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ÖZET

Güler Cenik Melahat. Müzelerde Tarihi Eserlerin Tanıtım Sorunları; Gordion
Müzesi İçin Grafik Tasarımı Uygulamaları, Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, 2018.
Anadolu topraklarında çok sayıda değişik medeniyetler varlığını sürdürmüş olup
arkalarında yine aynı oranda arkeolojik sanat eserleri bırakmıştır. Bu sanat
eserleri günümüz öncesinde ve günümüzde arkeolojik araştırma ve çalışmalarla
çıkartılarak tarih ve arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir. Gordion ve
çevresinden toplanan tarihi buluntuların Gordion Müzesi’nde sergilenmesi
işlevinin yerli ve yabancı turizme basılı yayınla duyurulması, bilgilendirilmesi,
tanıtılması sırasındaki eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi konusu; günümüz
teknolojisinden yararlanarak grafik tasarımlarla hazırlanan çözüm yolları tez
çalışmasında konu olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde müze, müzenin tarihçesi, müze çeşitleri,
günümüzde müzecilik, dünyadan önemli arkeoloji müze örnekleri, çeşitli
kaynaklardan yararlanılarak teorik ve görsel bilgilerle hazırlanmıştır.
Sanatta yeterlik tezi çalışmasının ikinci bölümünde; müzelerde sergileme ve
tanıtım, Türkiye’de müze sergilemesinin tarihçesi ile ilgili araştırmalar örneklerle
aktarılmaya

çalışılmıştır.

Günümüz

müzeciliğinde

teknolojik

yeniliklerin

kullanılması dolayısı ile sergileme ve tanıtım alanındaki değişimlerle ilgili
çalışmaların resimsel ve yazınsal yöntemlerle aktarımı yapılmıştır.
Araştırmanın üçüncü bölümünde, müzelerde sergileme ve tanıtım sorunları ele
alınmıştır. Müze binaları, arkeolojik müze mimarisi, müzelerde sanat eserlerinin
saklanma, sergilenme koşulları ve yerleştirme düzenleri ile ilgili bilimsel
araştırmalar sonrası yapılması gerekenler yer almıştır. Müze binalarında
kullanılan grafik tasarımlar örneklemeler ile sunulmuş olup; dünyadaki tanıtımı
başarılı müzelerden, açıklamalı görsel tasarım örneklerine yer verilmiştir.
Tez çalışmasının dördüncü bölümünü ise, araştırmaların temel hedefi olan
Gordion Müzesi hakkındaki bilgiler oluşturmaktadır. M.Ö. ortalama 750 ve 600
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yılları arasında Gordion’u başkent yapmış olan Friglerin tarihçesinden ve
bırakmış oldukları tarihi arkeolojik sanat eserlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca
günümüzde Polatlı Yassıhöyük civarında bulunan Gordion Müzesi’nin grafik
tanıtım örneklerine yer verilmiştir.
Bu çalışmanın son bölümünü oluşturan beşinci bölümde ise; Ankara / Polatlı /
Gordion Müzesi için hazırlanmış olan alternatif grafik çalışmalarına yer verilmiştir.
Gordion Müzesi’nin kurumsal kimliğini oluşturan logo çalışması ile başlanmış
olup, billboard, afiş, katalog, broşür, kitap, kitapçık, ayıraç ve ambalaj ile
sonlandırılmıştır.

Anahtar Sözcükler
Müze, Müze Çeşitleri, Arkeoloji Müzesi, Dünya Arkeoloji Müze Örnekleri,
Sergileme Çeşitleri, Müze Tanıtım ve Sunumları, Frigler, Gordion, Gordion
Müzesi, Grafik Tasarım.
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ABSTRACT

Güler Cenik Melahat. Presentation Problems of Historic Works in the Museums;
Graphic Design Applications for Gordion Museum Artistic, Proficiency Thesis,
Ankara, 2018.
Numerous different civilizations existed on the Anatolian soil, leaving
archeological artifacts behind them. These works of art are exhibited in
archaeological museums of history and archeology, before today's day and today
with archaeological researches and studies. Gordion and its environs will be
exhibited at the Gordion Museum. This will be done by informing and informing
local and foreign tourists with the printed and published information. The solution
ways prepared with graphic designs by taking advantage of today's technology
have been discussed as a subject in the thesis study.
In the first part of the work, the museum was prepared with theoretical and visual
information by using the history of the museum, museum types, and museum
today, important archaeological museum examples from the world, various
sources.
In the second part of his work on proficiency in art; exhibit in museums and
publicity, research on the history of museum exhibition in Turkey is to be
transferred to the examples. Due to the use of technological innovations in
today's museum, studies related to the changes in display and promotion have
been transferred with pictorial and literary methods.
In the third part of the research, exhibition and promotion problems were
discussed in the museums. Museum buildings, archaeological museum
architecture, museum hiding, exhibition conditions and placement arrangements
after the scientific research has taken place. Graphic designs used in museum
buildings are presented with samples; examples of visual design that have been
successfully advertised in the world are explained.
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The fourth section of the thesis works on the Gordion Museum, which is the main
objective of the research. B.C. the historian of the Phrygians who made Gordion
the capital between 750 and 600 years on average and the historical
archeological artifacts they had left. In addition, examples of graphic presentation
of the Gordion Museum located near Polatlı Yassihöyük today.
In the fifth chapter, which constitutes the last part of this study; Alternative graphic
works prepared for Ankara / Polatlı / Gordion Museum are included. It started with
the logo work which made the institutional identity of Gordion Museum and ended
with billboard, banner, catalog, brochure, book, booklet, separator and
packaging.

Key Words
Museum, Museum Types, Archeology Museum, World Archaeological Museum
Examples, Exhibition Types, Museum Presentation and Presentations, Phrygian,
Gordion, Gordion Museum, Graphic Design.
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GİRİŞ
Çok sayıda arkeoloji müzesine sahip Türkiye’de, son yıllarda müzecilik, reklam
ve tanıtım ile ilgili yeni atılımları hayata geçirmiş fakat bütün müzeleri kapsayıcı
anlamda yeterli olamadığı gözlemlenmektedir. Müzecilik bilimi, eğitimi ve
sergilemesinin istenilen düzeye ulaşmasında yetersiz kalınması paralelinde;
müze tanımının da hak ettiği basamağa taşınamaması sorunlar arasındadır.
Yapılan araştırmalar doğrultusunda müze tanıtımlarının basılı yayın alanında
sayı ve kalite açısından beklenen ve istenilen aşamada olmadığı düşüncesinden
hareketle, alternatif örnek sunum olarak Gordion Müzesi üzerinde çalışılmasına
karar verilmiştir.
Müzecilik çalışmaları için hedeflenen, yeterli sayı ve çeşitlilikte meslek gruplarının
görev alması gerekliliği artık bilinen bir gerçektir. Ülkemizde günümüz
müzelerinde genellikle arkeologlar, sanat tarihçileri, halkla ilişkiler ve jeologlar
görev almaktadır. Müzecilik eğitimi; arkeoloji, sanat tarihi, jeoloji derslerinin yanı
sıra yelpazesini daha geniş tutarak psikoloji, pedagoji, sosyoloji, teşhir ve tanıtım
programlarını da kapsamaktadır. Müzecilik, nasıl ki kendine özgü bir bilim dalı
ve uzmanlık alanı olma yolunda ilerliyor ise; müzelerin ve içinde yer alan sanat
eserlerinin tanıtımı da, grafik sanatı eğitimi almış uzmanların çalışma kapsamı
altında yapılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu tez çalışmasına
başlanmıştır. Her işin uzmanı tarafından yapılması gerektiği düşüncesine dayalı
olarak; müze ve sanat eserleri tanıtımının bilimsel ve sanatsal çözüm yollarından
yararlanarak sonuca ulaştırılması amacıyla bu tez çalışması hazırlanmıştır.
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1. BÖLÜM
MÜZE

İleriye dönük gelişim gösteren toplumlarda, bilimsel, kültürel ve sanatsal alandaki
çalışmaların bir tanesini de müzeler yerine getirmektedir. Başlangıçta sadece bir
kamu kurumu olarak görev yapan müzeler, günümüzde nesne merkezli olmaktan
çıkıp; ziyaretçi odaklı gelişimini, özel müzeleri de içine alarak ilerlemeye devam
etmektedir. Günümüzde değişik alanlarda hizmete sunulmuş olan müzeler, aktif
gelişim ve ilerlemelerini farklı şeritlerde devam ettirmektedir.

Kültür, eğitim,

siyaset, ekonomi ve teknolojik açıdan ön safhalarda yer alan ülke müzeleri,
çalışmalarını diğerlerine örnek teşkil edecek düzeyde sunmaktadır. Müzelerin
teknolojik ve kültürel gelişimleri sırasında reklam ve tanıtım faaliyetleri de bu
alanda uzman görevliler tarafından yerine getirilmektedir. Mükemmel ölçülerde
hazırlanmış bir müzenin topluma duyurulması işi reklam ve tanıtım işleviyle
mümkün olmaktadır. Kusursuz ölçülerde hazırlanıp, hizmete açılmış bir müzeden
haberi olmayan toplumun ziyaretçi olması beklenemez.

1.1. MÜZENİN TANIMI
Müze kelimesi; Yunan dilinde Moûse, ilham perilerinin evi anlamına gelen
Mouseion kelimesinden türemiştir.
Müze; Sanat yapıtlarını ve doğa nesnelerini toplayarak bunları toplumun
gelişmesi, eğitilmesi amacıyla inceleyen, sergileyen, koruyan kurum (Ana
Britanica, 1989, sayı 16, syf. 361).
Tomur Atagök’e göre ise müzenin tanımı; müze sadece bir bina ve koleksiyon
değildir; müze toplar fakat bir depo değildir, müze korur fakat bir dondurucu
değildir, müze belgeleri toplayıp sınıflar fakat bir kütüphane ya da arşiv değildir,
müze eğitir fakat bir okul değildir. Günümüz müzeleri üstlendikleri görevler
nedeniyle birer araştırma merkezi, birer açık üniversite, herhangi bir ailenin tüm
fertlerinin eğlenerek öğrenebileceği bir eğitim ve kültür kurumlarıdır.
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Bu kurumlar somut nesneler kadar onlarla bağlantılı eylemler ile insanların ve
toplumların geçmişlerini salt anımsayıp, değerlendirmeleri ile yetinmeyip, anın
anlaşılmasına ve geleceğin sağlam temeller üzerinde inşa edilmelerine katkıda
bulunur. Yine müzeler aracılığıyla toplumlar diğerlerini tanır, onlarla yakınlaşır,
şiddetin yerini anlayış ve barış alabilir (Atagök, 2013, syf.11).

Günümüzde müze daha geniş tanımıyla; sanat eserlerini, doğa nesnelerini ve
teknolojik ürünleri (maddi manevi zenginlikleri) bir araya getirerek; toplumun
bilgilendirilmesi amacıyla toplayan, inceleyen, sınıflandıran, onaran, muhafaza
eden, sergileyen, eğiten ve kâr amacı olmayan halka açık sosyal bir kurumdur.

