir müze için en önemli ayağı olan envanter bilgilerinin
sayısallaştırılması çalışmaları hayata geçirilmiştir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Koleksiyonlarında 185,845 adet envanterli
eser bulunmaktadır. Söz konusu eserlerin sayısallaştırılma çalışmalarına 1998
yılında başlanmıştır. Müzemizde geçtiğimiz yıllarda kullanılmakta olan “4th
Dimension (4D)” veri işleme programı, kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte değildi. Tek kullanılıcı sistem üzerinden çalışan 4D, envanter
verilerinin toplu şekilde durmasına olanak sağlamamaktaydı.
Envanter bazlı bu sistemin yetersiz görülmesi üzerine, müzelerin koleksiyon
yönetimi operasyonlarını hızlandıracak ve kolaylaştıracak; müze personelinin
bu anlamda yürüttüğü iş yükünü hafifletecek; izlenebilirliği arttıracak ve her
türlü raporlama işlemini kolaylaştıracak, karar vermeye esas verilere daha hızlı
erişilebilmesine, dolayısıyla çalışmalarının daha etkin yürütülmesi imkânını
sağlayacak bir sisteme geçilmesine karar verilmiş ve bu doğrultuda çalışmalara
başlanmıştır.
Bu tür meşakkatli bir işin zorluğunun bilincinde olan Müze Müdürlüğü,
böyle bir çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli ana prensipleri ortaya
koyarak ve bunu yetkili makamlardan onay alarak çalışmalarına başlamıştır.
Kendisine aşağıda belirtildiği şekilde bir yol haritası belirleyen Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, çalışmanın ilkelerini şu şekilde belirlemiştir.
– YÖNETİM
– İŞ YÜKLENME
– PLANLAMA
– İŞBİRLİĞİ
– ZAMAN
– GAYRET
– ARAŞTIRMA
– ÖDENEK
Müze Bilgi Sistemi Oluşturulurken İzlenilen Aşamalar
Böylesine yüksek maliyetli bir çalışmada maliyeti düşürebilmek, sağlıklı
ilerleyebilmek amacıyla öncelikle gereksinim analiz dokümanının çıkarılması
gerekmektedir. Bununla birlikte projenin amacı, gerekçesi, çıktıları, ürünleri,
raporlarının analiz edilmesi ve belirlenmesi şarttır. Bu tip bir gerekliliğin yerine
getirilebilmesi için de mevcut envanter bilgilerinin incelenmesi ve doğru
yorumlanması lazım gelmektedir.
Ancak gereksinim analizi ortaya konulduktan sonra çizilen kapsam müze
uzmanları ile tekrar gözden geçirildi ve revize edildi.
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MUBİS’de üçüncü aşamayı sistemin mimari yapısının ortaya konulması
oluşturmaktadır. Bunun için müze içerisinde akla gelebilecek tüm alternatifler
irdelenerek tespit edilmiştir (Şekil 1, bkz.: s. 419).
Sistem yapısını doğru bir şekilde ortaya koyduktan sonra olası takvim ve
bütçe olanakları çıkarılmıştır. Yapılan ön çalışmalar neticesinde mevcut
envanter bilgilerinin tamamının sayısal ortama geçirilmesi 2009 yılında sona
erecektir. Ancak bu tip programlar sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir.
İleride duyulacak yeni ihtiyaçlar çalışma takvimini değiştirebilecektir. Diğer
taraftan bütçenin doğru hesaplanması ve finansın sağlanması önemli bir
husustur. Bunun için Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü sponsor
arayışına girmiş ve çalışmaları finanse edecek bir kurum temin edilmiştir. Bu
konu aşağıda geniş bir biçimde anlatılacaktır.
Program girdi ve çıktıları olan form ve rapor formatlarının toplanarak
incelenmesi, izlenen yolda bir diğer adımı oluşturmaktadır. Bu amaç için
geliştirilebilir MUBİS katmanı ve veritabanı için gerekli olan ortak alanlar
belirlenerek, veri giriş alanının tüm seksiyonlar için aynı olması temin edilmiştir.
Takiben envanter kayıt formları ve defterlerine ait örnekler incelenerek
sistem analizi oluşturulmuş ve sayısal ortama aktarılacak bilgi alanları
belirlenmiştir (Tablo 1).
Hiç şüphe yok ki Koleksiyon Yönetimine ilişkin bu tip bir çalışmayı
dünyada ve Türkiye’de hayata geçiren ilk müze Anadolu Medeniyetleri Müzesi
değildir. Ancak şurası da bir gerçektir ki ülkemizde bu kadar kapsamlı olarak
bir otomasyon sistemi oluşturan ve bunun üzerinde ciddi bir çalışma
gerçekleştiren bir başka müze daha yoktur. Dünya örneklerine bakıldığında ise,
birçok müzenin bu konuda uzun süredir çeşitli çalışmalar sürdürdükleri
görülmektedir. Ancak koleksiyonları bakımından ülkemiz müzeleri kadar geniş
bir yelpazeye sahip olmadıkları için buradaki örneklerin yetersiz kaldıkları
görülmüştür (Tablo 2).
Yukarıda bahsi geçen koleksiyon yönetimine ilişkin veritabanlarının
incelenmesinin ardından ortak paylaşılan alanlar için terminoloji ve standart
veri girişi sağlayacak listeler belirlenmiştir. Zira bilindiği üzere Arkeoloji bilimi
terminolojisinde bir birliktelik sağlamak oldukça güçtür. Dil birlikteliği
oluşturulmadan hayata geçirilen bir koleksiyon yönetim sisteminden de doğru
şekilde faydalanmak mümkün değildir. Bunun için koleksiyonlarımızdaki
eserler kapsamlı bir şekilde tekrar incelenmiş, eser grupları, türleri, yapım
malzemeleri vb. gibi gruplara ayrılarak standartları ortaya konulmuştur. Ancak
yaklaşık 186,000 eseri bulunan bir müzede bu tip bir standardı bir kere de
oluşturmak güç olacaktır. Bunun için Müze Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
bir komisyon böyle bir standardizasyondaki gerekliliklere ait prensipleri ortaya
koymuş ve sistem gerektiğinde sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilir ve
geliştirilebilir bir halde planlanmıştır.
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Tablo 1
ARKEOLOJİ MÜZELERİ İÇİN SİSTEM ANALİZİ
Örnek Anadolu Medeniyetleri Müzesi Özelinde Hazırlanmıştır.
Arkeolojik
Eser
Seksiyonu Modülü

Arkeolojik eser envanteri ile ilgili her türlü bilgi ve multimedya
elemanları girilir.

Arkeolojik
Sekmesi

Eser

Arkeolojik eser envanterinden MUBİS’i ilgilendiren veri alanları
transfer edilir.

Sikke
Seksiyonu
Modülü

Sikke envanteri ile ilgili her türlü bilgi ve multimedya elemanları
girilir.

Sikke Sekmesi

Sikke envanterinden MUBİS’i ilgilendiren veri alanları transfer edilir.

Tablet Seksiyonu
Modülü

Tablet envanteri ile ilgili her türlü bilgi ve multimedya elemanları
girilir.

Tablet Sekmesi

Tablet envanterinden MUBİS’i ilgilendiren veri alanları transfer edilir.

Laboratuvar
Modeli

Eser üzerinde uygulanan her türlü restorasyon ve konservasyon
müdahalelerine ilişkin bilgiler, görüntüler, diagnostik, işlem ve işlem
sonrası raporu ile ilgili görüntüler girilir.

Onarım Sekmesi

Eser üzerinde uygulanan onarımların numara, tarih ve rapor bilgileri
MUBİS’e transfer edilir.

Fotoğraf/Görüntü
Modülü

Eseri tüm yönleri ile belgeleyecek ve kayıt altına girmiş olan
görüntüler ile bu görüntülerin çekim tarihleri, çeken kişiler, açıklamalar
ile ilgili alanlar bulunur.

Fotoğraf/Görüntü
Sekmesi

Esere ait bir ya da iki görüntü ile görüntüleri çekim tarihi MUBİS’e
verilir.

Kütüphane
Modülü

Kütüphanede bulunan bütün kitapların arşivi ile eser üzerinde yapılan
yayınların kütüphane formatına ilişkin bütün bilgileri girilir.

Yayın Sekmesi

Eser ile ilgili yayın(lar)ın yayın adı, yazarı, tarih vb. gibi bilgileri
transfer edilir.

Kurumsal Modül

Müzeyi ve eserlerle ilgili bütün yazışmalar, belgeler, personel listeleri,
tutanaklar vb. evrakların evrak yönetim sistemine göre arşivlendiği
modül.

Kurumsal Sekme

Eseri ilgilendiren tutanak, yazışma ver personel isimleri bir arayüzle
MUBİS’e verilir.

Dokümantasyon
Modülü

Taşınmaz Tescil Kayıtları, koleksiyoner defterleri, sergi formları, kazı
ve araştırma çalışmalarına ilişkin belgelerin arşivleneceği modül her
eleman kendi standardına uygun form ve formatlarda veri giriş
alanlarına göre arşivlenir.
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Tablo 2
KOLEKSİYON
PROGRAMLARI

YÖNETİMİNE

İLİŞKİN

PROGRAM
ADLIB Museum
ARGUS Collections Management Systems
ARGUS for Windows
Artsystems Collections
EMBARK
GENCAT
Heritage Sentinel
HyperMuséo
IO
KE Emu
KE Texpress
M3-MINISIS Management for Museum
Micromusée
MIMS Museum Information Management Systems
MINISIS
MINT (MINISIS Integrator)
Multi MIMSY
Multi MIMSY 2000
PastPerfect Museum Software
SNAP for Windows
STAR
The Museum System
The Visual Archiver
Vernon (previously called COLLECTION)
Virtual Collections

DATABASE
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Elbette ki bu tipte bir sistem oluşturulduğunda bunun çalıştıracak bir
donanıma da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun da belirlenmesi ayrı bir prosedür
gerektirmektedir ve sözü edilen doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu ön hazırlıkların ardından çalışma gruplarından gelen doküman,
rapor ve sonuçlar ışığında sistemin gereksinimleri ve düşünülen yöntem
çerçevesinde MUBİS’in detaylı projelendirilmesi çıkarılmıştır.
Böyle bir çalışmada müzenin uzman personelinin büyük bir sorumluluğu
üstleneceği herkesçe malumdur. Ancak bu işin salt müze personeli ile
sonuçlandırılamayacağı da bilinen bir gerçektir. Bunun için bilgisayar
teknolojilerini bilen ve program yazabilen bilgisayar mühendislerine ihtiyaç
duyulmuş olup iletişime geçilmiştir.
Dışarıdan alınacak profesyonel yardım, donanım, programın yazılması ve
sürekliliklerinin sağlanması yüksek bir maliyeti gerektirmektedir. Düzenli bir
şekilde finanse edilmesi gereken bu işin projelendirilmesinin ardından Ankara İl
Genel Meclisi’ne başvurulup yukarıda özetlenen iş kapsamında yapılmak
istenenler meclis toplantısında yapılan bir sunumla anlatılmıştır. Kendileri
konuyla yakından ilgilenmişler ve MUBİS’i gündemlerine taşımışlardır.
Takiben 25.11.2005 tarih ve 2005/120 sayılı kararları doğrultusunda projeye
maddi destek sağlanmasına karar vermişlerdir. Katkılarından dolayı Ankara İl
Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ne teşekkürü bir borç biliriz (Resim 1-3; bkz.:
ss. 420-421).
Bunların yanı sıra, Anadolu Medeniyetleri Müzesi yılda yaklaşık 400,000
ziyaretçisi olan, Ankara İli ve çevre illerdeki tüm arazi görevlerini yürüten bir
müzedir. Bu denli yoğunluğu olan bir müzede uzmanların düzenli olarak
envanteri sayısal ortama aktarmalarının olanağı yok denilecek kadar azdır. Bu
sebeple yeni bir çözüme yönelik formül Müze Müdürlüğünce geliştirilmiş ve
veri sayısallaştırması için arkeolog ve sanat tarihçileri operatör olarak işe
alınmış böylelikle çalışmalara hız verilmiştir (Resim 4, bkz.: s. 421). Bu
anlamda MUBİS, iş imkanı bulamayan kısıtlı sayıdaki meslektaşımıza iş imkan
sağlaması açısından da önemli bir proje olarak hayat bulmuştur.
Bir sonraki aşamada MUBİS modüllerinin veri giriş alanları derlenerek
belirlenmiş, alanlar arası ilişkiler tespit edilmiş, dünya örnekleri bazında
Kataloglama Değer Standartlarına ilişkin dokümanlar incelenmiş (Tablo 3) ve
bunun Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterine nasıl uyarlanabileceği
konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 3
Kurum

Name

Uluslar arası proje; Dublin
Core İnisiyatifi
İngiltere,
Avustralya……….