1.1.1. Müzeoloji (Museology)
Müzeoloji adıyla bilinen müzecilik bilimi, müzelerin ve müze koleksiyonlarının
nasıl organize edilmesi ve yönetilmesi gerektiğini inceleyen bilim dalıdır.
Müzeoloji; müzelerin tarihini, toplumdaki görevini araştırma, eğitme ve
yönlendirme sistemlerini kendine konu edinir.
Müzeoloji, müzelerin tarihini, toplumdaki rolünü, araştırma, eğitim, örgütlenme
sistemlerini, fiziksel çevre ile ilişkilerini, müze türlerinin sınıflanmasını inceleyen
bilim dalıdır (Onur, 2012, syf. 23).
2. Dünya Savaşı’ndan sonra mesleki eğitimin akademik boyutlara taşınması ile
müzecilik eğitimi de beklenen konuma geçmiştir. Müzeoloji; Müzeografiden ayrı
bir çalışma alanı olarak kurulmuş ve müze çalışmalarını araştırmayı hedef
almıştır. Müzecilik akademik yapılanmaya bağlı olarak 1960’lardan sonra nesne
merkezli olmaktan çıkıp, toplum merkezli anlayışla çalışmaya başlamıştır.

Fransız müzebilimci George Henri Rivierae’ye göre uygulamalı bir bilim dalı
olarak kabul edilen müze bilimin kapsamında; müzelerin tarihi, toplumdaki rolü,
araştırma ve konservasyon (koruma) yöntemleri, müzelerin etkinlikleri ve bu
etkinliklerin yayılımı, müzelerin örgütlenme ve işleyiş biçimleri, yeni müze
mimarisi veya müzeleştirilen binalar, müze için seçilmiş bölge, müzelerin
tipolojisi ve deontolojisi yer almaktadır (Riviere, 2010, syf. 54’den alıntı yapan
Ertürk, Uralman, 2012, syf. 7).
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1.1.2. Müzeografi (Museography)
Müzeografi; müzeoloji ile ilgili yapılan araştırma ve teknik çalışmalar toplamıdır.
Müze çalışmaları, müzelerin hem geleneksel hem de çağdaş işlevlerini içeren
kuramsal ve uygulamalı bir disiplindir. Zaman içinde müzeler halka yöneldikçe,
ziyaretçileri incelemek, onların davranışlarını ve tutumlarını istatistiki olarak
araştırmak ve değerlendirmek te önem kazanmıştır.
Bazı müzelerdeki dev yapıların, üniformalı korumaların, loş ve sessiz ortamın
okul çocukları üzerinde kokutucu etkiler yarattığını ortaya koymuştur (Onur, 2012,
syf. 172).

1.2. MÜZENİN TARİHİ
Doğa nesnelerini ve sanat yapıtlarını biriktirme ve saklama geleneği çok eskilere
dayanmakla birlikte; bugünkü anlamda müzecilik kavramı 18. Yüzyıl’da ortaya
çıkmıştır. Koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiş bilimsel etkinliklerin doğal sonucu
olarak; koleksiyonların gelişmesi, yeniden değerlendirilmesi, sınıflandırılması,
belgelenmesi ve korunmasıyla mümkün olmuştur. Bireysel, bilimsel, siyasal,
sosyal uğraş ve bilinçlenmenin katkısıyla kamulaştırılan koleksiyonlar müzeleri
meydana getirmiştir.
Dünya üzerinde müzenin başlangıcı olarak, M.Ö. 4. Yüzyıl’da saray bahçesine
kurulan ve en az 7 Yüzyıl etkin kalan İskenderiye Kütüphanesi kabul edilmektedir.
Müze adı verilen ilk bina, aslında bir üniversitedir. Makedonya Kralı Büyük
İskender Mısır halkını Perslerden korumak için M.Ö. 332’de Mısır’a gelerek, kendi
adını taşıyacak yeni bir başkent kurulmasını istediğinde; Akdeniz’e kıyısı olan
İskenderiye kentinin kurulmasına karar verilir. Ayrıca İskenderiye kentine şan
olması için büyük bir kütüphane kurulmasını istediğinde; müzenin yapımı ile
beraber kitaplık, amfi tiyatro, gözlemevi, yemekhane, çalışma odaları, botanik ve
hayvanat bahçeleri de inşa edilir. Üniversite, akademi ve manastır niteliği taşıyan
bu müzede, Yunanistan ve Doğu ülkelerinin eski ve yeni çok sayıda sanat
yapıtları bir araya getirilir.
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İskenderiye Müzesi, Hint, Mezopotamya ve Yunanistan medeniyetlerine, hatta
bütün yeryüzüne ait sözleri ve imgeleri aynı mekânda biriktirme hayalinin ilk
tasarımıdır; “belleğin merkezidir” (Artun, 2012, syf. 15).

Sadece bu tapınaktaki el yazmalarının sayısı 40.000’i bulur. Kraliyet Sarayı’nın
uzantısı olan merkez kütüphanesindeki parşömen veya papirüs ruloların
sayısının ise M.Ö. 47 yılındaki büyük yangından önce 490.000’e ulaştığı
kaydedilmiştir (Artun, 2012, syf. 14), (Bakınız Görüntü:1).

Görüntü 1: İskenderiye Kütüphanesi’nin temsili resimlemesi,
http://arsizsanat.com/koleksiyonlardan-demokrasi-meydanlarina-muzeler-nasil-dogdu
2017.

İskenderiye Kütüphanesi Müzesi kaynaklarının konuları daha çok edebiyat,
felsefe, bitki / hayvan türlerinin incelenmesi, astronomi, matematik ve coğrafya
alanındadır.
Antik dönemde farklı bölgelerdeki kütüphaneler ciddi bir yarış içinde olduğundan,
Mısır’dan

Bergama’ya

gönderilen

papirüs

ihracatı

kesilerek,

Bergama
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Kütüphanesi yavaşlatılmaya çalışılmıştır fakat Bergamalılar hayvan iç derisinden
parşömen elde ederek bu engeli aşmayı başarmıştır.
Bilgi üzerindeki egemenlik uğruna Museum, zamanın Bergama, Antakya, Atina,
Roma gibi ”evrensel” kütüphaneleriyle kıyasıya bir rekabete girişir. Adını
Bergama’dan alan ve hayvan derisinden imal edilen parşömen bunun üzerine
icat olur ve Bergama koleksiyonu 600.000 cilde ulaşır (Artun, 2012, syf. 15).

Bergama ve İskenderiye Müzeleri kendi dönemleri içinde değerlendirildiğinde
oldukça büyük bir çalışmayı gözler önüne sermiştir.

Son derece donanımlı

yöneticiler belirli bir disiplin içinde çalışmıştır. Dünya çapında birçok bilim adamı
bir araya gelerek araştırmalarına devam edip, bir akademinin kurulmasını
sağlamıştır.

Aristarchus, Kopernic’ten 1.600 yıl önce dünyanın güneşin etrafında
döndüğünü burada keşfeder. Kalkhedon (bugünkü Kadıköy) kalkıp gelen
Herophilos tıp ekolünü burada geliştirir ve anatomi bilgini Erasistratus’la birlikte
burada yaptıkları teşrihler sonucunda, beynin insanın sinir sisteminin ve
zekâsının merkezi olduğunu anlarlar (Artun, 2012, syf.15).

Saygın bilginler araştırmalarına ilaveten festivaller, yarışmalar, konserler ve
tiyatro gösterileri düzenlemiştir. Kütüphanenin yöneticisi, sonu gelmez bir şekilde
birbiri ardı sıra yazılan harfleri orta nokta ( ), alt nokta (.), üst nokta ( ) işaretleriyle
ayırarak, bunların her birinin farklı uzunlukta duraksamaları işaret etmesini
önererek, ilk noktalama işaretini başlatmıştır. İlk müze olarak kabul edilen
İskenderiye Kütüphanesi, 700 yıl ayakta kaldıktan sonra nedeni bilinmeyen bir
yangınla yok olmuştur.
Efsanevi müzenin tarihe karışmasıyla birlikte İskenderiye kenti de iyice gözden
düşer. Eğer İskenderiye Müzesi ayakta kalsaydı, Avrupa’nın kaderinin bambaşka
olacağı, Orta Çağ karanlığına gömülmeyeceği söylenir (Artun, 2012, syf.17).
Avrupa’da

müzecilik

tarihi,

koleksiyon

tutkusu

ile

başlamış

olup;

İlk

koleksiyonerler hakkında tarihleme ve yer bildirimi konusunda kesin bir
isimlendirme yapılamaz. M.Ö. 2. Yüzyıl’da Romalılar değerli kapları, egzotik
bitkileri, sirklerde; hayvanları da hayvanat bahçelerinde sergilemiştir. Ayrıca
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Romalılar, Yunanistan’a yaptıkları baskınlarda, savaşın galip tarafı olduklarını
belgelemek için, Yunan tapınaklarından yağmaladıkları her türlü ganimeti (değerli
kaplar, egzotik bitkiler, heykel, altın vb.) ayıklama yapmaksızın, kiliseye
sunmuştur. Daha sonraları Romalı komutanlar seçici davranıp, sefere giderken
yanlarında ganimetlerden anlayan bilirkişi götürüp; savaş sonrası getirdikleri
eserlerin tamamını kiliseye bağışlama yerine, bir kısmını kendilerine ayırarak
şahsi koleksiyonculuğu başlatmıştır.
Giderek her zenginin evinde bir kütüphane bir de resim ve heykel galerisi oluşur.
Koleksiyonlar toplumsal statünün sembolüne ve yatırım aracına dönüşür. Bu
gelişme bir sanat pazarının, sanat tacirleri sınıfının oluşmasına yol açar (Artun,
2012, syf. 20).
Avrupa’da modern müze fikri Haçlı Seferleri ile başlamış olup; İstila sırasında
ilgilerini çeken, kendilerine haz veren yapıtları toplayıp biriktirmişlerdir. İlk
koleksiyonların adaklardan oluşması gibi; ilk sergilerde ganimetlerden meydana
gelmiştir. Bu dönemde sanat eserlerinin değeri, eserlerin ağırlığı veya az
bulunurluğu ile ölçülüyor, altın ve gümüş ise kolay eritilebildiklerinden dolayı
değerli olmuştur.
Ortaçağ’da uzak diyarlardan Avrupa’ya akan sıra dışı hayvanat, nebatat ve
zanaat elemanları ile kilise koleksiyonları oluşturulmaya çalışılmıştır. İtalya’da
Fiesta, Rimini ve Bologno Müzeleri; Çin, Afrika ve Yeni Gine’den toplanan
bölgesel eserlerle donatılmıştır. Böylece dünya keşfi sadece topraklarıyla değil;
aynı zamanda kültürleri ve imgeleriyle yapılmıştır (Bakınız Görüntü: 2).
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Görüntü 2: İtalya Rimini Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=rimini+museum& 2017.

Seyyahlar tarafından uzak bölgelerden getirilen nesnelerin daha çok sıra dışı,
nadir görülenlerden olması dikkat çekici olmuştur. 15. Yüzyıl’da en gizemlilerini
ise mercanlar oluşturmuştur. Çünkü mercanların küçük deniz yaratıklarının çiçek
dallarını andırması (hayvan-bitki kombinasyonu) oldukça ilgi çekici gelmiştir.
15. Yüzyıl’da Medici ailesi koleksiyon üzerinde ciddi yatırımlar yapan, bir aile
kurumu olmasıyla ünlüdür. Medici ailesinin nadir koleksiyonları; yapay nesneler,
antikalar, resimler, heykeller, sikkeler, madalyalar, mücevherler, dokumalar,
silahlar, işlemeler ve altın-gümüş kaplardan oluşmaktadır. Kısacası koleksiyon,
sıra dışı işlenmiş her türlü ustalık, zanaat ürünlerinden meydana gelmekteydi. 16.
Yüzyıl’ın ortalarında “müze” sözcüğü ilk defa İtalya’da “Medici” ailesine ait bir
koleksiyonun tanıtılmasıyla; müzelerdeki modernleşme çalışmaları da Medici
ailesinin elinde bulunanlarla başlamıştır. Medici ailesi, yaklaşık 300 yıl ellerinde
bulunan eserleri, müzelerin modernleşme aşamasına kadar taşımıştır.
Sanatın, zamanın ve hakikatin ölçüldüğü en saygın yerlerden birisi de müze
olacaktır. Ölçme marifeti ve kudreti müzenin merkezindeki Medici’de vücut bulur
(Artun, 2012, syf. 60), (Bakınız Görüntü: 3).
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Görüntü 3: Medici Ailesi sanat eserlerinin sergilendiği Uffizi Müzesi,
www.google.com.tr/search?q=medici+ailesi+sanat+eserleri+müzesi 2017.

Ortaçağ döneminde eserlerdeki seçicilik daha da ilerleyerek, farklı ve az bulunur
olanın peşine düşülmüş; koleksiyonların kaynakları daha çok fetihler yoluyla elde
edilenlerden sağlanmıştır. Korunduğu mekânlar ise ülke yönetimini temsil eden
saraylar ve kiliseler olmuştur. Gotik Dönemin örneği olarak kabul edilen Paris S.
Chapelle

kilisesi;

vitrayları

ve

heykelleriyle,

görüntüsündedir (Bakınız Görüntü: 4).

kiliseden

çok

bir

müze
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Görüntü 4: Paris Sainte Chapelle Kilisesi vitrayları,
https://www.google.com.tr/search?q=sainte+Chapelle+Kilisesi 2017.

17. Yüzyıl’da oldukça yaygın olan kabine türü koleksiyonlar; Rönesans’ın
hümanist yapısından Manyerist karışıma (ideal görüntü yerine sanatsal niteliğin
araştırıldığı, uygulandığı ve Rönesans’a karşı çıkış olan bir dönem) ve Barok
(abartılı hareket duygusu) dönemin disiplinine kadar uzanan farklı zihniyetlerde
değişik bileşimleri oluşturmaktadır. Kabine türü koleksiyonların kurucuları ise
imparatorlardan eczacılara kadar değişik meslek gruplarından meydana
gelmektedir. Günümüzde bu kadar çeşitlilik ve az bulunur koleksiyonların kısa bir
döneme ait olamayacağı hesaplanan ayrıca bir gerçektir.

Aldrovandi’nin nadire kabinelerinin oluşturduğu müzedeki kuş, böcek, balık,
bitki, mineral numuneleri sayısı on bir bin. Ayrıca yedi bin kurutulmuş bitkiyi
içeren on beş bin ciltlik bir koleksiyonu mevcut. Henüz ele geçiremediği tabiat
harikalarının tasvirlerinden oluşan tempare tekniğindeki çizimleri ise sekiz bin
adet, koleksiyonlardan ve kitaplardan derlediği seksen üç ciltlik el yazmasını
içeriyor (Artun, 2012, syf. 46).

11

17. Yüzyıl’da ansiklopedi müzecilerinden Cizvit papazı Çin ansiklopedisini
yayınlayarak, Mısır Hiyeroglifleri ve Çin İdeogramları üzerinde çalışmıştır
(Bakınız Görüntü: 5).

Görüntü 5: Mısır Hiyeroglifleri, Çin ve Japon İdeogramları,
https://www.google.com.tr/search?q=Mısır+Hiyeroglifleri 2017,
https://www.google.com.tr/search?q=Çin+İdeogramları& 2017.

“Mısriyatin Babası”, Kircher Müzesi’ne dünyanın bütün köşelerindeki Cizvit
misyonerlerden kitaplar, raporlar sanat ürünleri yağıyor. Bunlar sayesinde bir
tür Çin ansiklopedisi sayılabilecek Chine Illustrata yayınlanıyor (1667) ve Çin
İdeogramlarının Mısır Hiyrogliflerinden türediğine ilişkin iddiasını ispata
girişiyor (Artun, 2012, syf. 47).

İngiltere’de ulusal bir koleksiyonun bir araya getirilmesi British Museum’un
kurulması

ile

başlamıştır.

İngiltere’de

müzelerin

gerçek

anlamda

demokratikleşmesi ise Fransız Devrimi’nden sonra olmuştur (1850). Fakat
başlangıçta topluma açılan bu tür müzeler, toplumun her kesimi tarafından
beklendiği ve istenildiği gibi algılanamamıştır.
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James ve Conatry bu noktada şu değerlendirmeyi yapmaktadır. “Böylece
müzeler ilkelerinin ve inançlarının somutlaştığı egemen toplumun tapınakları
oldular. Müzeler, bireyin gerçekliğe ilişkin kendi özel görüşünü genel toplumun
görüşüyle karşılaştırabildiği yerler haline geldiler. Ancak bu gerçekliğin
toplumun eğitimli sınıfları tarafından kurulduğunu ve daha marjinal grupların
algılarını çoğu kez bu gerçeklikten dışlandığını hatırlamak önemlidir“ (Onur,
2012, syf. 96).

Soylu zenginlerin antika çekmeceleriyle dolu odalarındaki sanat eserlerinin
müzelere geçişi ise 18. Yüzyıl’ı bulmuştur. Fransız Devrimi (1789) krallığa,
kiliseye ve soylulara ait koleksiyonları, devletin malı haline getirerek, halkın
görebileceği ortak alanlara taşıyarak günümüzdeki müzeciliği başlatmıştır.
Louvre Müzesi konuya örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 6).

Görüntü 6: Paris Louvre Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Louvre+Müzesi+tavan+resimlemeler2017.

18. Yüzyıl Avrupalı devlet adamlarının ve zenginlerin koleksiyonculukta
birbirleriyle yarıştıkları bir dönem olması sebebiyle; Rus çariçesi 1. Katerine’nin
koleksiyonculuğa ilgi duyması, Paris ve Londra koleksiyonlarının bir kısmını satın
almasıyla Hermitage (Emitaj) Müzesi kurulmuştur (Bakınız Görüntü: 7).
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Görüntü 7: Hermitage (Emitaj) Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+müzesi 2018.

Amerika, 19. Yüzyıl’da müze konusunda dünya çapında çalışmalar yaparak, bir
nevi Avrupa ile rekabete girmiştir. Amerika’nın Avrupa gibi bir sanat geçmişi ve
mirası olmadığından, bu açığını ticari yolla telafi etme yöntemini tercih etmiştir.
Satın alma yöntemi ile kısa sürede Ortaçağ ve Rönesans hazinesine sahip
olarak, İtalya’dan sonraki en zengin birikime sahip olmuştur. Bireysel atılımcılar,
Avrupa’dan satın aldıkları soylu aile eserler gölgesinde kendilerine sahte asil
geçmiş edinmeye çalışmıştır. Avrupa’dan taşıdıkları müze materyalleri ile
müzecilikte Avrupa’dan bir Yüzyıl sonra kurulmuş gibi belgeleme yoluna gitmiştir.
Müze, Avrupa’da kamuya ait bir kuruluşken; Amerika’da hayırseverler tarafından
özelleştirildikten sonra kamuya sunulan bir değer olmuştur. New York Müzesi,
Boston Güzel Sanatlar Müzesi (1870), Chicago Sanat Enstitüsü (1879) bu alanda
örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 8).
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Görüntü 8: New-York Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=New-York+Müzesi 2017.

Uzakdoğu ülkelerinin ve Afrika’daki yerli toplulukların sanatlarına duyulan ilgi,
birçok Avrupalı koleksiyonerleri bu alanlarda araştırma yapmaya yöneltmiştir.
Deniz yoluyla Japonya ve Çin’den getirilen resim, heykel, seramik, baskı ve
değerli nesneler zamanla Batının koleksiyonları arasına katılmıştır.

1.3. MÜZENİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHİ
Kültürel değerlerin korunmasında, gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol
oynayan müzecilik, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de koleksiyonculuk ile
başlamıştır. Türk müzeciliğinin ilk izleri Selçuklu Dönemi’nin (13. Yüzyıl) başkenti
olan Eski Konya’nın bulunduğu bir höyükte sur duvarlarında bulunmuştur.
Günümüze hiçbir izi kalmayan sur duvarları; çeşitli dönemlere ait eserlerin düzenli
bir şekilde dizilmesi ile oluşmuştur. Daha sonraki dönemde ise Kahraman Maraş
Kalesi etrafında, bazalttan (siyah, sert kaya taşı) yapılmış Geç Hitit eserlerine
rastlanmıştır.
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Prof. Dr. Semavi Eyice bu durumu “Müzeciliğimizin Başlangıcı ve Türk-İslam
Eserleri” başlıklı makalesinde, Konya’daki sur duvarları ve kapılarında, KonyaIlgın arasındaki Selçuklu Kervan Sarayı’nın (Kadın Hanı) cephelerinde, Antik
Roma veya Bizans Çağ’ına ait kitabe ve işlenmiş mimari parçaların
kullanılmasıyla örneklemektedir (Özkasım, Ögel, 2005, syf. 97-98) (Bakınız
Görüntü: 9).

Görüntü 9: Kahraman Maraş Kalesi Hitit eserleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Kahraman+Maraş+Kalesi+Hitit+eserleri 2017.

Selçuklu Dönemi’nden sonra Osmanlı Dönemi’nde ise; ata yadigârı kıymetli
eserler, hediyeler, savaşlarda elde edilen ganimetler sarayın hazine dairesinde
toplanmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in sarayın bir
kısmını hazine dairesi haline getirmesi; Yavuz Sultan Selim’in Doğu Seferi’nden
sonra halifeliği Osmanlılara geçirmesi ile birlikte, başta kutsal emanetler olmak
üzere çok değerli kültür varlıklarının Osmanlı Sarayı’na taşınması zengin bir
koleksiyonun oluşmasını sağlamıştır.
Yabancı ülkelerin eserleri yağmalaması sonrası, yapılan müzecilik girişimlerinin,
istenilen duruma geçmesi için büyük uğraşlar verilmiştir. 1846’da kurulan İstanbul
Müzesi, imparatorluğa ait Nadirelerin (ender eserler)

uluslaşmayı ve

modernleşmeyi temsil etmesi bağlamında düzenleyerek halka sunmuştur. 1723
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sonrası değerli silahların yanı sıra ganimet olarak ele geçirilen kutsal emanetlerin
de yer aldığı eserler Darül-ı Esliha’da müze kimliğiyle halka açılmıştır.

Ancak, modern anlamda Türk müzeciliğinin temeli, Batıda olduğu gibi bu
koleksiyonların değerlendirilmesi ya da daha geniş bir kitleye açılması
gereksiniminden çok, 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında, eski eserlerin imparatorluk
sınırları içinde muhafaza edilmesinin gerektiği yönünde belirmeye başlayan bir
koruma anlayışı doğrultusunda atılmıştır (Özkasım, Ögel, 2005, syf. 98).

Alman asıllı müze müdüründen sonra, Çinili Köşk’ün müze müdürlüğüne Osman
Hamdi Bey getirilmiş olup; Türkiye’de müzecilik 1881’den sonra Osman Hamdi
Bey’in müze müdürlüğü yaptığı dönemde gelişmeye başlamıştır. Osman Hamdi
Bey zamanında ikinci defa Asar-ı Atika’nın kurulmasıyla, bugünkü arkeoloji
müzelerinin temeli atılmıştır. Başta İstanbul olmak üzere yurdun çeşitli
bölgelerindeki müzeler, Osman Hamdi Bey zamanında hizmete açılmıştır.