İçerik

Dublin Core

Belgelere ve
Koleksiyon
yönetimini esas
alan Standartlar

Kanada,

CHIN (Canadian Heritage
Information Network)

ICOM, uluslar arası proje

CHIN
Dictionaries

Data

CIDOC
CIDOC_CRM
Spectrum Html

Kültür
Varlıklarının
belgelenmesi ile
ilgili her konuda
yapılmış surveyler
Koleksiyon
Yönetimi ve
tanımlama

Standard Handbook
RSLP (Research Support
Libraries Program)

J. Paul Getty Trust

SLP

(CDWA) Categories
for the Description of
Works of Art
Data Standards

VRA
Data
Committee

Standards

Müze
koleksiyonlarını
genel
olarak
arşivlenmesi
için
geliştirilmiş
Standartlar
Koleksiyon
yönetimi ve değer
atama
için
geliştirilmiş

CCO
(Cataloguing
Cultural Objects)

Şu ana kadar anlatılanlar programın çalışmaya başlamadan önceki
dönemlerine açıklık getirmesi açısından önemlidir. Buradan sonra ise programın
yazım aşaması ve kullanım aşaması detaylandırılacaktır.
Bu aşamada ilk olarak MUBİS ve modüllerinin kayıt, sorgulama,
görüntüleme ve arayüzleri belirlenmiş daha sonra da görevli ekip ve
danışmanların desteği ile veritabanı hazırlanmıştır. Ayrıca hazırlanan MUBİS
veritabanının işleyişi ve performansına ilişkin tüm detaylar test edilmiştir
(Resim 5-6-7, bkz.: ss. 422-423).
Söz konusu şekilde işleyişe sahip programlarda sistemin bir ya da iki kişi
tarafından yönetilmesi, verilerin kontrolü ve özellikle yedeklenmesi önemli bir
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husustur. Zira bilindiği üzere bilgiyi korumak, en az bilgiyi elde etmek kadar
önemlidir. Bu yüzden müze personelinden seçilen sistem yöneticilerinin
eğitimleri veritabanının oluşturulması ve test edilmesinin hemen akabinde
başlamıştır. Bu kişilerin eğitimleri ve oryantasyonu hem sistem bazında hem de
yazılımın sorgulanması, ilerleyen aşamada raporlama gibi tüm yönleri ele
alınarak gerçekleştirilmiştir.
Bundan sonra ise yukarıda bahsi geçen operatör ve müze uzmanlarına
MUBİS kullanımı konusunda eğitim ve seminerler verilmiştir.
Eğitim çalışmalarını takiben sistem katman ve ünitelerdeki tüm
kullanıcıların kullanımına açılmış olup veri girişi başlamıştır. Yukarıda etraflıca
aktarılan çalışma prensiplerine sahip programlarda yetkilendirme son derece
önemlidir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde mevcut 19 depo bulunmakta
olup, her depo bir ya da birkaç uzmanın sorumluluğu altındadır. MUBİS
içerisindeki yetkilendirme de depo uzmanlarına göre gerçekleştirilmiştir. Daha
açık bir deyişle her uzman sadece sorumlusu olduğu deponun verilerine
ulaşabilmektedir. Böylece depo sorumlusunun haklarının suiistimal edilmesi
gibi bir durum söz konusu değildir.
SONUÇ
Yukarıda özetle bahsedilen tüm bu çalışmalar sonrasında MUBİS envanter
ayağına yaklaşık 83,000 eser aktarılmış, bunların yaklaşık 46,000 adedinin tüm
güncellemeleri bahsi geçen standartlara uygun hale getirilmiş ve 30,000
adedinin dijital fotoğrafları çekilmiştir.
Sistemin işlerliğini kazanması ve MUBİS veri tabanlarının kullanımının tüm
yönleri ile yerleşmesi ve geliştirme gereksinimleri zaman almaktadır. Bu
nedenle gerek donanım, gerekse veri tabanlarının üst versiyonlarının
hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu anlamda sistem sürekli
geliştirilen ve değişen canlı bir organizmaya benzetilebilir.
Diğer taraftan envanter veri girişi büyük oranda gerçekleştirilen MUBİS’in
önümüzdeki yıllarda Laboratuvar, Arşiv ve Fotoğrafhane modülleri de
kullanıma açılacaktır.
Yaptığı birçok işle Türk Müzeciliği’ne önderlik etme misyonuna sahip
Anadolu Medeniyetleri Müzesi inanıyoruz ki; yukarıda prensipleri ortaya
konulmaya çalışılan Müze Otomasyonu ile de bir ilki gerçekleştirecek, Avrupa
Birliğine girmeye hazırlandığımız bu dönemde taşınır kültür varlıklarımıza ait
bilgileri Avrupa normlarına uygun bir şekle sokulmuş olacaktır.

363

Hikmet DENİZLİ: Sayın Bostancı’ya verdiği bilgiler için teşekkür ederiz.
Şimdi sözü Okan Cinemre’ye “Eski Eser Kaçakçılığı”* konulu bir konuşma
yapacaklar buyurun…
Okan CİNEMRE**: Teşekkürler Sayın Başkan.
19. yy. başlarında ekonomik olarak belirli bir rahatlama sağlayan Avrupa
ülkeleri ve ABD güzel sanatlarla beraber çeşitli koleksiyonlar oluşturmaya
yönelmiştir. Özellikle zengin ve zengin-orta sınıfın çok itibar ettiği bu
koleksiyonerlik tutkusu sanatta ve arkeolojik eserlere yönelmeyi sağlamıştır. Bu
yönelmeden ülkemiz, eserlerinin yurt dışına kaçırılması ile nasibini almıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki başıbozukluk ve
vurdumduymazlık eski eser kaçakçılığının boyutlarını büyütmüştür.
İşte bu nedenler ve ülkemizin henüz ekonomik refah seviyesini
yükseltememesi, ekonomik zorluklar ve bilinçsizlik kaçakçılığı tetiklemiştir.
Bu gün dahi devam eden kaçakçılık artık organize biçimde ve çok yönlü
olarak devam etmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde kaçakçılık artık internet
üzerinden bile kolayca yürütülmektedir. Koruma önlemleri de aynı teknolojileri
kullansa bile bazen yetersiz kalabilmektedir. “Yerinde koruma” önlemlerinin
arttırılması, anında müdahale ve motorize kurtarma ekiplerinin oluşturulması
acil alınacak önlemlerdendir.
Ayrıca, ülkelerarası iş birliği, ileride oluşturulabilecek çalışma grupları
sayesinde henüz suç oluşmadan önleyebilecek mekanizmaların kurulması
elzemdir.
Günümüzde Afganistan, Pakistan gibi ülkeler ve bugün Irak’ta yapılmış olan
eski eser kaçakçılığı, yukarıda sayılan nedenleri ve çözüm önerilerinin derhal
yapılması gerektiğini bizlere çok iyi bir şekilde anlatmaktadır.
Ülkemizden kaçırılan eski eserlerin yanı sıra camilerden kaçırılan kültür
varlıkları da bu konunun ne kadar yayıldığını bize çok iyi bir şekilde
anlatmaktadır. Camilerimizden kaçırılan halı, kilim, minber, çini örnekleri
yurtdışındaki birçok müzede vitrinleri süslemektedir.
Kültür Varlığı Kaçakçılığının İç Nedenleri
Müzelerimiz, bağlı ören yerlerinden eserlerin, taşınmaz kültür varlıklarının
mimari elemanlarının kaçakçılığının yapılmasını çeşitli nedenlere bağlayabiliriz;
– Eğitim ve bilinçlendirme eksikliği,
– Ekonomik nedenler,