19. Yüzyıl’ın Türk aydını, gerçekte sanıldığından daha uyanık ve çağına dönük
bir gruptu. Sultan, ülkenin arkeolojik zenginliklerini günlük çıkar politikası için
Almanlara ikram ederken, Osman Hamdi gibi beynelmilel bir müzeci Müze-i
Hümayun’u (İstanbul Arkeoloji Müzesi) kurmuştu, kazılar başlamıştı ve Gazi
Ethem Paşa Yunan muharebelerinde Teselya’dan eski eser kaldırıp İstanbul’a
getiriyordu. Türklerin eski eserlere taş ve kireç diye bakmadığı anlaşılıyor. Şu
halde ülkenin tarihi zenginliklerinin yağmalanmasındaki trajik boyut
sanıldığından daha derin (Ortaylı, 2007, syf: 28).

1910’da Osman Hamdi Bey’in vefatından sonra kardeşi Halil Edhem Bey müze
müdürlüğüne getirilmiştir. Halil Edhem Bey, Osmanlı Dönemi’nin sonları ile
Cumhuriyet Dönemi’nin başlarında faaliyet gösteren, Türk kültür tarihinin önemli
bir ismidir. Yabancı uzmanlardan da yararlanarak, Anadolu’daki yüzlerce
kitabenin toplanıp yayınlanması, Çok sayıda Türk mimari eserlerin korunması ve
gelişimi Halil Edhem Bey döneminde gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki müze koleksiyonları genellikle, Anadolu’da yaşamış uygarlıklara ait
tarih, arkeoloji ve etnografya eserlerinden oluşmaktadır. Bu eserlerin büyük bir
çoğunluğu 1935’lerden sonra başlayan arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiştir.
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Tarih öncesi devirlerin eserleri ve antik çağ ürünlerin oluşturduğu arkeolojik
ağırlıklı koleksiyonların yansıra, Doğu Sanatı ve Türk İslam Eserleri ikinci büyük
grubu oluşturmaktadır. Günümüzde ise hâlâ arkeolojik kazı çalışmaları yerli ve
yabancı araştırmacılar tarafından sürdürülmektedir. Ayrıca günümüzde inşaat
(yol, köprü, baraj, fabrika vb.) çalışmaları sırasında bulunan sanat eserleri de
müzelerin rezervine kazandırılmaktadır.
Müzecilik, Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğiyle
gelişerek, yaygınlaşmış “Her Şehirde Bir Müze Kurulması” sloganıyla hareket
edilerek yaklaşık her ilde bir adet arkeoloji veya etnografya müzesi açılmaya
çalışılmıştır. Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere hemen hemen
bütün eski saray, köşk, kasır ve camilerin bir kısmı müzeye dönüştürülmüştür.
Ayasofya, Kariye, Fethiye ve Bizans Kilisesi gibi tarihsel yapılar önce cami, daha
sonra müze olarak hizmete girmiştir. İstanbul’da eski Şark Eserleri Müzesi,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Askeri Müze,
Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi kurumların bir kısmı yeni müze
binalarına, bir kısmı da onarılarak müzeye dönüşen tarihi yapılara taşınmıştır.
İstanbul Müzesi, fazla gecikmeye uğramadan Avrupa başkentlerindeki diğer ideal
müzeler gibi, Grek tarzında hazırlanarak, kendine ait binaya yerleşerek, akademi
ve kütüphanesiyle bir bütün oluşturarak, bünyesindeki eserleri de kataloglamayı
başarmıştır (Bakınız Görüntü: 10).
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Görüntü 10: İstanbul Arkeoloji Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=istanbul+arkeoloji+müzesi& 2018.

Cumhuriyet döneminde ilk müze binası olarak inşa edilen Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, 1930 yılında hizmete açılmıştır. Günümüzde kapsamlı
çalışmalarıyla haftanın her günü yerli ve yabancı halka hizmet vermeye devam
etmektedir (Bakınız Görüntü: 11).

Görüntü 11: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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Türkiye’de sanat müzesi kurulması yönündeki çalışmalar ilk kez 19. Yüzyıl
sonlarında başlamıştır. 1883 yılında açılan Güzel Sanatlar Okulu’nun
desteklenmesi amacıyla bir resim koleksiyonu ve sergi salonu kurulması, sanat
koleksiyonları için başlangıç oluşturmuştur. İlk sanat müzesi, Cumhuriyet’in
ilanından sonra 1937’de Atatürk’ün emriyle kurulan İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi olmuştur (Bakınız Görüntü: 12).

Görüntü 12: İstanbul Resim Heykel Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=İstanbul+Resim+Heykel+Müzesi 2017.

Türkiye’de müzecilik alanında uluslararası ödül almış müzeler de bulunmaktadır.
Avrupa konseyine bağlı Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum)
tarafından verilmekte olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü 1997 tarihinde, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi almıştır. Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülünü 2007 yılında,
İstanbul Modern Sanat Müzesi kazanmıştır. 1984 yılında Avrupa Konseyi Jüri
Özel Ödülü ise Türk İslam Eserleri Müzesi’ne verilmiştir. 1993 ve 2004 yıllarında
iki defa Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü İstanbul Arkeoloji Müzesi elde etmiştir.
Baksı Müzesi; çağdaş sanat ve geleneksel el sanatları ile Bayburt Bayraktar
köyünde 40 dönümlük bir arazi üzerine Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından
2010 yılında kurulmuştur. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bilim, Kültür ve
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Eğitim Komitesi’nin 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü kazanarak, müzecilikte
ödül alan müzeler arasına girmeyi başarmıştır (Bakınız Görüntü: 13).

Görüntü 13: Bayburt Baksı Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Bayburt+Baksı+Müzesi 2017.

Cumhuriyet sonrasında birçok müze yenilenerek çağdaş müze düzeyine
getirilmiştir. 1960 ve 1980 yılları arasında kurulan devlet müzeleri yerini; 1980
sonrasında özel müzelere bırakmıştır. Günümüzde Sabancı Holding, Koç
Holding, Eczacıbaşı Holding vb. kuruluşlar, müzecilik alanında oldukça başarılı
örnek girişimlerde bulunmuştur.
Özel müzelerin daha çok ziyaret edildiğine dair istatistikî bir bilginin olmadığı fakat
özel müzelerde düzenli tarih aralıklarıyla sergilerin yapılması, toplum tarafından
merak edilen özel konularda tanıtımın iyi hazırlanmasından ve ilgi duyulmasından
dolayı yoğunluk gösterdiği iddia edilmektedir.
Günümüz Türkiye müzeleri, sadece eserlerin sergilendiği ve depolandığı
mekânlar olmaktan çıkmakta olup; halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası
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konferansların, seminerlerin düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleştirildiği, geçici sergilerin açıldığı, bilimsel yayınların yayınlandığı,
teknolojik yeniliklerden de yararlanarak ülke tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve
kültür kurumları konumunda ilerlemeye devam etmektedir.

Çağdaş müzeciliğin temeli, bilgi sunumuna dayanmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında müze içinde teknoloji, simülatörler, kulaklıklar, karekod, shower
sound, görüntülü ekranlar, kiosk adı verilen etkileşimli dokunmatik ekranlar
ziyaretçiye bilgi aktarma amacı ile kullanılır. Cd-romlar, internetin ve
dokunmatik (dijital, itunes gibi) teknolojinin yaygın kullanımı ile kolay ulaşım
sağlanması müzelerin tanıtımında önemli bir hizmettir. Bugün internet aracılığı
ile müze tanıtımında teknolojiden yararlanılmaktadır (Erbay, 2013, syf. 56).

1.4. MÜZE ÇEŞİTLERİ
Müzeler kurulmadan önce eserler hakkında bilimsel araştırmalar yapılmadan,
şahsi koleksiyonculuk olarak bir araya getirilmiştir. Çoğu zaman koleksiyon
sahipleri, sanat eserlerinin geçmişini açıklarken, kendi aile büyüklerine de rol
dağılımı yapmıştır. Zamanla oldukça yüksek rakamlara ulaşan ve doğru olmayan
yanlış açıklamalar, sanat eserlerinin büyük bir karmaşıklığına sebep olmuştur.
Avrupa’da birçok ülkenin demokratik yönetime geçmesiyle, sanat eserleri halka
açık olan müzelere taşınarak, daha bilimsel araştırmalar çerçevesinde
sınıflandırılarak sergilenmeye başlamıştır.
Günümüzde müzelerin çeşitlenmesi tam netlik kazanmış bir konu değildir.
Ülkelerin kendilerine ait bir müze sınıflandırmasının yanı sıra, ICOM
(Milletlerarası Müzeler Komitesi) tarafından müzelerin koleksiyon içeriğine göre,
müze sınıflandırması yapılmaktadır. Bunlar; Sanat Tarihi Müzeleri, Modern Sanat
Müzeleri, Arkeoloji ve Tarih Müzeleri, Etnografya ve Tarih Müzeleri, Tabiat Tarih
Müzeleri, Bilgi Müzeleri, İlim ve Fen Müzeleri, İhtisas Müzeleri ve Üniversite
Müzeleri olarak sıralanmaktadır.

Türkiye’de ise müzeler farklı başlıklar altında gruplandırılmaktadır: 1- Tarih ve
Sanat Müzeleri, 2- Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri, 3- Arkeoloji Müzeleri, 4Etnografya Müzeleri, 5- Anıt Müzeleri, 6- Müze Evler, 7- Devrim Müzeleri, 8-
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Askeri Müzeler, 9- Özel Müzeler, 10- Açık Hava Müzeleri (e-Kitap, Kültür ve
Turizm Bakanlığı)

Müzeler daha geniş anlamda gruplandırıldığında:
1-Sergilendikleri Mekânlara Göre Müzeler
2-Hizmet Alanlarına Göre Müzeler
3-Bağlı Oldukları Hizmet Birimlerine Göre Müzeler
4-Koleksiyonlarına Göre Müzeler, olarak değerlendirilir

1.4.1. Sergilendiği Mekânlara Göre Müzeler
Taşınır taşınmaz, olarak geçen müze tanımı, taşınmaza vurgu yaparken müze
çeşitlemesini oluşturmaktadır. Müze evler, müze saraylar gibi mimari yapılar
müze aynı zamanda hizmeti sunmaktadır. Bulunduğu mekânda koruma zorluğu
ve bakım gerektiren taşınabilir sanat eserleri çoğunlukla müzelerde sergilenirken;
taşınamaz sanat eserleri bulundukları mekânda koruma altına alınarak hizmet
vermektedir.

1.4.1.1. Anıt Müzeler
Ören yerleri kadar ilgi ve izleyici çeken bir başka sanat eseri gurubu da, bağımsız
olarak halkın hizmetine açılan anıt müzelerdir. Anıt müzeler çok fazla harap
olmamış, büyük bir bölümü ayakta duran anıtsal yapılardır. Yapı bütünlüğünü
kaybetmiş olan tarihi alanlar ise ören yeri statüsüne girmektedir. Dünya da anıt
müzelerin büyük bölümünü Bizans Dönemi’nden kalma kiliseler oluşturmaktadır.
Hitit Kaya Kabartmaları, Tümülüsler, İshak Paşa Sarayı, Hacı Bayram Camii,
Agusta Tapınağı anıt müzelere örnek olarak gösterilebilir. Trabzon ilindeki
Ayasofya, Van ilinde Akdamar, Antalya Demre St. Nicolas kiliseleri, Trabzon’da
bulunan Sümela Manastırı ve İstanbul’da eski kiliselerden Aya İrini, Kariye,
St.Studios ve Ayasofya Müzesi en çok ziyaret edilen anıt müzeler arasındadır.