*

Bu konunun renkli resimleri için bkz.: ss. 423-426.
Arkeolog

**
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– Yetişmiş eleman azlığı,
– Müze ve Ören yerlerinde yeterli Güvenlik Görevlisi ve Bekçi kadrolarının
bulunmayışı,
– Eski eser kaçakçılığının önlenmesi için cezai müeyyidelerin caydırıcı
nitelik teşkil edecek şekilde uygulanmaması,
– Mevzuattan kaynaklanan sorunlar,
– Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan camii, mescit, türbe ve
külliyelerin iyi korunmaması ve eserlerin envanterlerinin bulunmaması,
– Kütüphanelerde araştırma ve inceleme yapanların iyi denetlenmemesi ve
gece korumalarının yetersiz olması,
– Eski eserin nadirliği nedeniyle ticaretinin karlılığı,
– Eski eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışan kamu kurum ve
kuruluşlarının iyi organize olmaması ve yeterli koordinasyon sağlanamaması.
Ülkemiz topraklarında daha önce yaşamış medeniyetlere ait olan kültür
varlıklarımızın tarihsel değerlerinin göz önüne alınarak gelecek dönemlere
aktarılması amacıyla tahrip olmasının önlenmesi ve çıkarıldıkları veya
bulundukları ortamda kültür bütünlüğü içerisinde korunması bilinci, ülkemizde
henüz tam olarak yaygınlaşmamıştır. Bu amaçla eğitim kurumlarında sanat
tarihi derslerinin genişletilerek kültür varlığı kavramına ve korunmasına yönelik
dersler verilmesi, kitle iletişim araçlarının etkili kullanılması, Radyo-Televizyon
kanallarında ve yazılı basında bilgi verici ve eğitici programlar ile makaleler
yayınlanması kültür varlığı kavramına ve korunmasına yabancılaşmayı
engelleyecektir.
Kültür Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki yeri % 0.2 civarında olması
Bakanlığımız ve bağlı birimlerindeki donanım, onarım vb harcamalarda ve eski
eser satın alımlarında yetersiz kalmaktadır. Yurtiçinde yasadışı yollarla yüksek
fiyat veren kültür varlığı ticareti yapanların bulunması, yurtdışında kültür varlığı
pazarlarının bulunması ve kültür varlıklarının yüksek fiyatlara alınması,
yurtiçindeki vatandaşların müzelere eser getirmelerini engellemektedir.
Bakanlığımıza bağlı; müze müdürlükleri ve ören yerlerinde bekçi sayısı
yetersiz bulunmaktadır. Bekçisiz veya bekçi sayısı yetersiz müze, ören yerleri
ve arkeolojik alanlarda yapılan hırsızlık ve tahribatlar gün geçtikçe artmaktadır.
Ancak eksik kadrolar Bakanlığımızca sürekli talep edilmesine rağmen Maliye
Bakanlığı’ndan sağlanamamaktadır. Ayrıca Bakanlığımızda görev yapan
Arkeolog, Prehistoryen, Etnolog, Filolog, Antropolog, Sanat Tarihçi, Epigraf,
Sümerolog, Hititolog ve benzeri meslek guruplarından müzelerimizde çalışacak
elemanlara gereksinim bulunmaktadır.
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2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1983 yılından beri
uygulanmaktadır. Ancak gerek ceza hükümleri gerekse ikramiyeler günümüz
koşullarında yetersiz kalmaktadır. Kültür varlığı sevgisini geliştirmek ve
kaçakçılığını caydırıcı hale getirmek amacıyla yeniden düzenleme çalışmaları
yapılmaktadır.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan camii, mescit, türbe ve
külliyelerin korunmaması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camii, mescit, türbe ve
külliyelerde bulunan teberrukat eşyalarından 2863 Sayılı Kanun kapsamına
girenlerin fotoğraf ve envanter bilgilerinin çıkarılması, kendi bünyesinde
kaçakçılık ve istihbarat bürosunun kurulması ve söz konusu eşyaları
sergileyecek müze teşkilatının oluşturulması konusunda Bakanlığımız Vakıflar
Genel Müdürlüğüne yardımcı olmuş ve kaçakçılık ve istihbarat bürosu
kurulmuştur.
Geçmiş dönemlerden günümüze miras kalan kültür varlıklarının tarihsel
sanatsal ve bilimsel açıdan değerli olmaları, koruma altında olmaları, cezai
müeyyidelerin az olması, yasa dışı olmasına rağmen ticaretini cazip hale
getirmektedir. Kültür varlıklarının ülkemize ait olması, korunması bilincine
sahip olmayan bireyler, ülkemizin ekonomik koşullarına bağlı olarak kısa
yoldan para kazanmaya yönelmektedirler.
Kültür Varlıklarının Yurt Dışına Kaçırılma Nedenleri
Bugün Avrupa ülkelerinde ve ABD’de bulunan pek çok sayıda Anadolu
kökenli kültür varlığı bulunmaktadır. Kültür varlığı kaçakçılığını teşvik eden ve
cazip hale getiren yurtdışından yapılan taleplerdir. Bunların sebeplerini;
– Avrupa ve ABD müzelerinin ve koleksiyonerlerin yüksek satın alma gücü,
– Eserlerin uluslararası “kültürel etkisinin” çok yüksek olması, uluslararası
sanatsal ortam oluşturması,
– Uluslararası anlaşmaların tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylamamış
olması,
– Mevcut uluslararası anlaşmalarda ve ikili anlaşmalarda konunun gereğince
vurgulanmaması,
– Uluslararası örgütlerin etkin çalışmaması ve eski eser kaçakçılığından
zarar gören ülkeler arasında yeterli iş birliğinin bulunmaması, olarak
sıralayabiliriz.
Bulundukları ortamda kültür bütünlüğü içerisinde tarihsel ve bilimsel olarak
betimlenebilen kültür varlıklarının tek başına herhangi bir müzede veya
koleksiyonda bulundukları zaman tarihsel süreç içinde belli bir yere
oturtulmaları oldukça güçtür. Avrupa insanının kendi medeniyetlerini arama ve
öğrenme isteği zengin Akdeniz ülkelerindeki eski eserlerin talep sonucu
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Avrupa’ya ve ABD’ye taşınmasına sebep olmuştur. Avrupa ve ABD
götürdükleri eserler ile müzelerini eğitim merkezleri haline getirmiştir. Vergi
sisteminin katı olduğu ABD gibi ülkelerde sanat ve tarihi eserin müzelere bağış
yolu ile sağlanan vergi indirimleri, eser için kaçakçılara ödenen miktardan çok
fazla olmaktadır. Böylece elde ettiği eseri müzelere hibe eden şahsa vergi
indiriminde büyük menfaat sağlamaktadır. Yurtdışındaki bu vergi muafiyeti
tarihi eser kaçakçılığına pazar yaratmakta, desteklemekte, özel kurumlar da
kültürel miras açısından zengin ülkelerden gizli taleplerini sürdürmeye devam
etmektedir.
Yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarının ülkelerine iadesi konusundaki
uluslararası düzenlemelerden bazılarını kültürel miras açısından zengin ülkeler
imzalamış bazı pazar ülkeler imzalamamıştır. Ancak mevcut anlaşmaların da bu
sorunun çözümünde fazla bir yaptırım gücü bulunmamaktadır.
Yurtiçi Faaliyetleri
Ülkemizde eski eser kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları Osmanlı
döneminden beri devam etmektedir.
1980 öncesinde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütler ve terör
örgütleri bu tarihten sonra, cezai müeyyideleri daha az olan eski eser
kaçakçılığına yönelmişler, kaçak kazıların yanı sıra müze ve ören yerleri, cami,
mescit, kilise, türbe, kütüphane vb. yerlerde korunan eserler çalınmaya
başlanmıştır.
Kaçakçılık olaylarının ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına olan olumsuz
etkilerinin, tarihi eser kaçakçılığı ile ayrı bir boyut kazandığı maddi değerlerle
ölçülemeyecek kayıplara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Ekonomik koşulların
zorlaşmasına paralel olarak artan kültür varlığı kaçakçılığını önlemek için
yapılan çalışmalar çok yönlü olarak gerek doğrudan mücadele içerisindeki
resmi birimler ile ve gerekse yurtiçi-yurtdışı diğer kuruluşlar ile iş birliği içinde
gerçekleştirilmektedir.
Bakanlığımızca yurtiçinde çalınan eserlerle ilgili olarak;
– Fotoğraflı envanter bilgileri, Bakanlığımıza bağlı tüm müze müdürlüklerine,
özel müzelere, koleksiyonerlere, eski eser ticareti yapanlara ve müzayede
evlerine gönderilmektedir.
– Yurtdışına çıkışların önlenmesi amacıyla fotoğraflı envanter bilgileri,
Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na gönderilerek tüm gümrük kapılarımız uyarılmaktadır.
– Kaçakçılığı ve hırsızlığı gerçekleştirenlerin yakalanarak adli makamlara
iletilmesi İçişleri Bakanlığından veya Valiliklerden istenmektedir.
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Ayrıca Müzelerimizin Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Teşkilatı ekipleri ile koordineli çalışmaları
sonucunda kaçak kazıyı gerçekleştirenlerin yakalanması sağlanmaktadır.
2863 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm müze ve ören
yerlerindeki kültür varlıklarının fotoğraflı envanter bilgileri çıkarılmaktadır. Bu
işlem, ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel kazı ve araştırılmalar sonucu bulunan
eserler ile halkımız tarafından edinilen ve müzelerimize kazandırılan varlıklar
nedeniyle sürekli devam etmektedir.
Yine 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde özel müzelerde bulunan eserlerin
fotoğraflı envanterleri ilgili müze müdürlükleri kontrolünde özel müze
müdürlüklerince yapılmakta ve her yıl Bakanlığımızca denetlenmektedir.
Kaçakçılık olaylarının ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına olan olumsuz
etkilerinin, tarihî eser kaçakçılığı ile ayrı bir boyut kazandığı maddi değerlerle
ölçülemeyecek kayıplara yol açtığı bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle gerek doğrudan mücadele içerisindeki resmi birimler, gerekse
yazılı-görsel medyanın ve eğiticilerin kendi alanlarında gerekli hassasiyeti
göstermeleri gerekmektedir.
Ülkemizde bu konuda iş birliği içerisinde olan birimler:
 Başbakanlık
– Gümrük Müsteşarlığı (Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü)
Tarihî Eser Kaçakçılığı yasadışı yollar kadar, yasal yollardan (sınır kapıları)
da yapılmaktadır. Gümrük kavramı aslında ithalat ve ihracat politikaları ile
doğrudan bağlantılıdır.
– Vakıflar Gen. Müd. (Mülkiyetinde bulunan Müzeler, Camiler,Türbeler vb.)
* Diyanet İşl.Bşk. (Tarihi Camiiler, Türbeler vb.)
* MTA Gen.Müd. (2863 Sayılı Kanun’da belirtilen Tabiat Varlıkları)


ADALET BAKANLIĞI

-Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Gen.Müd.


KÜLTÜR BAKANLIĞI

– Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Sorumluluğunda bulunan Müzeler,
Örenyerleri, Özel Müzeler, Koleksiyonerler, vb.)
– Kütüphaneler Genel Müdürlüğü (Yazma Eserler vb.)


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

-Yurtdışı Tanıtma ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü
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İçişleri Bakanliği

– Emniyet Genel Müdürlüğü
– Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Bşkanlığı
– İnterpol Daire Başkanlığı
– KİHBİ Daire Başkanlığı
– Jandarma Genel Komutanlığı
– Sahil Güvenlik Komutanlığı
– BAŞBAKANLIK
– Gümrük Müsteşarlığı
– Denizcilik Müsteşarlığı
Yurtdışı Faaliyetleri
2863 Sayılı Kanun’un 5. ve 24. Maddeleri gereği Devlet malı niteliği taşıyan,
Devlet elinde ve Müzelerde bulundurulması ve korunup değerlendirilmesi
Devlete ait olan kültür ve tabiat varlıklarımız, aynı kanunun 32. maddesine göre
yurt dışına çıkarılamazlar.
Ülkemizde yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılan Anadolu kökenli eserlerin
iadesi amacıyla;
– Herhangi bir müzeden veya ören yerinden çalınan esere ilişkin fotoğraflı
envanter bilgileri Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı İnterpol Dairesi
kanalıyla, yurt dışı temsilciliklerimize iletilerek; müze, koleksiyoner, müzayede
evlerinden araştırılması, eserin bulunması halinde İnterpol kanalıyla iadesi
sağlanmakta,
– Eser kaçak kazılarla bulunup kanunsuz yollarla yurtdışına çıkarılmışsa,
1970 UNESCO Sözleşmesi veya Avrupa Arkeolojik Mirasın Korunması
Sözleşmesi (ülkemizce onaylanmış ancak henüz uluslararası anlamda
uygulanması için bir talep götürülmemiştir) ve ikili anlaşmalar ile iadesi
sağlanmaya çalışılmakta,
– Eserin kanunsuz yollarla yurtdışına çıkarıldığının belgelerle ispat edilmesi
halinde iadesi talep edilmekte, isteğin kabul edilmemesi halinde yurtdışında
bulunan avukatlık firmaları aracılığıyla dava yoluna gidilmektedir.
– Kültür varlıklarının kanunsuz dolaşımını önlemek amacıyla, eski eser
kaçakçılığına ilişkin uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler takip edilerek
ilgili uluslararası toplantı ve faaliyetlere katılınmaktadır.
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– Ülkemizden mevzuatımıza aykırı olarak yurtdışına kaçırılan Anadolu
kökenli eserlerin iadesi konusunda iş birliği içinde çalıştığımız organizasyonlar
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı INTERPOL dışında
1. UNESCO Kültürel Varlıkların Kanunsuz İthal İhraç ve Mülkiyet
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili
Sözleşme
Paris; l4.11.1970 Türkiye: 21.4.1981
– UNESCO çerçevesinde Uluslararası Çalınmış ve Kanunsuz Şekilde İhraç
Edilmiş Kültürel Varlıkların Geri Verilmesi UNIDROIT Sözleşmesi
Roma 24 Haziran 1995
2. Avrupa Konseyi, Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi, tadil edilmiş, l6/01/1992 (ETS No: 143) Türkiye 29 Kasım 1999 .
– UNESCO
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı
Paris’te yaptığı XVI. Dönem toplantısı sonunda 14 Kasım 1970 tarihinde;
Kültürel Varlıkların Kanunsuz İthal İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi
ve Yasaklanması için Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşmeyi Türkiye 21.4.1981
tarihinde onaylamıştır.
Unesco’yu imzalayan her ülke sözleşmeyi imzalayan diğer ülkelerden eski
eser alımları hususunu ithal kısıtlayıcı kanunlardan dolayı bırakmış durumdadır.
Ülkemizde olduğu gibi eski eserlerin ihracını yasaklayan kesin kanunlar, eski
eser ithalini serbestçe yapılmasına izin veren diğer ülkelerde uygulanamaz
durumdadır. Çok az pazar ülke bu sözleşmeyi imzaladığından sözleşmeyi
imzalayan kültürel açıdan zengin ülkelerle sözleşmeyi imzalamayan pazar
ülkeler arasında ikili anlaşmalar yapılmasını veya acil isteklerde bulunulmasını
imkansız kılmaktadır.
Bu nedenle yaptırım gücü az olmasına rağmen, UNESCO Kültürel
Varlıkların Ülkelerine İadesi veya Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri
Verilmesini Teşvik Etme Hükümetlerarası Komitesi Toplantılarına katılınmakta
ve iadesi için gündeme getirilen, halen Berlin Müzesinde bulunan Boğazköy
Sfenksi ile ilgili görüşmelere devam edilmektedir.
– UNIDROIT
1970 Unesco Sözleşmesinin pratikte uygulanışını kolaylaştırmak ve
tamamlamak amacıyla merkezi Roma’da bulunan ve Uluslararası Özel
Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) tarafından hazırlanan
“Çalınmış ve Kanunsuz Şekilde İhraç Edilmiş Kültürel Varlıkların Geri
Verilmesi”ne ilişkin sözleşme taslağının üye ülkelerinde görüş birliğine
varılarak düzenlenmesi çalışmaları ile ilgili uluslararası konferanslara ülkemiz
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l99l -1995 yıllarında arasında katılmıştır. Sözleşme, çalınmış ve kanunsuz ihraç
edilmiş kültürel varlıkların geriye kazandırılmasında devletlerin özel
kanunlarının tanınmasına ve uygulanmasına hitap etmektedir.
Ülkemiz ve üye ülkeler tarafından değiştirilmesi önerilen maddeler 7-24
Haziran 1995 tarihinde Roma’da yapılan son Diplomatik Konferans’da
görüşülmüş ve sözleşme kabul edilmiştir. Ancak sözleşmede ülkemiz açısından
da sakıncalı maddeleri bulunmaktadır. 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe
giren sözleşme ülkemiz tarafından onaylanmamıştır. Pek çok pazar ülke de
(Avrupa ülkeleri) Unidroit sözleşmesini imzalamamıştır.
– Avrupa Konseyi
Konu ile ilgili başka bir yasal düzenleme de Avrupa Konseyi, (European
Convention of the Protection of the Archaeological Heritage) Arkeolojik
Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesidir. (No:66) 06/04/1969’da
imzaya açılmış, 22 ülke onaylamış, ancak kaçırılan kültür varlıkların ülkesine
iadesini sağlayan hüküm içermediğinden ülkemiz imzalamamıştır. Tadil edilmiş
şekli l6/01/1992 (ETS No: 143) tarihinde ülkemiz ile birlikte 20 ülke
onaylamıştır (ülkemizde 29 Kasım 1999 tarihinde).6
Hikmet DENİZLİ: Sayın Okan Cinemre’ye yaptığı konuşma için teşekkür
ederim. Şimdi sözü Sayın Asuman Alpagut’a bırakıyorum. Sayın Alpagut
“Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Etkinlikleri ve Müze Eğitim
Atölyesi”* konulu bir konuşma yapacaklar. Buyurun Sayın Alpagut…
Asuman ALPAGUT**: “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim
Etkinlikleri ve Müze Eğitim Atölyesi” konulu konuşmama başlamadan evvel
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Müze ve Eğitim
Müzeler, toplumun ve onun gelişiminin hizmetinde olan halka açık, insana
ve yaşadığı çevreye tanıklık eden, materyallerinin üzerinde araştırma yapan,
toplayan, koruyan bilgiyi paylaşan, inceleyen ve bu materyalleri eğitim amacı
ile topluma estetik zevkler verebilme doğrultusunda sergileyen kar
düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kuruluşlardır (Akyol vd, 2003).
Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından yapılan müze tanımından
da anlaşacağı üzere birer kültür ortamı olan müzeler, bir yandan konusu gereği
topladığı, depoladığı, arşivlediği, koruduğu eserlerle kültür ortamı olma işlevini
*

Bu konuşmanın renkli resimleri için bkz.: ss. 426-430.
Antropolog.
6
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2003, Yitik Miras’ın Dönüş Öyküsü,
YKY Yayıncılık.
**
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gerçekleştirirken, diğer yandan sergileme, atölye çalışmaları vb. yollarla
ziyaretçi ile iletişim kuran eğitim merkezleridir.
Eğitim, geniş boyutlu bir kavramdır ve insanı düşündürmeye yönelik
çabaların tamamı olarak insanları geleceğe hazırlayan en etkin değişim aracıdır.
Yaşadığımız çağın gereği olarak bu değişim aracının uygulama anlayışı da
değişmiş, geçmişten gelen geleneksel eğitim kalıpları yıkılmıştır. En başta süre
gelen değişim, eğitimin yaşam boyu bir nitelik kazanmasıdır ki artık insanların
her yaşta ve her yerde eğitilebileceği kabul edilmektedir (Onur, 2000; 47).
Diğer önemli bir değişim ise, eğitimde artık sözel ve sembolik ağırlıklı
öğretimin yerini, görsel ve yaşantıya dayalı öğretimin yer almasıdır (Öztürk ve
Adıgüzel, 1999; 9). Yapılan çalışmalarda yöntem olarak sözel ağırlıklı
öğrenmede hatırlama oranı % 10 iken nesnelere dokunularak nesneler hakkında
konuşularak yapılan öğrenimde hatırlama oranı % 90’a ulaşmaktadır (HooperGreenhill, 1994; 145).
Ezberciliğe tamamen karşı olan çağdaş eğitim sisteminde öncelikli olarak
bireylerin gelişmesi amaçlanmakta, hayal gücünün, yaratıcılığın gelişmesi ön
planda ele alınmaktadır. İnsan psikolojisi ve davranışlarının araştırılması,
değişik öğrenme yöntemlerinin uygulanması ve eğitim için elverişli ortamların
çeşitlendirilmesi, çağdaş eğitimin gerekliliği olarak kabul edilmektedir (Abacı,
2003; 3).
Müzeler de diğer eğitim kuruluşları gibi çağın kendisine yüklediği eğitsel
görevin farkına vararak, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda aktif
öğrenmenin gerçekleştirilebileceği bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Dolayısıyla müzelerin, artık nesnelerin korunduğu ve sergilendiği
yerler olmadığı, bir eğitim kurumu da olduğu tüm dünyada önem kazanmıştır.
Müzeler, özellikle çocuklarda hayal gücünün, yaratıcılığın ve estetik
duygunun gelişmesini sağlayarak; nesnelere bakmak, nesnelerle çalışmak,
karşılaştırma yapmak, anımsamak, ilişki kurmak, sınıflandırmak, sorgulamak,
somut gözlemlerden soyut kavramlara geçmek, bilinenden bilinmeyene
uzanmak, belirgin gözlemlerden genellemelere ulaşmak gibi birçok farklı
yöntem ile düşünmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sınıf ortamında,
geleneksel öğretim biçimleri ile zorluklar yaşayan ve öğrenmeyi zor bulan bazı
öğrenciler, müze ortamında nesneler ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla daha kolay
öğrenebilirler (Hein, 1998; 151). Bu anlamda müzelerimiz, dünyanın gelişmiş
bir çok ülkesindeki eğitim amaçlı yaygın eğitim kurumları gibi kullanılması
gerekmektedir.
Eğitimde aktif katılım ve görsel eğitim araçlarının benimsenmesi ile birlikte
müzelerin aktif öğrenmeye verecekleri katkıların keşfedilmesi, eğitim-müze iş
birliğini en iyi biçimde açıklayan “müze pedogojisi” kavramını ortaya
çıkarmıştır.