23

1.4.1.2. Açık Hava Müzeleri
Açık hava müzeleri ya da yaşayan tarih müzeleri, eski yapılardan ve el
ürünlerinden oluşan koleksiyonlarını açık havada sergileyen müze türüdür. Çiftlik
müzeleri, tarihi ev müzeleri, arkeolojik açık hava müzeleri gibi alt dalları da olan
müze çeşididir. Açık Hava Müzesi’nde sergiler, ziyaretçinin bütün duyularını
kullanarak olaya ya da döneme nüfuz etmesini sağlayacak biçimde tasarlanır.
Açık hava müzelerinde sergiler; evler, binalar, makineler, demiryolları,
lokomotifler vb. düzenlenip, alternatif bir sınıf olarak, biçimsel bilgi kazanımına
ortam sunmaktadır. Açık hava müzelerinde konferanslar, rehberli turlar aracılığı
ile öğrenme, çevresine hizmet verme ve dolayısıyla yaşam boyu öğrenme
yaklaşımı ile bilgi kazanımına katkıda bulunulmaktadır.
Efes Açık Hava Müzesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Mısır Karnak Açık Hava
Müzesi ve dünyanın en büyük açık hava müzelerinden olan, İtalya, Roma Açık
Hava Müzesi bu alanda örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 14).

Görüntü 14: Roma Açık Hava Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Roma+Açık+Hava+Müzesi 2017.
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1.4.1.3. Müze Evler
Tarihsel olaylarda ön plana çıkmış politikacılar, askerler, devlet adamları; içinde
bulunduğu kültüre yön veren sanatçılar, şairler ve yazarlara toplum tarafından
önemli olma vasfı kazandırılır. Bu insanlar ünlü olduklarından, toplum bu sıra dışı
insanların hayatlarını merak edip, başarılarına etki eden her türlü ayrıntıyı bilmek
ister. Bu önemi hayata geçirmek için evleri müze eve çevrilir. Müze evlerde,
önceki yaşanmışlıklarıyla kendi orijinal eşyaları ve koleksiyonları da beraberinde
halka sunulur. Bu yüzden içinde yaşadıkları mekânlar herhangi bir kişinin evinden
daha özel bir konuma sahip olma özelliği taşır.
Bazı müze evler ise, yapıldıkları dönem içinde önemli mimarlar ve sanatçılar
tarafından yapıldıklarından diğerlerinden farklıdır. Binada kullanılan vitrayların
sıra dışılığı, ağaç oymacılığın inceliği, tavan süslemelerin çekiciliği “müze ev”
olmaları için ölçüt olarak değerlendirilebilir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti toplumu için çok önemli bir kişi
olduğundan, gerçek evi günümüzde Türkiye topraklarında olmadığından, birebir
ölçüde benzeri Ankara Gazi Orman Çiftliği’nde yapılmış ve müze ev olarak halkın
ziyaretine sunulmuştur (Bakınız Görüntü: 15).

Görüntü 15: Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’daki Müze Evi
https://www.google.com.tr/search?q=Atatürk+Orman+Çiftliği+müze+ev 2017.
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1.4.1.4. Müze Saraylar
Türkiye’deki saraylar; Osmanlı İmparatorluğu idarecileri olan padişahların
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar, aileleri ile birlikte yaşamış oldukları mekânlardır.
Saraylar padişahların kendi dönemleri içinde eğitim, çalışma ve ikametgâh
adresleridir. Savaşlar dışında yaşamlarının hemen hemen tamamını sarayda,
köşkte, kasırda geçirdikleri için bıraktıkları eserler çok, çeşitli ve ihtişamlıdır.
Yönetim değişikliği sırasında bir kısım taşınabilir değerli eserlerin saraydan
çıkarılmasına rağmen yine de günümüzde saraylarda çok sayıda sanat eseri
bulunmaktadır. Osmanlı imparatorluğunun başkenti en uzun süre İstanbul olduğu
için sarayların tamamı da İstanbul’da bulunmaktadır. Saraylar; Topkapı Sarayı,
Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Çinili
Köşk, Hıdiv Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Ihlamur Kasrı, Tekfur Sarayı, Küçüksu
Kasrı, Maslak Kasrı olarak isimlendirilmektedir (Bakınız Görüntü: 16).

Görüntü 16: Dolmabahçe Sarayı,
https://www.google.com.tr/search?q=dolmabahçe+sarayı& 2017.
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Cumhuriyet sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla müze olmalarına
karar verilen sarayların büyük bir çoğunluğu günümüzde müze olarak hizmet
verirken, bir kısmı da otel ve günümüz idarecileri tarafından resmi görüşmelerin
yapıldığı mekânlar olarak kullanılmaktadır. Yerli ve özellikle yabancı turistlerin ilgi
alanına giren saraylar, turizmin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.

1.4.2. Hizmet Alanlarına Göre Müzeler
Toplumun değişik mozaik gruplarından oluşan; bilgilerini görsel, bilimsel boyutta
aktaran ve daha çok kendi grubundan insanların izleyicisi olduğu müzelerdir.

1.4.2.1. Sanal Müzeler
1960’larda müzelerin gerçek anlamda toplumla bütünleşme sürecinden sonra
bugünkü küreselleşmenin temellerinin atıldığı, sanayi sonrası toplumlar için
kullanılan “bilgi toplumu” yerini bilgisayar ve iletişim teknolojisine bırakmıştır.
Sanal müzeler; 1990’lı yılların başından itibaren iletişimin ve teknolojinin daha
çok gelişmesiyle, internet erişimi sayesinde panoramik fotoğraf ve değişik medya
imkânlarından yararlanarak hazırlanıp, mekânı ve çevreyi tüm yönleriyle
ziyaretçiye sunan, dünya çapında iletişimi olanaklı kılan, gezmek ve görmek için
zaman kısıtlaması bulunmayan müzelerdir (Bakınız Görüntü: 17).

Görüntü 17: Sanal müze örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=sanal+müze+nedir 2017.
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1.4.2.2. Kent Müzeleri
Kentler, ülkelerin tarihini biçimlendiren, bugünleri ve yarınları olan, bu bağlamda
da kent müzelerinin oluşmasını sağlayan varlıklardır. Kent Müzeleri, kent
hazinelerinin bekçileri olarak, kentin ve halkının geçmişteki, şimdiki ve
gelecekteki gelişimini yansıtan oluşumlardır. Öncesinde geleneksel olarak
müzeler, kural gereği tarihsel gelişimini aktarırken günümüzle ve gelecekle çok
az ilgilenirdi. Oysa çağımızda kamuoyu beklentilerinin baskısıyla bu görüşler bir
ölçüde değişmiştir. Birtakım insani değerler müzelerin görevlerinde yer değişikliği
yaparak, yaşayan çevrenin korunması, şiddetin ve aşırılığın reddedilmesi, kent
yaşamına uyum sağlamaya çalışılması, kültürel çeşitliliğin savunulması vb.
girişimlerle yenileşme yoluna gitmektedir.

Kentler önemlidir çünkü bugünleri ve gelecekleri vardır; Sanayi-ötesi çağda
kendilerini yeniden yaratırlar; ama aynı zamanda bir geçmişleri vardır, bu da
bizim neden müzelerimiz olması gerektiğini açıklar. Avrupa’da ve gelişmiş
dünyanın birçok yerinde kent müzeleri kent hazinelerinin bekçileri olmuştur. Bu
müzelerin çoğu 19. Yüzyıl’ın büyük binalarında yer alır; resim, heykel, gümüş
eşya doludur, seçkin kesimin zevkini yansıtır. Kentin tarihindeki önemli
noktaları, parlak anları anlatır. Yakın geçmişten ve özellikle şimdiki zamandan
uzak dururlar (Onur, 2014, syf. 358).

Kent ve tarih bilincinin gelişmesine, yaygınlaşmasına katkıda bulunması
amaçlanan, 2018’de açılacak olan Antalya Kent Müzesi örnek olarak gösterilebilir
(Bakınız Görüntü: 18).
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Görüntü 18: 2018’de açılacak olan Antalya Kent Müzesi projesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Antalya+Kent+Müzesi 2017.

1.4.2.3. Kırsal Yaşam Müzeleri
Halk (folk) müzeleri halkın toplumsal, kültürel tarihini ve bugününü anlatan
müzelerdir. Halk sanatı müzesi, folklor müzesi, kırsal tarih müzesi, tarım müzesi,
çiftlik müzesi vb. alt gruplara ayrılmaktadır. 19. Yüzyıl ortalarında tarım
aletlerindeki gelişmeleri kırsal kesime yaymak; yerel derneklerle okul, kütüphane
ve tarih müzesi kurmak amaçlı başlamıştır. 19. Yüzyıl’da “Mutlu İngiltere”
görüntüsünü destekleyen İskandinavya’daki Skansen Müzesi, bu alanda örnek
gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 19).
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Görüntü 19: İskandinavya Skansen Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Skansen+museum& 2017.

1.4.2.4. Göç Müzeleri
Göç, bir kişinin ya da kişiler grubunun uluslararası sınırları aşma ya da bir ülke
içindeki hareketi olarak tanımlanır. Ayrıca sığınmacıları, yer değiştiren insanları,
ekonomik göçmenleri, aileyi birleştirmek de dâhil başka amaçlarla hareket eden
kişileri de içermektedir. Göç olgusu sürekli ya da geçici olabilir. Sürekli olanlar;
yerleşimciler, işgal güçleri, sığınmacılar, yer değiştiren insanlar ve göçmenlerdir.
Geçici olanlar ise; öğrenciler, konuk işçiler, geçici işçiler, turistler ve hacılardır.
Göç müzelerinin açıklamasının beraberinde yer açıklamasına da ayrıca önem
verilmesi dolayısı ile; yer kimliği açıklaması zor bir kavramdır. Çevresel /sosyal
psikolojide, coğrafyada, sosyolojide, antropolojide ve planlamada farklı
tanımlamalarla yapılmaktadır.

H.M. Proshansky ve arkadaşlarının yer kimliğini psikolojik bir yapı olarak
tanımlamaları artık klasikleşmiştir. Buna göre, yer kimliği olarak ortaya çıkan
şey, özel bir yere ilişkin tutumlar, değerler, düşünceler, inançlar, anlamlar ve ait
oluş olgularının tümüyle nitelenmiş karmaşık bir bilişsel yapısıdır (Onur, 2014,
syf. 421).
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1.4.3. Bağlı Oldukları Hizmet Birimlerine Göre Müzeler
Müzelerin bağlı olduğu birimler, müzenin yönetiminden, işletiminden ve
denetiminden sorumlu olan üst düzey mercilerdir. Ulusal yönetime bağlı müzeler,
özerk yönetime bağlı müzeler ve özel yönetime bağlı müzeler olarak alt gruplara
ayrılır. Ulusal müzeler; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TBMM’ne bağlı olan
müzelerdir. Özerk yönetime bağlı müzeler; Belediyeler, il özel idare müdürlükleri,
kaymakamlıklar, milli park müdürlükleri, çeşitli bakanlıklar, genelkurmay
başkanlığı, vakıflar genel müdürlüğü, eğitim kurumlarına bağlı olanlardır. Özel
yönetime bağlı müzeler ise; kişilerin kendi istek ve arzuları doğrultusunda olan
müzelerdir.

1.4.3.1. Devlet Müzeleri
İdaresi devlete ait bu müzeler korunması gerekli olan eserleri korumak ve
değerlendirmek için kurulmuştur. Türkiye'de müzelerin büyük bölümü Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
sorumluluğunda devlet müzeleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevi, milli,
manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak,
yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek, bilgilendirmek ve
böylece milli bütünlüğün güçlenmesini sağlayarak ayrıca ekonomik gelişmeye
katkıda bulunmaktır.