372

Genel olarak müze eğitimi olarak bilinen müze pedogojisi, temel eğitimde ve
yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı çok yönlü öğrenme ve yaşam
alanları olarak müzelerin etkin kullanımı kavramını içermektedir (Adıgüzel,
2000; 132).
Kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla
tanımak, benzerlik ve farklılıkları anlamak ve kültürler arası anlayış ve empatiyi
geliştirmek, eğitimin kalitesini arttırmak, çevreyi ve kültürel varlıkları koruma
bilincini etkili bir biçimde geliştirmek ve müzelerin arkeoloji, sanat tarihi vb.
alanlarda yetişmiş elemanlarını kaliteli hizmet verecek biçimde işlevsel olarak
kullanma ve istihdam olanaklarını yaratmak için ortaya çıkan müze eğitimi
(Paykoç ve Baykal, 2000; 104), çağdaş müzeciliğin en önemli sonucudur.
Bugün müze eğitimi, okullar için rehberli turlar düzenleme anlamını çoktan
aşıp, sergileri atölye çalışmalarını, yayınları da içeren, sadece okulları değil,
aileleri, yetişkinleri de içerisine alan çok daha geniş bir etkinlikler bütünü olarak
anlaşılmaktadır (Onur, 2000; 49).
Müzeler, yapacakları eğitim faaliyetleri ile öğretime destek olmanın yanında
öğrencilerde, doğal ve kültürel varlıkları koruma bilincinin geliştirilmesini
sağlanabilmektedir. Her yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri farklı insanların,
müzeye yeni bir şeyler görmek, bilgilenmek, geçmişin izlerini görmek için
gittiklerini göz önünde tutarsak, bu bağlamda müzeler, bireysel bilgi toplama ve
doğayı, kültürü ve tarihi koruma bilinci arttırmada rol oynadıkları gibi
toplumsal yarar sağlayacak konularda, halkın uyarılması ve katılımın
sağlanmasında da büyük rol oynamaktadır (Atasoy, 1999, Tezcan Akmehmet,
2003). Bu anlamda müzeler, eğitsel, bilimsel, çevresel ve turistik açıdan en
önemli yaşam boyu öğretim merkezleridir.
Yaşadığımız şu günlerde başta canlılığın ne olduğu ve nasıl devam edeceği,
doğal, kültürel ve tarihsel çevrelerin önemi ve nasıl korunacağına ilişkin
sorularının yanıtının eğitim yoluyla insanlara verilmesi gerekmektedir.
Canlılığın geleceği için oldukça önemli bir yere sahip olan “çevre için eğitim”
sürecinde, doğal ve kültürel varlıkları koruma bilincinin oluşabilmesi, ancak
bireyin tarihsel, kültürel ve doğal çevrelerini tanımaları ile mümkün olmaktadır.
Bu anlamda toplumların çevre koruma politikaları oluşturmaları, doğal ve
kültürel çevreyi sürdürülebilir kılabilmeleri adına gerçekleştirilen bu tür
çalışmalar ile müzelerin çevre için eğitimdeki rolü de önem kazanmaktadır
(Alpagut, 2002).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Bölümü
Çağdaş müzecilik anlayışını benimseyen müzeler, toplumla bağı ve okullarla
bağ kuracak, müze-okul iş birliğini sağlayacak ve yürütülecek “Eğitim
Bölümleri”ni kurmuşlardır (Abacı, 2003; 4).
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Birçok kaynakta, Ülkemizde müze-okul ilişkisinin sadece Müzeler
Haftası’nda okulların müzelere yaptığı gezilerle sınırlı kaldığı, müzelerde
eğitim programları düzenleyecek ve yürütecek, öğretmenlere ve öğrencilere
danışmanlık yapacak Eğitim Bölümlerinin olmadığı belirtilmektedir.
Ülkemizde 150 yıllık geçmişi bulunan müzeciliğin, günümüzde geldiği
nokta her ne kadar sergilemeden ileriye gidemiyorsa da gerek üniversitelerin
eğitim programlarında gerek devlet müzelerinde gerekse özel müzelerde süre
gelen yeni gelişmeler, müzelerde daha sistemli eğitim faaliyetlerinin başladığını
göstermektedir.
“Sergileyen” ve “gösteren” müzecilik anlayışından “paylaşan” ve “eğiten”
müzecilik anlayışına doğru dönüşümü yaşayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
uzun yıllardır sürdürdüğü eğitim faaliyetlerini çağdaş müzecilik anlayışı ile
daha sistemli ve etkin olarak yürüteceği bünyesinde bir “Eğitim Bölümü”
kurmuştur. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, oluşturduğu Eğitim Bölümü ile pek
çok alanda olduğu gibi müze-eğitim ilişkileri konusunda da bir ilki
gerçekleştirmiş olmaktadır.
Uzun yıllar önce müze bünyesinde ve okullarda düzenlenen konferans ve
seminerler ile başlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri
günümüzde, Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak çalışan “Eğitim
Bölümü” tarafından müze eğitiminin amaç ve programları doğrultusunda
çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır.
Müzedeki eğitim faaliyetlerini daha sistemli olarak yürütmeye çalışan
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Bölümünün temel amaçları; müzenin
birer eğitim ortamı haline gelmesini sağlayarak, müzenin var olan eğitsel
potansiyelini en üst düzeyde kullanmak, müzenin içerdiği nesneleri ve
dolayısıyla tarihi ve kültürü topluma yakın ederek toplumda tarih ve kültür
bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak, Anadolu Uygarlıklarına ait bilgi
birikimini gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktır (Akyol vd, 2003).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Seksiyonu kendisine çalışma ilkesi
olarak aşağıdaki maddeleri benimsemiştir (Akyol vd, 2003):
 Eğitim Seksiyonu toplumun her kesimi ve her yaş grubu için etkinlikler
ve eğitim programları hazırlar. Bu etkinlikler ve eğitim programlarında “yaşam
boyu eğitim” yaklaşımını benimser.
 Eğitim Seksiyonu müze eğitiminde ziyaretçilerin gönüllü katılımını temel
alır.


Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Bölümü: Müze Müd.Hikmet DENİZLİ, Müze
Müd. Yrd. Nihal TIRPAN, Halil DEMİRDELEN, Mustafa METİN, Asuman
ALPAGUT, Nuray DEMİRTAŞ, Canan GELERİ, Tolga ÇELİK, Uğur GÜNDÜZ,
Sevinaz GÜNAY, Başak YILDIZ, Sevdiye BAYRAM, Tülay ERDOĞAN.
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 Eğitim Seksiyonu, ziyaretçilerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi mekânı
ve koleksiyonlarıyla etkileşim içinde bulunmalarını sağlar.
 Eğitim Seksiyonu ziyaretçilere olguları, bilgileri iletmekten çok onların
duyularına, düş gücüne ve yaratıcılıklarına yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
 Eğitim Seksiyonu için temel olan müze eğitiminde nesnelerin kendileri
değil, nesneler üzerinden ulaşılabilecek kavramlar bütünüdür.
 Eğitim Seksiyonu müzede “nesnelerden öğrenme” yöntemini temel alır.
Bu öğrenme süreci yaşantıya dayanır.
 Eğitim Seksiyonu ziyaretçilerin ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda
onların hoşlarına gidecek etkinlik programları hazırlar. Bunu müze eğitiminin
sürekliliği için gerekli görür.
 Eğitim Seksiyonu müzenin eğitim ortamı olarak kullanımına yönelik
gerçekleştirilecek çalışmaları destekler, ortam ve olanak sağlar, planlamalar
yapar.
 Eğitim Seksiyonu müze eğitimi alanında gerçekleştirilen ulusal ve
uluslararası çalışmalardan elde edilen bilgileri toplar, yayınları inceler ve arşiv
çalışması yapar.
 Gerçekleştirdiği çalışmaları yayın haline dönüştürerek ilgili kişi ve
kuruluşlarla paylaşır.
Bu çerçevede planlanan eğitim etkinliklerine ait yapılması öngörülen
projeler her ay, çeşitli üniversite, kurum ve dernek üyelerinin de yer aldığı
“Eğitim Toplantıları”nda görüşülerek, programlanmaya çalışılmaktadır. Bu
programlar aracılığı ile müzeye randevulu olarak gelen okul grupları ile daha
etkin, daha eğlenceli etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Oldukça geniş bir ziyaretçi kitlesine sahip olan Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde oluşturulmaya çalışılan eğitim programlarının amacı sadece
Anadolu Uygarlıkları konusunda bilgi vermek değildir. Gerçekleştirilmeye