1.4.3.2. Yerel Yönetim Müzeleri
Yerel Müze; toplumların farklı kültürel bağlamlarda benimsediği, toplulukların ve
yerel topluluğun kültürel ve siyasal gündemi için kullandığı müze kavramıdır.
Dünyada sömürge ülkeler tarafından koleksiyon ve araştırma yapmak amacıyla
yerli halk kendi maddi miraslarından uzak tutulmuştur. Bir dönem sonra
sömürgecilik ile topraklarını, miraslarını ve haklarını kaybeden yerli halklar, Batı
müze yönetimlerinin otoritesine, yerli miraslarına el konulmasına karşı
çıkmışlardır. Yerli halklar, müzenin kendi tarihlerini, kültürlerini yorumlama ve
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iletme konusundaki önemi kavrayarak; kendilerine ait müze kurma girişiminde
bulunmuşlardır. Bunlar başlangıçta “yorum merkezi, kültür merkezi, sanat
merkezi ve hazine evi” gibi isimlerle anılmıştır.

1.4.3.3. Üniversite Müzeleri
Mezopotamya’daki eski tabletlerin, bilgilerin korunması ve eğitimi desteklemek
amacıyla birer kopyalarının bulunması, ilk üniversite müzeleri olarak kabul
edilmektedir. Bir kısım uzmanlar da tabletlerin kontrol altına alınmasını arşivleme
olarak değerlendirmektedir.

Üniversite müzeleri, antikçağ yüksek eğitim kurumları bünyesindeki
koleksiyonların kavramsal bir devamı olarak, 17. Yüzyıl’da kurumsallaşan ve
modern müzelerin çıkış noktasını teşkil eden ilk müze tipleridir. Bu müzeler,
gelişim süreçlerinde her zaman üniversite de yapılan eğitim-öğretim ve
araştırma etkinliklerini destekleme, sahip oldukları koleksiyon ile üniversite
eğitim programları arasında bağ bulunma özelliklerini korumuşlardır (Çolak,
2014, syf.1).

1.4.3.4. Askeri Müzeler
Askerlikle ilgili eşyaların ve savaş zamanlarında kullanılan silah, top vb. eşyaların
bulunduğu ve sergilendiği müzelerdir. İstanbul’un fethinden sonra Topkapı
Sarayı’na yakın olan Aya İrini Kilisesi bir dönem silah deposu olarak kullanılmıştır.
Uzun süre kullanılmayan bu silahlara düzen verilip, arkeolojik eserlerle bir araya
getirilerek askeri müze yapılmıştır. Başlangıçtan günümüze kadar işlevsel ve
mekânsal değişiklikler geçirmiş olan bina, müzeye dönüşene kadar gerek iç,
gerekse dış görünümü itibarıyla birçok yenileme aşamasından geçmiştir.
Fransızca ve Türkçe yayınlanmış üç ciltlik “Askeri Müze Rehberi ile İstanbul
Askeri Müzesi olarak son şeklini almıştır.
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1.4.3.5. Özel Vakıf Müzeleri
Özel müzeler; kamu kurum ve kuruluşlar, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler
tarafından açılan müzelerdir. Denetimleri, yönetmelik hükümleri doğrultusunda,
devlet müzeleri statüsünde yapılan müzelere özel vakıf müzeleri denmektedir.
Özel koleksiyonculuğun kamulaştırılması, müzeciliğin dünya üzerinde kurulması
ile başlamıştır. Bir süre devlet idaresinde kalan müzecilik günümüzde tekrar
özelleşerek, 19. Yüzyıl öncesi dönemlerin özel himaye rejimlerine dönmektedir.
Günümüz özel müzeciliğinin 19. Yüzyıl öncesinden farkı, halkın ziyaretine açık
olmasıdır.
Türkiye’de Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler daha çok etnografı ve arkeolojik
müzeler şeklinde yer alırken; özel müzeler bakanlık tarafından desteklenen konu
itibarıyla sanattan mutfak kültürüne, tarımdan hayvancılığa, medyadan sanayiye,
oyuncaktan müzik aletlerine kadar çeşitlilik göstermektedir (Bakınız Görüntü: 20).

Görüntü 20: Sunay Akın Oyuncak Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Sunay+Akın+Oyuncak+Müzesi 2017.
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1.4.3.6. Belediye Müzeleri
Yerel yönetim olan belediyenin kurduğu ya da yönettiği müze türüdür. Daha çok
halkın yerel kültür mirasına ilişkin farkındalığını arttırmak için kurulur. Amacı yerel
halkı bölgenin kültürel mirası hakkında bilinçlendirmek, bölgenin geçmiş ve
şimdiki yaşamına ışık tutmaktır. Müzenin koleksiyonu daha çok yörenin
ekonomik, kültürel, toplumsal ve dinsel özellikleri hakkında bilgi sunar.

1.4.3.7. Kabile Müzeleri
Aslında birçok kabile “müze” teriminden çok “kültür merkezi” terimini kullanmayı
tercih etmektedir. Bazı topluluklar turistleri çekmek için, bazı gruplar da tarihlerini,
kültürlerini korumak için kurulmuştur. Kabile müzeleri, Amerika ve Kanada’nın
sömürgeci tarih anlayışına eleştirel yaklaşımın yanı sıra; tarihi ve kültürü
korumak, çocuklara soy eğitimi vermek, yaşlılara huzur sağlamak, daha geniş
kitlelere tarihi ve kültürü hakkında bilgi vermek amaçlı kurulmuştur.

1.4.3.8. Topluluk Müzeleri
II. Dünya Savaşı sonrası Birleşik Devletler ’de bulunan Latinler büyüyen
nüfuslarının farkına vararak kendi sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel
yaşamlarının gelişmesine bağlı olarak Latin müzeleri kurmuşlardır. Amerika’daki
topluluk müzeleri, Latinlerin çalışmalarını gösteren sanat ve kültür özelliklerini
toplayan ilk örneklerdir. Bu müzeler eğitim programları, konferanslar, atölye
çalışmaları ve seminerler sunmaktadır. Bu tür müzeler farklı kökenlerden
gelenleri eğitsel ve toplumsal bir kuruluş olarak halklarının bütünlüğünü restore
etmeye çalışmaktadır. Günümüzde benzer kuruluşlar bu alana yeni fikirler
getirerek, müzelerin nasıl daha fazla sosyal sorumluluk yüklenebileceği sorusuna
yanıt aramaktadır.
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1.4.4. Koleksiyonlarına Göre Müzeler
Benzer eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş müze çeşididir. Kronolojik
olarak düzenli bir akış içerisinde birbirini tamamlayan objelerin yer aldığı müze
örneğidir.

1.4.4.1. Modern Sanat Müzeleri
Modern sanat 1800’lerin izlenimcileri ile başlayıp, 1970’lere kadar devam eden
bir sanat dönemidir. Sanatta Modernizm; özet olarak sanatçıların dünyayı
gördükleri gibi temsil etmeyi bıraktıkları bir dönemdir.

Resimlerde renk ve ritimlerin serbest bırakılması, perspektif, ışık gölge
kurallarının aşılması, yeni optik etkilerin ve plastik dilin keşfedilmesi,
heykelcilikte üç boyutlu formun benzerlik olgusundan kurtarılması
gerçekleştirilmiştir. Yeni biçim ve ifade arayışları, soyutlama ve sanatçının ön
plana çıkması söz konusu olmuştur (Dede, 2012, syf.7).

Modern sanat yapıtının üretiminde sanatçının yaşadığı toplum koşullarının içinde
kendi özgürlüğünü ortaya koyması söz konusudur. Sanat müzelerinde sanat
eserleri daha çok, toplumla müzenin oluşturduğu atmosfer içinde ilişki kurmasını
sağlamaktadır.
Modern sanat müzeciliğinde, modern sanatın “Sanat Sanat İçindir” görüşünden
yola çıkılarak, müzenin daha çok dış mekândan yalıtılması sağlanır. Sunulan
sanatın parayla ve politikayla hiçbir ilgisinin olmadığı, evrensel bir düşünce adına
sergilendiği vurgulanmaya çalışılmaktadır. İzleyici dikkatinin eserin dışına
dağılmaması hedeflendiğinden, sonraki eserlerin ne olacağı, düzenlenen
dekorasyonla sağlanır.
Sanat müzeleri sıradan ziyaretçiler için 20. Yüzyıl başlarında hâlâ yeni ve hayret
vericiydi; insanların “odalarda amaçsızca dolanıp nasıl inceleyeceğini bilmediği
koleksiyonlara baktığı” açıkça gözlenebilirdi (Burnham, Kai-Kee, 2015, syf. 51).
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Amerika’da New York şehrinde bulunan MOMA (Modern Sanat Müzesi), 1929
yılında Rockefeller ailesinin kadın üyelerinin önderliğinde, Avrupa’ya ait modern
sanat eserlerinin bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Her yıl yaklaşık olarak 2,5
milyon kişinin ziyaret ettiği müze 6 kattan oluşmaktadır.

MOMA, 19. Yüzyıl’ın Louvre kuşağından ayrılan, ikinci kuşak 20. Yüzyıl
müzeciliğinin merkezi olur. Rönesans’ın ardından Floransa’dan Paris’e taşınan
sanatın merkezinin bundan böyle New York olduğunu ilan eder. Eğer 20. Yüzyıl
hem modernizmin, hem de Amerika’nın yüzyılı olarak anılıyorsa, bu iletişimin
atölyesi MOMA’dır ( Artun, 2012, syf. 255-256), (Bakınız Görüntü: 21).

Görüntü 21: (MOMA) Amerika Modern Sanat Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=the+museum+art+modern+art& 2017.

1.4.4.2. Jeoloji Müzeleri
Jeoloji Müzeleri, milyarlarca yıllık kaya, fosil ve minerallerin sergilendiği müze
türüdür. Dünya tarihinin çok eski dönemlerine ait farklı yaşlarda değişik maden
örnekleri ve günümüzde yaşamayan canlı fosilleri sergilenmektedir. Yeni maden
ve fosil örnekleri de numaralanıp fotoğrafı çekildikten sonra müze koleksiyonuna
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dâhil edilmektedir. Özellikle çocukların ilgisini çeken bu müzeler, bilim kurgu
filmlerinde yer alarak fark edilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’nin İlk jeoloji müzesi
olarak İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi’ gösterilebilir.

1.4.4.3. Etnografya Müzeleri
Etnografya; kavimlerin, kabilelerin, aşiretlerin yaşayış şekillerini, geleneklerini,
göreneklerini, törelerini inceleyen bilim dalıdır. Etnografya müzeleri; insanların
geçmiş

yüzyıllarda,

nasıl

yaşadıklarını,

nerelerde

oturduklarını,

nasıl

beslendiklerini, giyimlerini, silahlarını, taşıtlarını, sanayi araçlarını vb. konuları
inceleyen ve bu soruların cevabı olan buluntuları sergileyen müzelerdir.
Türkiye’de, Orta Anadolu ve çevresindeki birçok eserlerin bir araya getirilmesiyle
sergilenmekte olan Ankara Etnografya Müzesi 1930 yılından itibaren hizmet
vermeye devam etmektedir (Bakınız Görüntü: 22).

Görüntü 22: Ankara Etnografya Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=etnoğrafya+müzesi 2018
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1.4.4.4. Sanat Müzeleri
Sanat müzeleri, sanata değer verilmesinin en önemli itici gücüyle meydana
gelmiştir. Sanat müzesi veya sanat galerisi olarak isimlendirilen bu tarz kurumlar,
öncelikle görsel sanatlar olmak üzere her türlü sanat sergisinin sergilendiği
mekânlar olarak tanıtılır. Sanat müzeleri eserlerini genel olarak, bağış ve satın
alma yöntemiyle elde eder. Sanat müzeleri, kamu kuruluşları, özel kuruluşlar
veya vakıflar tarafından da kurulmaktadır. Bir mekânın müze olabilmesi için ilk
şart sabit bir koleksiyona sahip olmasıdır. Bu mekanlarda sergilenen sanat
eserlerinin içerisinde; resim, heykel, süsleme sanatı, mobilya, tekstil, kostüm,
çizim, pastel boya, sulu boya, kesyap (kolaj), basılı yayınlar, sanat kitapları,
fotoğraf, yerleştirme sanatı vb. bulunmaktadır. Sanat müzeleri ayrıca; performans
sanatı, eğitim etkinlikleri, konser, teknik konuşmalar, dizi filmler, dia gösterileri
gibi programları da içeriğinde bulundurmaktadır.

1.4.4.5. Doğa Tarihi Müzeleri
Doğa tarihi müzeleri; bitki, hayvan, fosil, taş gibi örneklerin bir araya getirilerek
sergilendiği, üzerinde bilimsel araştırmaların yapıldığı, canlılarla ilgili veri
bankalarının oluşturulduğu (gen bankaları), akademisyenler, araştırmacılar,
amatör doğa bilimciler ve halka yönelik sergilerin sunulduğu müzelerdir. Doğa ve
çevresinin korunması konusunda eğitim veren tabiat tarihi müzeleri, hem eğitim
hem de farkına vardırma çabası amacıyla çalışmaktadır. Ayrıca farklı
bölgelerdeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin, jeolojik yapının tanıtılmasında da önemli
rol oynamaktadır.

Doğa Tarihi Müzesi: Ülkesinde, komşu ülkelerde ve dünyanın her yerindeki bitki
ve hayvan örnekleri ile fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumları uluslararası
standartta koruyan; bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapabilmesi için onları
yerli ve yabancı bilim adamları ile amatör doğa bilimcilerin yararlanmasına
sunan; özellikle bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve ekonomik kullanım
amacıyla, uygulamaya yönelik araştırmalar yapan kuruluşlardır (Demirsoy,
2008, syf.64).
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Doğa tarihi müzelerinin bir bölümü, herkesin ziyaret edebileceği açık sergilerden
oluşmaktadır. Kurutulmuş ya da dondurulmuş bitki ve hayvan örnekleri, fosilleri,
mineraller, yeryüzünün yapısını gösteren modeller, gök taşları vb. örnekler yer
alır. Ayrıca tarih öncesinde yaşamış canlıların, özellikle dinozorların fosilleri veya
kemikleri bu alanda sergilenen çarpıcı örneklerdir.
1874 yılında New York’ta 19 binadan oluşan ve 90,0000 metre karelik alanıyla
dünyanın en büyük müzesi sayılan Amerika tabiat Tarihi Müzesi kurulur
(Tulay,2007,syf. 12).
Türkiye’de Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne bağlı M.T. A. Tabiat Tarihi Müzesi
konuya örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 23).

Görüntü 23: MTA Tabiat Tarihi Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=MTA+Tabiat+Tarihi+Müzesi& 2017.

1.4.4.6. Tarih Müzeleri
Tarih müzeleri; bir ülkenin, bir toplumun, bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir
biçimde inceleyen, açıklayan ve sunan müze çeşididir. Yazılı ve görsel belgelerin
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bir araya getirilerek, ziyaretçilerin ve araştırmacıların hizmetine sunulmasıdır.
Tarih müzeleri ülke çapında toplumsal tarih statüsünün yükselmesini, ait olma
sorusunun cevabını ve insanların var olan zengin kaynaklara değer vermesini
sağlayabilir.

Son 20 yılda toplumsal tarih müzeleri genellikle yerellik üzerine yoğunlaşmış
ve böylece değişik yörelerde hızlı değişim sonucu altüst olmuş toplumların
kimliklerini pekiştirmişlerdir. Müzeleri bir yörenin ve halkının gurur duyduğu bir
geçmişi olduğu mesajının verilebildiği bir ortam olarak kullanmak, ekonomik
çöküntü ve kendinden şüphe etme dönemlerinde toplumlar için bir değer
duygusu ortaya çıkarabilmektedir (Knowles, 2001, syf.18).

1.4.4.7. Endüstri Müzeleri
Endüstri, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak
hayvansal, bitkisel ve madeni hammaddelerin mamul madde durumuna
getirilmesini sağlayan iktisadi bir etkinliktir.
Sanayi döneminin ürünleri olan mekanik ve yarı mekanik araçlar, bilgisayar
dönemine geçilmesine bağlı olarak kullanımdan kalkması sonucu, müze araçları
konumuna geçmiştir. Birçok ülke özellikle Batı ülkeleri “sanayi müzeleri” adı
altında kullanımdan kalkan sanayi malzemelerini müze materyali olarak
kullanmaktadır, Sanayi Müzeleri özellikle yeni neslin meraklarına, ileri yaştakilerin
de anılarına cevap vermektedir. Ayrıca endüstri binaları da müze konumunda
koruma altına alınarak “endüstri arkeolojisi” adı altında halka sunulmaktadır.

1.4.4.8. Bilim ve Teknoloji Müzeleri
Bilim müzelerinin kurulması daha çok bir ülkenin kalkınmasıyla ilgili özgeçmiş
sunumudur. Bilimin gelişmesi ve ilerlemesi, halkın büyük bir çoğunluğunun
geçmiş bilgilere sahip olma isteğine cevap veren örneklerin bir arada sunulduğu
müze çeşididir. Aynı zamanda, kurulmuş olan düzeneklerle öğrencilerin ve ilgili
halkın aletleri kullanabilmesini sağlayan sistemlerin sunulduğu ürünlerden
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oluşmaktadır. Bilim ve teknolojisi gelişmiş ülkelerde bu tarz müzeler, daha çok ve
geniş çapta yer almaktadır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin birlikte sergilendiği Londra Bilim Müzesi,
interaktif özellikleriyle çocukların da yakın ilgisini çekmektedir. Bugünkü Londra
Bilim Müzesi Victoria ve Albert Müzesi’nin bir bölümü olarak, Industry and
Science Museum adıyla 1857 yılında açıldı. Prens Albert Güney
Kensington’daki diğer müzeler gibi, bu müzenin de İngiliz eğitim sistemini
desteklemesi amacıyla açılmasını gerçekleştirmiştir (Şener, Yüksel, 2016, syf.
217), (Bakınız Görüntü: 24).

Görüntü 24: Londra Bilim Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Londra+Bilim+Müzesi 2017.

1.4.4.9. Devrim Müzeleri
Devrim müzeleri; bağımsızlık mücadelesinde kullanılan araçların ve mekânların
sonraki nesiller için görsel kanıtı olarak müzeye dönüştürülmesidir. Bu tür
müzeler bağımsızlığını kazanmış birçok ülke topraklarında bulunmaktadır.
Bağımsızlığın şiddetli geçtiği ülke topraklarında ise, devrim müzeleri daha geniş
çapta yer almaktadır. Bu anlatıma, Küba Devrim Müzesi örnek olarak
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gösterilebilir. Devrim öncesi neoklasik (bir sanat eserinin yarı eski, yarı yeni
tarzda yapılması) tarzda yapılmış ve başkanlık sarayı olan Küba Devrim Müzesi,
otoriter yönetimden dolayı birçok insanın ölümüne sebep olmuş bir yönetimin
merkezi olarak kullanılmıştır. Yönetim değişikliğinden sonra ise Devrim Müzesi
olarak halkın ziyaretine açılmıştır (Bakınız Görüntü: 25).

Görüntü 25: Küba Devrim Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Küba+Devrim+Müzesi 2017.

1.4.4.10. Eko Müzeler
Eko Müze; coğrafik olarak sınırları belirlenmiş, doğal, sosyal ve kültürel çevrede
yaşayan, mevcut toplumun, tarihsel gelişimi, yaşayan formu ve gelecekteki olası
durumuna odaklanmış, yaratıcı ve dinamik bir müzecilik çeşididir. Eko müze,
sadece kültürüyle değil aynı zamanda kırsal yaşam ve ekonomik gelişimle de
ilgilidir. Eko müze, çevrecilik bilincinin yaygınlaştığı bir zaman diliminde
gerçekleşmiş olup, yeşil hareketinin bütün dünya üzerinde varlık göstermesi
dönemine denk gelmektedir. Eko müze bir bina ile sınırlı olmayıp, bir bölgede
kendini temsil eden birçok varlığı içine alan, maddi olmayan yerel beceriler,
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toplumsal yapı ve gelenekler, manzara, jeoloji, vahşi yaşam, evcil hayvanlar,
binalar, nesneler ve halkın da içine dâhil edilmesidir.

Postmodernizm’in ortaya çıktığı 1960 ve 1970’lerde müzenin amaçlarının
yeniden değerlendirilmesi için 2. Müze Devrimi gerçekleştirildiğinde eko
müzeler; toplumsal (yoksul, kentsel, izole, kırsal topluluklar) bir amaca katkıda
bulunmak için çapını genişleterek, Fransa’da George Riviera ve Huges de
Varine, eko müze hareketini başlatmıştır (Onur, 2014, syf. 446).

Eko müze ilkeleri dünyanın birçok ülkesine yayılmış olup; yerel, fiziksel,
ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal çevrelere göre çeşitlilik göstererek
uygulanmaktadır. Halkın katılımını cesaretlendirerek, çevre ve miras kaynaklarını
yönlendirmektedir. Kendi kendini temsil etmek, tam bir topluluk katılımı sağlamak,
kırsal ya da kentsel canlanmaya olanak vermek, sürdürülebilir gelişmeye ve
turizme ivme kazandırmak temel amaçları içerisindedir.
Eko müze 1980’lerin ortasından itibaren İskandinavya’da, daha sonra da birçok
Avrupa ülkesi, Güney Amerika ve Uzakdoğu’da yaygınlık kazanmıştır. 1986’da
İsveç’te açılan, Yedi Kent Belediyesi’nin projesi olan Bergslagen Eko Müzesi
bugün dünyanın en önemli eko müzeleri arasındadır (Bakınız Görüntü: 26).

Görüntü 26: Bergslagen Eko Müzesi logo ve broşürü,
örhttps://www.google.com.tr/search?q=Bergslagen+Eko+museum& 2017.
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1.4.4.11. Arkeoloji Müzeleri
Arkeoloji müzeleri, binlerce yıl öncesi yaşanmışlığın maddi ve manevi belgelerini,
arkeolojik kazılardan ve inşaat çalışmalarından elde ederek sergileyen müze
çeşididir. Arkeoloji müzeleri kültürel ve tarihi değerlerin aktarılması işlevinin yanı
sıra, birer eğitim kurumları olma görevini de üstlenmektedir. Arkeoloji müzeleri,
kitapların ve derslerin aktaramadığı detaylı bilgileri gerçeği ile sunarak,
ziyaretçilerin daha kalıcı, nitelikli ve daha özel eğitilmesine yardımcı olmaktadır.
Genellikle bir dönemin veya bir akımın sanat eserlerinin belli bir kronolojik
sıralama içerisinde düzenlenerek sunulması arkeoloji müzelerinde gerçekleşir.
Eserlerin art arda dizilişi, eğitim ve estetik vurgusu hesaplanarak yapılması, sanat
eserleriyle ilgili açıklamaların ve yorumların yer alması, sunum ve yerleştirmeler
dâhilinde ayrıca bir öneme sahiptir.
Anadolu topraklarında çok çeşitli ve sayıda medeniyetin yaşamış olması, yapılan
arkeolojik araştırmalar sonucu bilinen bir gerçektir. Türkiye’deki müzelerin büyük
çoğunluğu arkeolojik ve etnografya niteliklidir “Her Şehirde Bir Müze” sloganıyla
bu amaca olabildiğinde ulaşılmış olup Ankara, İzmir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri,
en bilinen örnekler arasında yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 27).