çalışılan eğitim ortamı ile özellikle çocukların ve gençlerin düş gücü ve
yaratıcılığını arttırması, geçmiş ve günümüz kültürleri arasındaki fark ve
benzerliklerden yola çıkarak yeni bilgiler üretmesi, soru sorması
amaçlanmaktadır. En önemlisi Müzenin ilk orta ve üniversitelerin eğitim
programlarında yer alan derslerin bir kısmının uygulama alanı olarak da
kullanılması hedeflenmektedir (Denizli vd, 2006: 39). Derslerin müze
ortamında uygulamalı olarak yapılmasının istenmesindeki amaç, kurumsal
bilgilerin dokunulabilir ve canlı kalmasını sağlamaktır.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Etkinlikleri
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, okul öncesi ve okul çağı grubu
çocuklarından üniversite öğrencilerine, engelli, madde bağımlısı gençlerden,
yerli ve yabancı turistlere kadar oldukça geniş bir ziyaretçi profiline sahiptir.
Müzede sunulan eğitim hizmetleri, iki ana iletişim yönteminden olan
uzaktan öğrenme ve yüz yüze öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir
(Onur, 2003; 10). Özellikle uzaktan öğrenme yöntemleri olan gösterimler,
sergiler, yayınlar, videolar ile yüz yüze öğretmede kullanılan elle yoklama,
çizim yapma, konuşma, drama, atölye ve konferanslardan yararlanılmaktadır.
Bu çerçevede gerçekleştirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri;
randevulu olarak gelen okul öncesi ve okul sonrası yaş grubu öğrencileri ile
gerçekleştirilen günlük çalışmalar, müze-okul iş birliği ile gerçekleştirilen proje
tabanlı eğitim çalışmaları, atölye çalışmaları, yayınlar, video gösterimleri,
seminer, konferans, sergiler, konserler, şiir dinletileri şeklindedir. Ayrıca
Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen “Çocuk Şenliği” ve
“Çocuk Olimpiyatları” ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen yaz
dönemi etkinlikleri eğitim çalışmaları içerisinde oldukça büyük bir öneme
sahiptir.
1. Müze-Okul İş Birliğinde Gerçekleştirilen Etkinlikler
Çocuklar gelişimlerinin her basamağında öğrenmeye açıktırlar. Doğaları
gereği öğrenme ve keşfetme arzusuyla dolu olduklarından, açık bir belleğe ve
içten gelen yaratıcı düşünceye sahiptirler. Karşılaştıkları her şey öğrenmek için
bir araçtır (Abacı, 2003; 11). Bu nedenle okul grupları, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle okul öncesi ve okul sonrası
yaş grubundaki çocuklara, müzede yer alan eserlerin anlamlarının daha anlaşılır
hale getirilmesi için “Müze Eğitim Bölümü” tarafından hazırlanan eğitim
faaliyetleri günlük, haftalık ve aylık olarak programlanmaktadır.
Eğitim Bölümü rehberliğinde müze gezisi ve atölye etkinlikleri için randevu
sistemi geliştirilmiştir. Salı ve Perşembe günleri kabul edilen randevulu her okul
grubu ile iki eğitim bölümü üyesi ilgilenmektedir. Ayrıca daha büyük gruplar
halinde müze ziyareti gerçekleştiren öğrenciler ve diğer ziyaretçiler için Müze
Orta Salonu’nda Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yer alan Dönem ve
Uygarlıkların tanıtıldığı Türkçe ve İngilizce video CD gösterilmektedir.
2006-2007 yılları arası randevulu sistemde gelen öğrencilerin yıl içerisindeki
müze ziyaretlerine baktığımızda okulların ağırlıklı olarak Kasım, Aralık, Mart,
Nisan ve Mayıs aylarını tercih etmiş oldukları görülmektedir (Grafik 1). Daha
önceki yıllarda sadece Mayıs ayında özellikle de Müzeler Haftası’nda oluşan
öğrenci yoğunluğunun, eğitim ve öğretim dönemine ait diğer aylara da yayılmış
olması okulların müze ziyaretlerini daha bilinçli olarak yapmaya başladıklarını
göstermektedir.
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Grafik 1: 2006-2007 Yılları Arası Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Randevulu Sistemde Gelen Öğrencilerin Aylara Göre Dağılımı (N=2271) (Eylül
ayında öğrenci ziyareti olmadığı için grafikte yer almamaktadır)
Çocuk ve gençlerden oluşan toplam 2271 ziyaretçinin yaş dağılımına
baktığımızda ise 7-10 yaş grubu ile 11-14 yaş grubu öğrencilerinin daha fazla
sayıda, 15 yaş ve üzeri öğrencilerinin ise daha az sayıda oldukları görülmektedir
(Grafik 2). 3-6 yaş grubu kreş çocuklarının daha sık müze ziyaretçisi olmasına
karşın daha az sayıda yer alması, müzeye küçük gruplar halinde gelmesinden
kaynaklanmaktadır. En az sayı ise 18-25 yaş grubuna aittir. Bu yaş grubuna
giren üniversite öğrencilerinin daha çok bireysel olarak müze ziyareti yaptıkları
gözlenmektedir.
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Grafik 2: 2006-2007 Yılları Arası Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Randevulu Sistemde Gelen Öğrencilerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı (N=2271)
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde randevulu sistemde gerçekleştirilecek
günlük müze gezi programı, kalabalık gruplar halinde ve gelişigüzel olmaması
açısından üç aşamadan oluşmaktadır.
Müze ziyareti öncesi müze gezisinden ve atölye çalışmasında yararlanacak
öğrencilerin yaş grubu, sayısı, ziyaretin süresi ve yaptırılacak atölye çalışmaları
hakkında öğretmenlerle yapılan ön görüşme, müzedeki eğitimin birinci
aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşama okulların bir öğretim aracı olarak
müzelerden daha fazla yararlanabilmesi için müzenin içeriğini ve uygulanacak
programları konusunda bilgilenmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır.
Yaş gruplarının gereksinimlerine göre ve dikkat sürelerini aşmayacak
şekilde gerçekleştirilen müze gezisi, müze eğitiminin ikinci aşamasını
oluşturmaktadır. Müze eğitimcisi eşliğinde yapılan müze turunda anlatımlar,
onların zaman kavramını daha iyi algılamaları için eski-yeni karşılaştırılması
soru cevaplarla gerçekleştirilmektedir. Müze turu sırasında eğitim elemanları
elinde, içerisinde vitrinde yer alan bazı eserlerin mulajlarının bulunduğu bir
sepet kullanmaktadırlar. Okul öncesi ve sonrası çocuklara yönelik yapılan bu
uygulama ile çocukların sadece vitrin içerisinde sergilenen eserleri görmeleri ile
yetinmeyip onların, bu kopya eserlere dokunmaları, kullanmaları ve
hissetmeleri sağlanmaktadır. Dokundukları nesne hakkındaki çeşitli sorucevaplarla oldukça ilgi çeken bu gezi şekli, hem çocukların eserlere olan ilgisini
çekmekte hem dikkatlerini toplayarak, zihinsel olarak uyarıcı etki sağlamaktadır.
Müze ziyareti sonrası, Müze Eğitim Atölyesinde yaş gruplarına göre yaptırılan
çeşitli atölye çalışmaları ise müze eğitiminin son aşamasını oluşturmaktadır.
Müzede gerçekleştirilen günlük programların dışında daha uzun soluklu
çalışmalar ise belli bir proje kapsamında ele alınmaktadır. Belli bir temanın ele
alındığı eğitim faaliyetlerinde öğrenciler, hem müzede daha fazla zaman
geçirerek Anadolu Uygarlıkları konusunda daha kalıcı bilgiler edinirken, hem
de müze ve eğitim atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların ürünlerini
Müze’de sergileme fırsatı bulabilmektedirler.
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nusret Arsel Etimesgut Eğitim Parkı ile birlikte
gerçekleştirilen; 2004 yılında “Benim Gözümle Anadolu”, 2005 yılında
“Arkeolojik Kazıdan Bir Gün”, 2006 yılında “Çocuk Elinden Antik Dönem
Takıları”, 2007 yılında “Çocuk Düşüyle Mozaik Çalışması” en önemli proje
tabanlı çalışmalardandır (Denizli vd., 2006). Etimesgut ve Sincan İlçe okulları
öğrencilerinin katıldığı ve yaklaşık sekiz hafta süren bu projelerde, öğrencilerin
çalışmaları sonucu yaptıkları eserler müze ve atölyede sergilenmiştir.

378

Müze-okul iş birliği çerçevesinde yapılan bir diğer çalışma ise İDV Bilkent
İlköğretim Okulu sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen “Çocukların Gözüyle
Anadolu Medeniyetleri Müzesi” broşür ve web sayfası hazırlığıdır. “Müzeyi
Çocuklar Çocuklara Tanıtıyor” programı çerçevesinde, sosyal bilgiler, resim ve
bilgisayar desteği ile oluşturulan bu çalışmada; yaşadıkları şehrin ve ülkemizin
kültürel mirasına ilgi çekmek ve bu konuda koruma bilinci kazandırmak amacı
ile çocuklar tarafından Müzenin broşür, afiş ve web sitesi hazırlanmıştır.
Yaklaşık 4 haftalık bir süreyi kapsayan bu çalışmada, öğrencilerin birbirleriyle
görüş alış-verişi yapmaları, geçmiş ile şimdiki zaman arasında bağ kurmaları,
müze izlenimlerini sanatsal ve dijital uygulamalara dönüştürmeleri sağlanmıştır
(Şahin vd., 2006).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi yaz döneminde de çocuk ve gençlerle olan
ilişkisini canlı tutabilmek için, hem kendi bünyesinde hem de diğer kurum ve
kuruluşlardan gelen eğitim etkinlikleriyle çalışmalarına devam etmektedir. 2003
yılında Müze ve Eğitim Atölyesinde gerçekleştirilen TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Grubu “Mimarlık ve Kent” Yaz Okulu
çalışmasında öğrenciler, Müze ve Ankara çevresi gezisi sonrası ellerindeki
malzemeler ile kentin mimari dokusunu yansıtan maketler hazırlamışlardır.
Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışma öğrencilere
yaratıcılıklarının yanında kentin tarihsel ve kültürel kimliğini tanıma fırsatını
vermiştir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2-3 Haziran 2006 tarihinde TÜBİTAK
BİLİM-ÇOCUK tarafından Altınpark’ta düzenlenen VI. Buluş Şenliği’ne Bilim
Atölyelerinden, “Arkeolojiyle Uğraşalım” teması ile katılmıştır. Bu atölye
çalışmasında çocuklar, kilden tabletler yaparak üzerlerine çivi yazısı ile
denemeler yapmışlardır. Yine kil malzeme ve Müze’nin vitrinlerinde yer alan
bazı eserlerin kopyalarından oluşan hazır alçı kalıpları kullanarak kendilerine
küçük heykel, kolye ve anahtarlıklar yapmışlardır.
Yukarıda da görüldüğü gibi genel olarak okul gruplarıyla yapılan eğitim
etkinliklerinin yanı sıra her yaş ve eğitim düzeyinden gelen diğer ziyaretçilerle
de çeşitli eğitim aktiviteleri yapılmaktadır. Örneğin, Ankara Kalesi Halkı,
Ankara Çocuk Islahevi tutuklu ve hükümlü çocukları ve madde bağımlısı
gençler ile müze ziyareti ve sonrasında kültür varlıkları ve kültürel mirasımız
gibi konularda yapılan konuşma ve drama çalışmaları yapılmıştır. Bununla
birlikte, uzun yıllardır müze uzmanları tarafından verilen seminer ve
konferanslarla her yaş ve eğitim düzeyindeki insanlarla iletişim kurmaya devam
etmektedir. Bilindiği gibi her yaştan insanın müzeye gitme alışkanlığı ancak
eğitim yoluyla kazandırılabilir; bu da müzelerin okullara, ailelere ve çevre
halkına eğitim programları düzenlemesi ile gerçekleşebilmektedir (Seidel ve
Hudsan, 1997; 7).
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2. Seminerler, Konferanslar ve Sergiler
Müzelerin ziyaretçiler ile iyi bir iletişim kurmasını sağlayan seminer,
konferans ve sergiler, müze-toplum ilişkisinde oldukça büyük bir öneme
sahiptir.
Müzenin sahip olduğu koleksiyonu ve bilgi birikimini insanlarla paylaşmada
etkili bir yöntem olan seminer ve konferanslar, insanlarla iletişim kurmayı
sağlamaktadır. Müzelerin, kurum ve kuruluşlar iş birliğinde düzenlenen seminer
ve konferanslar, konunun uzmanları tarafından verileceği için insanlar
üzerindeki etkisi daha fazla olacağı gibi, öğrenme de daha kalıcı ve etkili
olacaktır.
Okullarla müzeler arasındaki ilişki, müzelerin öğretmenlere vereceği
seminerler sayesinde gelişmektedir. Öğretmenler bu seminerlere katılarak,
öğrencileri daha bilinçli bir biçimde müzeyi gezdirebilirler. Özellikle müze
eğitimi konusundaki bilgi paylaşımı, öğretmenlerin müze ziyareti öncesi ve
sonrası yapacakları hazırlıkları açısından oldukça yarar sağlayacaktır. (Shabbar,
2001; 68).
Seminer ve konferansların eğitimdeki etkinliğinin bilincinde olarak 19922005 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim
Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca, Ankara ve diğer illerde
görev yapan Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerine beş gün süreyle “Kültür ve
Tabiat Varlıklarımızın Korunması, Kaçakçılığın ve Tahribatın Önlenmesi”
konulu seminerler düzenlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini
ümit ettiğimiz seminerlerde, müze uzmanları tarafından; “Kültür ve Tabiat
Varlıklarımızın Tanıtımı ve Korunması, Anadolu Uygarlıkları, Müze Eğitimi,
Sikke, Eski Eser Kaçakçılığı, Restorasyon ve Konservasyon” vb. konularında
bilgisayar ortamında hazırlanan sunumlar yapılmaktadır.
Seminerler sonucunda yapılan anket çalışmaları ve izlenimlere göre
katılımcıların müze, arkeoloji, kültür varlıklarımız, müze eğitimi gibi
konularında aydınlatıldıkları görülmüştür.
Uzun yıllardır Müze’de gerçekleştirilen diğer seminer programı ise Müze
Müdürlüğü ve Dışişleri Mensupları Dayanışma Derneği iş birliğinde
düzenlenen “Kültür Varlıklarının Tanıtımı” semineridir. Müze uzmanları
tarafından Ülkemizde bulunan yabancı büyükelçi eşlerine verilen bu seminer
programı ile sahip olduğumuz; kültür ve tabiat varlıklarımız, müzelerimiz,
arkeolojik alanlarımız tanıtılarak, tarihi ve kültürel zenginliğimiz gözler önüne
serilmektedir (Denizli vd, 2006; 41) .
Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu seminer programları, müze
dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda da gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 17-19
Mayıs 2006 tarihleri arasında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı’nda
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düzenlenen “Kültür ve Tabiat Varlıkları” konulu seminer programı ile jandarma
personelinin, tarihi eser kaçakçılığı olaylarına daha hassas ve bilinçli
yaklaşabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Müze eğitim programları içerisinde yer alan, “Anadolu Uygarlıkları, Eski
Eser Kaçakçılığı ve Tahribatın Önlenmesi” konulu konferanslar, okulların yanı
sıra Ankara İlçelerine bağlı çeşitli köylerde verilmiştir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi seminer ve konferansların dışında pek çok
sergi, konser ve şiir dinletilerine de ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin, 2005
yılında İtalyan ressam Domingo NOTARO’nun resim sergisi, 2006 yılında
Alman heykeltıraş Erst BARCLAH’ın heykel sergisi, Erdinç BAKLA’nın
“Hatti ve Hitit Sanatı Üzerine Yorumlar” konulu sergisi, insanları müze ile
buluşturması açısından büyük bir öneme sahiptir.
3. Yayınlar
Müzeler, araştırmaları sonucu koleksiyonları hakkında elde ettiği bilgileri,
sergiler ve çeşitli etkinlikler kadar yayınlarıyla da öğrenme durumu yaratırlar
(Ambrose ve Paine, 1993; 116).
Her yıl yayını sürdürülen; Müze Yıllığı, Müze Konferansları ve Müze
Takvimi gibi periyodikler ile Müze Rehberi, Broşür ve Müze Koleksiyonlarına
göre hazırlanmış Katalog çalışmaları da Müzenin yayın konusundaki
zenginliğini göstermektedir.
Arkeoloji, tarih, kültür konularından oluşan konferanslara ait duyuruların yer
aldığı her yıl çeşitli temalarda hazırlanan geleneksel Müze Takviminin yanı sıra,
2007 yılında hazırlanan “Çocuk Takvimi” ile de Anadolu Medeniyetleri Müzesi
bir ilki gerçekleştirmiştir. Tamamıyla çocuklar için düşünülen ve bu yönde
tasarlanmış olan takvimde hem tarihi eser, arkeoloji ve kazı görselliği hem de
Müze Eğitim Atölyesinde yer alan atölye çalışmaları ve bu çalışmaların ürünleri
yer almaktadır. Her sayfada çocukların müze ile ilgili görüşlerin yer aldığı
takvim, büyük ilgi görmüş ve olumlu tepkiler almıştır.
Yayın konusunda yine bir ilk Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından
hazırlanmıştır. 7-12 yaş arası çocuklara yönelik “Senden Önce Anadolu” isimli
16 kitapçıktan oluşması planlanan“Anadolu Uygarlıkları Eğitim Seti Projesi”nin
temelleri 2006 yılında atılmıştır. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan Eğitim Seti
içerisinde yer alan her dönem, Müze Uzmanları tarafından araştırılarak bilgi ve
belge oluşturulmuştur. ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Ankara
Üniversitesi Ev Ekonomisi Y.O. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Oluşum
Drama Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Başkent M.Y.O. RestorasyonKonservasyon Programı ve Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Arkeoloji
Bölümü’nden konusunda uzman akademisyenlerden oluşan eğitim danışmanları;
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ressamı, öyküleştireni ve tasarım ekibi ile proje hayata geçirilmiştir (Denizli vd,
2007).
Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Seti; Yontmataş Çağı, Yeni Taş Çağı,
Bakır Taş Çağı, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, Hititler, Geç
Hititler, Urartular, Frigler ve Batı Anadolu Uygarlıkları’na ait 10 adet
kitapçıktan oluşmaktadır. Bu set içerisinde yer alacak olan diğer Helenistik
Dönem, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ile Atatürk ve
Cumhuriyet’ten oluşan 6 kitapçığa ait çalışmalar ise devam etmektedir.
Oldukça yoğun ve özverili bir çalışmanın ürünü olan Eğitim Seti ile Yontma
Taş Çağı’ndan günümüze kadar olan zaman sürecinde Anadolu toprakları
üzerinde yaşamış uygarlıklara ait önemli bilgiler, ilköğretim düzeyindeki
çocuklara öğretici, eğlenceli, akılda kalıcı bir tarzda aktarılmaktadır. Çocukları
sıkıcı bilgilerle boğmadan zaman içinde geriye doğru yolculuğa çıkarmayı
amaçlayan bu kitapçıklarda, her çağ ve uygarlık güneş ve bir çocuk kahraman
tarafından anlatılmaktadır. Genel olarak bu kahramanlar çocuklara, yaşadıkları
dönemin özelliklerini ve yaşam biçimlerini anlatmaktadırlar. Çocuklara hitap
eden ve bol görsel malzemenin bulunduğu sayfalarda arkeolojik kazı ve müzede
bulunan eserler ve yaşam alanı ile birlikte boyama, bulmaca ve
tamamlamalardan oluşan etkinlik sayfaları yer almaktadır. Söz konusu Set,
ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin müze gezileri ve müzede yapacakları
etkinlikler esnasında onlara yol gösterecek önemli bir kaynak olacaktır.
Kültür, tarih ve doğa bilinci yaratmak, kendi kültürünün evrensel kültür
içerisindeki yerini tüm boyutları ile tam ve doğru olarak algılanmasını sağlamak,
müzelerin bünyesinde yer alan öğelerdir. Koleksiyonların, çocuklar, gençler ve
aileler tarafından bir kez değil, birkaç kez görülmesini sağlayarak, doğal ve
kültürel varlıkların içerdiği birikimin toplumun bilgisine aktarılmasında
etkileyici rol oynayan müzeler (Alpagut, 2002;164), hazırladıkları ya da
hazırlayacakları bu tür eğitim yayınlarıyla, tarihsel ve kültürel çevrelerin
korunması bilincinin oluşturulmasında daha büyük katkılar sağlayacaktır.
Müze Eğitim Atölyesi
Müze gezisi sonrasında ve müze eğitim programları çerçevesinde
uygulanacak atölye çalışmaları, çağdaş eğitimde etkin rol oynamaktadır. Atölye
çalışmalarıyla, çok sayıda duyu organını kullanarak etkileşimde bulunan
kişilerin yaratıcılık güçleri geliştirilerek aktif eğitimin gerçekleşmesi
sağlanmaktadır. Belli hedef davranışlara eriştirecek atölye çalışmaları, müze
koleksiyonundaki konularla örtüşmelidir (Atasoy, 1997; 104). Müze
koleksiyonlarından yola çıkılarak hazırlanan atölye çalışmalarında, müzede
gördükleri nesneleri kendilerinin yapmaları, yaratıcı düşüncelerini geliştirmekle
birlikte öğrendiklerini unutmamaları sağlanmaktadır.
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Çağdaş müzecilikteki gelişmeleri yakından takip eden Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin, eğitim faaliyetlerini daha sistemli ve etkin olarak
yürütüp, atölye çalışmalarını gerçekleştirebileceği “Eğitim Atölyesi”nin
oluşturulması girişimini, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu, 19.11.2004 tarih ve 138 sayılı kararı ile takdirle karşılayarak onay
vermiştir.
Karşılıklı 6 atölyeden oluşan Müze Eğitim Atölyesi’nde, müzenin sahip
olduğu koleksiyonlardaki içerikle bağlantılı olarak seçilmiş olan atölyeler,
günümüzde şu şekilde sıralanmaktadır:

Tablet Atölyesi

Seramik Atölyesi

Seramik Tanıma ve Yap-Boz Atölyesi

Sikke Atölyesi

Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi

Neolotik Dönem Yaşam Alanı ile ilgili atölye çalışmalarının
sergileneceği vitrinlerin bulunduğu galeriler yer almaktadır. Atölyede ayrıca,
ziyaretçiyi bilgilendirme amacıyla hazırlanan sunumların gösterimi için
bilgisayar donanımı da yer almaktadır.
Müze Eğitim Atölyesi, İl Genel Meclisi’nin 25.11.2005 tarih ve 2005/120
sayılı kararı ile 2007 yılı Ocak-Şubat aylarında yenilenmiştir. Atölye yeni
vitrinleri, klimaları, bilgisayarlı sunum için gerekli olan perde ve projeksiyon
sistemi, , panjurları, sandalye ve diğer oturma grupları, masaları ile daha verimli
çalışılabilecek bir ortam haline getirilmiştir.
Eğitim Atölyesinde yukarıda belirtilen atölye çalışmalarının yanı sıra,
arkeolojik kazı, resim, desen, kalıp çıkarma, ebru sanatı, origami, yap-boz, takı
tasarımı, yontu, duvar resmi, sergiler, film-belgesel gösterimleri vb. etkinlikler
de gerçekleştirilmektedir.
Atölye çalışmaları çeşitli ziyaretçi grupları ile yapılmakla birlikte hedef kitle
okul gruplarıdır. Okul gruplarının (3 yaş-20 yaş) gelecekte müzelerin potansiyel
ziyaretçileri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ülkemizin sahip olduğu doğal ve
kültürel varlıkları koruma bilincini etkili bir biçimde geliştirmek için hedef kitle
olarak bu yaş grubu seçilmiştir.
Tablet Atölye Çalışması: Müzede Anadolu’nun yazı ile tanışması, yazının
Anadolu’ya geliş öyküsü ve bu dönem toplumlarının bizlere belge olarak
bıraktıkları yazılı tabletler ve kullanılan alfabe konularında bilgilendirilen
öğrenci gruplarına, tablet şeklinde hazırladıkları ıslak kil üzerine, Eski Asurca
ve Hititçe çivi yazısı hecelerini kullanarak yazı yazmaları sağlanmaktadır.
Hititolog ve Sümerologların rehberliğinde yapılan bu etkinlik ile öğrencilerin,
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Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri konusundaki bilgileri, uygulamaya
dökülmektedir.
Kalıp Atölye Çalışması: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki vitrinlerde
yer alan bazı eserlerden hazırlanan alçı kalıplardan, kilden malzeme ile kalıp
alma tekniği gösterilmektedir. Daha çok okul öncesi ile ilköğretim 1. ve 2. sınıf
çocuklarının ilgi gösterdiği bu etkinlikte çocukların el becerilerinin
geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Arkeolojik Kazı Çalışması: Müzenin önceleri üzeri açık çiçek serası olarak
kullandığı alan, bugün kopya objelerin kırık veya tam olarak gömüldüğü ve
adına “Sera Höyük” dediğimiz yapay bir höyüğe dönüştürülmüştür. Bu atölye
çalışmasında, çocuklara bilimsel bir kazının nasıl yapıldığını gösterilerek onlara,
kültürel mirasımızı tanıtmak, sevdirmek, korumak adına arkeolojik kazıda
geçen bir gün yaşatılmaktadır. Bu çalışmadaki en önemli amaç, kazılardan çıkan
eserlerin, müzelerde teşhir edilmesine kadar geçen süreç içerisindeki aşamaların
uygulamalı olarak anlatılmasıdır.
Seramik Tanımlama ve Yap-Boz Atölye Çalışması: Müze uzmanları
tarafından, Anadolu’da tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar yaşamış
insanların üretmiş oldukları seramik örnekleri hakkında bilgi verilen
öğrencilerden, kutularda karışık olarak bulunan seramik parçalarının
dönemlerine göre ayırmaları istenmektedir. Daha uzun süreli Müze ziyareti
sonrası gerçekleştirilen bu atölye çalışmasında öğrencilerin, soru-cevap yoluyla
elde ettikleri ipuçlarından, ellerindeki seramik parçalarını doğru döneme
tarihlemeleri sağlanmaktadır Ayrıca bu atölyede Neolitik Dönem Çatalhöyük
evi ve Eski Tunç Çağı Alacahöyük dinsel törenin resmedildiği yap-bozlar
tamamlanmaktadır..
Sikke Atölye Çalışması: Anadolu’da para kullanılmadan önceki ve sonraki
alış-verişin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu bu bölüm, Eğitim
Atölyesi’nin en sevilen bölümlerinden biridir. Ön yüz ve arka yüzünde Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin logosu olan Hitit Kralı IV. Tuthalya’nın mührünün
çevresinde Türkçe-İngilizce olarak Müzemizin ismi yazılarak hazırlanan kalıp
ile öğrencilerin kendilerine o günün şartlarına uygun hatıra sikke (para)
basmaları sağlanmakta ve bastıkları sikkeler kendilerine hediye edilmektedir.
Restorasyon ve Konservasyon Atölye Çalışmaları; Eğitim Atölyesinde
uygulamalı laboratuvar çalışmaları için hazırlanan mekân iki bölümden
oluşmaktadır. Bölümlerden biri metal ve seramik objelerin uygulama alanı,
diğeri ise mozaik uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Müze vitrinlerinde ve
depolarda bulunan tarihi eserlerin korunması, sağlamlaştırılması ve onarımı
hakkında çocuklara algılayabilecekleri düzeyde bilgi veren müze
laboratuvarında görevli uzmanlar tarafından öğrencilere; uygulamalı olarak
seramik parçaların kendi içinde bulma, bir araya getirme ve yapıştırma
işlemlerinin yanı sıra, metal objelerin bozulma çeşitleri ve nedenlerine ait
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bilgiler verilmektedir. Atölyenin diğer bölümünde ise daha önceden oluşturulan
desenler üzerinde renkli taşlarla mozaik çalışması gerçekleştirilmektedir. Her
iki çalışma süresince büyük bir sabır, ilgi ve beceri sergileyen çocuklarla keyifli,
verimli paylaşımlar yaşanmaktadır. Çocuklar uygulamalarda gösterdikleri
başarıdan dolayı, laboratuvar ekibi tarafından tasarlanan ve hazırlanan üzerinde
Eski Tunç Dönemi Alacahöyük ikiz idolünün bulunduğu madalyalarla
ödüllendirilmektedirler.
Neolitik Yaşam Alanı Atölye Çalışması: Müze Eğitim Atölyesinde daha
önce yer almayan ve İlk olarak 2007 yılında oluşturulan Neolitik Dönem
Atölyesi, dönemin temel özelliklerine göre hazırlanmış yeni bir çalışma alanıdır.
Yerleşik yaşamın başlamasıyla gerek tarım hayatında gerek günlük yaşamda
kullanılan aletlerin birer örneklerinin yer aldığı atölyede; tarımda ilk
evcilleştirilen buğday ile un elde edebilmekte, ilk el matkabını kullanarak deriyi
delebilmekte, deniz kabuğu, kemik ve ahşaptan kolyeler yapabilmektedir.
Burada bulunan obsidiyenden yapılmış çeşitli alet, dokuma tezgahı, öğütme taşı
gibi sergileme amacından çok çocukların birebir kullandığı aletler, erken
çağlardan günümüze kadar değişmiş olan yaşam alanlarımıza birer örnektir.
Müze salonlarında Neolitik Dönemi gezen çocuklar, bu atölye çalışması ile
öğrendiklerini uygulamaya dökmektedirler.
Duvar Resmi Atölye Çalışması: Anadolu insanının yazıyla henüz
tanışmadan önceki dönemlere ait en önemli belgelerinden biri olan duvar
resimlerinin dönem insanları tarafından ne amaçla ve nasıl yapıldığı bu
etkinlikle verilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak çocuklardan Cilalı Taş
Çağının en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük yerleşim yeri
hakkındaki izlenimleri ya da neyi hayal ettikleri yapacakları duvar resminde
ifade etmeleri istenmektedir. Sıva görünümü yaratmak için ıslatılarak
hazırlanmış olan ambalaj kağıtlarına ve daha önceden hazırlanmış sıva kalıplar
üzerine, isteğe bağlı olarak mürekkep, pastel veya sulu boyalar kullanılarak
duvar resim örnekleri yaptırılmaktadır.
Yontu Atölye Çalışması: Müze orta salonunda ve bahçede sergilenen duvar
kabartmaları ve heykeller hakkında bilgilendirilen öğrenciler, Nevşehir’den
getirilen düzgün kesme blok şeklindeki ponza taşlarından çekiç, murç gibi
heykeltıraş malzemeleri ile eldiven ve gözlük kullanarak heykel ve taş
kabartmalar yapmaktadırlar. Bu etkinlikte çocukların hem el işçiliği hem de
yaratıcılıkları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Müze ve Eğitim Atölyesinde yaptırılan tüm bu etkinliklerdeki temel amaç,
çocukların, gençlerin müzeye gelme fikrini sevdirmek ve benimsetmek, müzeyi
eğlenerek öğrenecekleri yaşayan bir mekân olarak görmelerini sağlamaktır.
Atölye çalışmaları ile aktif bir öğrenme ortamı yaratılarak; çocuklar ve
gençlerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve sentez güçlerinin geliştiği
uygulanabilir bir eğitim verilmesi düşünülmektedir.
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Müze teşhir salonlarında uygulanan eserlere dokunma yasağı, Eğitim
Atölyesinde her türlü objeye dokunabilme formatıyla ortadan kalkmaktadır.
Burada yaparak, dokunarak, konuşarak öğrenme kuralı geçerlidir.
Müzeler Haftası Çocuk Şenliği ve Çocuk Olimpiyatları
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin en önemli amaçlarından biri de eğitimin
laboratuvarı olmaktır. Müzemiz, bu amaçla başlayan müze eğitimi etkinliklerine,
Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Çocuk Şenliği ve Çocuk
Olimpiyatları’nı da katmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü
Uzmanları, Müzeciler Derneği, Ayışığında Agora Atölye, Eğitim Gönüllüleri
Vakfı, çeşitli Belediye Başkanlıkları ve Gönüllü Müze Dostlarının katılımıyla
gerçekleştirilen etkinlikler, Müze Müdürlüğü ve Eğitim Birimi koordinesinde
yürütülmektedir. Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen her
iki büyük etkinlik, müze personelinin, çeşitli üniversitelerden gelen arkeoloji,
müze eğitimi, restorasyon ve konservasyon ve güzel sanatlardan gelen
öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.
Çocuk Şenliğinde ve Çocuk Olimpiyatları’nda yer alan etkinlikler, okullara
afişler vasıtasıyla duyurulmaktadır. Afişler, Müzede eğitim etkinliklerine
katılan çocukların yapmış oldukları resimler, desenler ve onların müze
hakkındaki duygu ve düşüncelerinin yer aldığı sloganlardan oluşmaktadır.
Çocuk Şenlikleri
İlki 2003 yılı’nda düzenlenen “Çocuk Şenlikleri”, Müzeler Haftası’nın
çocuklar tarafından daha eğlenceli geçmesi, ve etkinliklerde çocukların da yer
alması fikrinden yola çıkarak, Eğitim Atölyesi ve çevresinde düzenlenmektedir.
Atölyede gerçekleştirilen etkinliklerden önce davet edilen her okula, onları
karşılayan müze uzmanları ve gönüllü öğrenciler tarafından müze, arkeoloji,
kültür varlıklarımız başlıkları altında bilgi verilmektedir. Şenliğe katılan her
okulun başında öğrenci sayısına göre bir veya birden fazla grup ve atölye
etkinlik sorumluları bulunmaktadır. Grup sorumluları, sorumluluğunda olan
okulun Müzede geçireceği süre içerisindeki tüm faaliyetlerinde onlara eşlik
etmektedir. Yapacakları etkinliklere göre Müze’nin ilgili seksiyonlarında uzman
eşliğinde gezdirilen öğrenciler, Anadolu Uygarlıkları ile tanışmış olarak
etkinliklerde yer almaktadırlar. Müze gezisinden sonra öğrenciler, Müze
Bahçesi’nde ve Eğitim Atölyesi’nde yaptırılan atölye çalışmalarına
katılmaktadırlar. Müze gezisi ve etkinlikler sonunda ise çocuklara, kumanya ve
hediyeler verilmektedir.
Yukarıda belirtilen tüm etkinlikler bitiminde çocukların şenlik hakkındaki
duygu ve düşüncelerini almak için 10 sorudan oluşan mini bir anket
düzenlenmektedir. Ankette yer alan soruların asıl amacı, çocukların Müze ve
Çocuk Şenliğine ait izlenim ve görüşlerini almaktır. 2003-2006 yılları arasında
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yapılan anket sonucundan, çocukların müzede olmaktan ve katılmış oldukları
atölye çalışmalarından oldukça keyif aldıkları anlaşılmaktadır.
Çocuk Olimpiyatları
Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan örenyerinde insanları tarihle
buluşturmak, özellikle öğrencilerin kentin merkezinde yer alan bu tarihsel
dokuyu daha iyi tanımalarını sağlamak için mekâna uygun olarak “Çocuk
Olimpiyatları” düzenlenmektedir.
Antik Dönemlerde düzenlenen Olimpiyatların anlamını ve amacını içeren
latince kelimelerin, CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (Daha Hızlı, Daha Yüksek,
Daha Güçlü) yer aldığı bir düşünce ile ziyaretçi kitlesine ulaşılmaya çalışılan
“Çocuk Olimpiyatları” çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde amaç,
centilmence yarışmak ve eğlenmektir.
Birincisi 2005 yılı Müzeler Haftası’nda Roma Hamamı Açık Hava
Müzesi’nde yapılan Çocuk Olimpiyatları’nda; çuval yarışı, yastık güreşi, arabul (orienting), halat çekme, topaç çevirme, kaşıkla yumurta taşıma, ördek
yürüyüşü, frizbi atma yarışmaları ile birlikte kostüm giydirme, yüz boyama,
ebru, kil çalışması, köpükle balon yapma, origami, kukla ve tiyatro gösterileri
yapılmaktadır.
Çocuk Şenliği’nde olduğu gibi Çocuk Olimpiyatları’nda da gelen okullara,
grup sorumluları rehberliğinde müze gezisi ve etkinlikler yaptırılmaktadır. Açık
Hava Müzesi gezisi ve etkinlikler sonunda ise çocuklara, kumanya ve hediyeleri
verilmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim çalışmaları ile okul-müze ilişkisinin
sadece Müzeler Haftasında okulların müzeye yaptıkları ziyaret ile sınırlı
olmadığını göstermektedir. Her geçen yıl artan katılımla ve maddi manevi
desteklerle büyüyen ve çeşitlenen Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim
etkinlikleri, bundan sonrada müzemizin ayrılmaz bir parçası olarak devam
edecektir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin eğitim politikasının bir yansıması
olan yukarıda bahsettiğimiz eğitim çalışmaları ile özellikle çocukların ve
gençlerin yaşantıya dayalı aktif öğrenimin gerçekleştiği bir müze ortamı
sağlanmaya çalışılmaktadır.
Akademik çevrelerin desteğini de alarak devam eden Anadolu Medeniyetleri
Müzesi olarak yapılan eğitim etkinliklerinde yer alan müze uzmanlarına,
müzemiz eğitim birimi üyelerine, eğitim danışmanlarına, kurum ve kuruluşlara,
gönüllü müze dostlarına, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz.
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