Görüntü 27: İzmir Arkeoloji Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=:+İzmir+Arkeoloji+Müzesi 2017.
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1.5. DÜNYADA ARKEOLOJİ MÜZE ÖRNEKLERİ
Arkeoloji; araştırma ve kazı yöntemiyle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel,
sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilim dalıdır. Dünya üzerinde arkeolojik
eserler ve müzeler eski medeniyetlerin yaşamış olduğu coğrafyalarda daha
yoğun bulunmaktadır. Her ülke toprağında eski medeniyet yaşanmışlığı ve tarihi
zenginlik bulunmadığından, arkeolojik eserler her ülke toprağında yeterli düzeyde
bulunmaz. Arkeolojik zenginliği zayıf olan ülkeler, farklı yöntemlerle (savaş
ganimeti, satın alma, bağışlama, gasp etme, çalma vb.) geniş zaman içerisinde
arkeolojik eserlere ve arkeoloji müzelerine sahip olur. Günümüzde önemli ve
geniş çaplı arkeolojik müze örnekleri olarak: Mısır Kahire Firavun Müzesi, Ürdün
Petra Antik Kenti, Çin Terra Kotta/Toprak Askerler Müzesi, İngiltere British
Müzesi, İtalya Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi /Pompei gösterilebilir.

1.5.1. Kahire Müzesi / Mısır Müzesi / Firavun Müzesi
Kahire Müzesi’nin tarihi, 1835 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın,
Eski Mısır Uygarlığından kalan sanat eserlerinin ticaretini yasaklaması, Kahire’de
bir bahçede (Ezbekiye Bahçesi) toplayarak korunmasını sağlaması ile
başlamıştır. Mehmet Ali Paşa’nın ölümünden sonra eski eser ticareti tekrar
gündeme gelmiş olup, sanat eserlerinin korunması yeterince sağlanamamıştır.
1858 yılında Fransız Mısır bilimci Auquste Mariette ve Said Paşa, Kahire’de, Nil
Nehri kıyısında, Bulak semtinde; ismini “Bulak Binası” koydukları bir müze
yaptırmışlar fakat sel baskınları neticesinde bu müzeyi de kapatmak zorunda
kalmışlardır. 1897 yılında Kahire’de, Tahrir Meydanı’nda, Hidiv Abbas Hilmi Paşa
ve arkeolog Gaston Maspero’nun eşliğinde bugünkü Mısır Kahire Müzesi’nin
temelleri

atılarak,

yaklaşık

5

yıl

içerisinde

neoklasik

mimari

tarzda

tamamlanmıştır. Yapımında en çok emeği geçen Auquste Mariette olduğu için,
müzenin kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde Mısır Uygarlığı tarihini temsil eden, Firavunlar, Yunan ve Roma
dönemine ait çok sayıda sanat eseri Kahire Müzesi’nde sergilenmektedir.
Lahitler, papirüsler, mezar sanatı ürünleri, mücevherler, süs eşyaları ve mezar
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odalarından çıkartılan çok sayıda tarihi eserler yer almaktadır. Giriş katında
mumyalar bölümü bulunmakta olup; Firavun Mumyaları özel bir bölümde
sergilenmektedir. Bu bölüm ayrıca ücret karşılığında gezilmekte olup; birinci
odada Ramses, ikinci odada ise Ramses’in eşi ve çocuklarına ait mumyalar
bulunmaktadır.

Müzede Kraliçe Hetepheres’in, türünün ilk örneklerinden sayılan tek parça
masif heykeli ile Kraliçe Nefertiti’nin siyah granitten yapılmış heykeli de vardır.
Müzede ayrıca II. Amenofis’in Tanrı Tenen olarak betimlediği bir heykeli Kraliçe
Hatşepsut’un granitten iki heykeli ve IV. Amenofis’in karnaktan gerilmiş dev
boyutlu figürleri de bulunmaktadır (Anabritanica, 1989, syf. 45-46).

Ölümünden sonra kullanabilmesi amacıyla birlikte gömülen çok sayıda ve değerli
eşyalar, dönemin idarecilerinin mezar odalarından çıkartılmıştır. Genç yaşta tahta
geçen ve genç yaşta ölen Tutangumun’un mumyası iç içe geçmiş üç adet lahitten
oluşmaktadır. En iç kısımdaki lahit som altından yapılmış olup, ikinci lahit tahta
üzerine cam ve altın işlemelerle süslenmiş, üçüncü lahit ise, ağaçtan yapılmış
olup üzeri altın yapraklar ve değerli taşlarla bezenmiştir (Bakınız Görüntü: 28).

Görüntü 28: Kahire Müzesi kral Tutankhamun’un som altından lahitti,
https://www.google.com.tr/search?q=The+man+of+Tutankhamun& 2017.

46

1.5.2. Ürdün Petra Antik Kenti
Petra (Yunanca taş) Antik Kenti, Nil Vadisi’ne yakın, Arap Yarımadası’nın kuzey
kesiminde yaşayan göçebe Nebati kabilesinin kumtaşı kayalıklarını işlemesiyle
oluşmuş eski bir başkent ve yerleşim bölgesidir.

Petra antik kentine ait ilk kalıntılar yaklaşık M.Ö. 10.000’e tarihlenen Üst
Paleolitik döneme ait kaya sığınağıdır. Yaklaşık M.Ö. 5.000 yılına tarihlenen
Neolitik dönem köy kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Petra bölgesi Eski Ahit’te
M.Ö. 1.200 civarında erken Demir çağında Edom (kırmızı) olarak geçer. Petra
ilk defa tarihsel kaynaklarda M.Ö. 647 yılında Asur Krallığının düşmanları
arasında sayılır ve kent bu şekilde yazılı tarih sahnesine çıkar (Petra Antik Kenti
tarihi 14 Temmuz 2012).

Antik kentin kervan yollarının üzerinde bulunması, kumtaşı kayaların doğal bir
savunma sistemini oluşturması, üstün mühendislikle kanal ve baraj sisteminin
istikrarlı su akışını sağlaması ve tarım alanlarında kullanılmasıyla, beraberinde
hayvancılığın önünü açması, Petra halkının uzun süre tarih sahnesinde
kalmalarını sağlamıştır.
Petra Antik Kenti’nin ipek baharat yolu üzerinde bulunması, Akdeniz’i Çin’e
bağlaması; antik ticaret yolu ile de Kızıldeniz’i Suriye’ye bağlaması nedeniyle,
başlangıçta kervanları yağmalama, sonrasında da vergi toplama yöntemiyle,
şehri ticaret merkezine çevirmiştir. Nebatiler elde ettikleri zenginlik sayesinde
yaklaşık 400 yıl boyunca, Petra’nın yumuşak kumtaşı kayalarına anıt mezarlar,
görkemli tapınaklar, kaya mezarları, evler ve ticarethaneler inşa etmişlerdir
(Bakınız Görüntü: 29).
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Görüntü 29: Ürdün Petra Antik Kenti,
https://www.google.com.tr/search?q=Ürdün+Petra+Antik+Kenti 2017.

Başlangıçta Mısır ve Asur sanatı etkisi altında kalmış olup, sonraları Yunan ve
Roma sanatı etkisiyle kendilerine özgü mimari eserler ortaya çıkarmışlardır. Antik
tiyatro yılında Romalılar tarafından kayaların yukarıdan aşağıya doğru oyulması
ile yapılmıştır. Bizanslıların 300 yıllık egemenliğinden sonra, İslam güçlerinin
kontrolüne geçmiş olan Petra Antik Kenti; 7. ve 8. Yüzyıl’da meydana gelen
depremler sonucu eski önemini yitirmiştir. Bu yapıtların büyük bir kısmının
günümüze kadar korunarak gelme sebeplerinin başında, bölgenin çok az yağış
alması gösterilmektedir.

Kudüs’teki İngiliz Arkeoloji Okulu ile Amerikan Doğu Araştırmaları Okulu’nun
1958’den sonra gerçekleştirdiği kazılar sonucu, kentin Roma öncesi dönemine
ilişkin ayrıntılı bilgiler edinildi. Yöredeki kayalara oyulmuş çok sayıdaki yapıdan
biri olan El-Hazne’nin sütunlu cephesi son derece etkileyicidir. Bu yapının İ.S.
2. Yüzyıl’dan kalmış olduğu sanılmaktadır. Petra’daki en ilginç kalıntılar,
genellikle ince bir işçilikle bezenmiş olan ve günümüzde konut olarak kullanılan
mezarlardır (Anabritanica, 1989, syf. 556).

Güneşin açısına göre rengi eflatun, pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen,
bir kanyonda gizlenmiş kayalıklar kenti olan Petra Antik Kenti, 6 Aralık 1985
yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir.
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1.5.3. Çin Terra Cotta Müzesi / Toprak Askerler Müzesi
Terra Cotta İtalyanca pişmiş toprak anlamında olup; yapısında toprak, su, ateş,
hava ve insan emeği şeklinde isimlendirilir. Yaklaşık on bin yıl önce genellikle
kadınların şekil verdiği yiyecek kapları, çocukların oyuncakları, sarayda kralın
mühür ve emirlerinin yazıldığı tabletler, mabetlerde tanrıça/tanrı, heykelleri
gerçekçi ve doğal topraktan işlenmiş 1.000 derece ısı ile pişirilerek yapılmış
ürünlerdir.
Terra Cotta Arkeoloji Müzesi; 1970 yılında Çin’de kurak bir mevsimden dolayı
halkın susuzluğa karşı su arayışları ile başlamıştır. Yapılan kuyu açma çalışması
sırasında çömlek parçalarının çıkması, arkeolojik kazıları başlatmış olup,
devamında dev bir mezarlık keşfedilmiştir. Tarih kayıtlarında böyle bir sanat
eserinin günümüze kadar bulunamama sebebi olarak, imparatorun mezarının
sonraki nesiller tarafından rahatsız edilmemesi için, çalışanların hepsinin
öldürüldüğü şeklinde yorumlanmasıdır (Bakınız Görüntü: 30).

Görüntü 30: Terra Cotta Müzesi Toprak Askerleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Terra+Cotta+Müzesi+toprak+askerleri 2017.
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Küçük yaşta tahta çıkan Quin Şhi Huang M.Ö. 221 yılında kendisini Çin
İmparatoru ilan ederek, merkezi bir Çin devletinin kurulmasını başlatmıştır.
Avrupa Demir Dönemi’ni yaşarken; Çin İmparator’u Çin Seddi’nin inşası sırasında
kendisi için bir de mezar yapılmasını istemiştir. Bu öyle bir mezar olmalıdır ki
imparator

ikinci

hayatında

da,

birinci

hayatındaki

bütün

ihtişamını

sürdürebilmelidir. Dünyada yaşamını sürdürürken etrafında bulunan her şey bu
mezarda da yer almalıdır. İmparatorun eğlencesini sağlayan akrobatlar,
müzisyenler, hizmetçiler hayvanlar, dini merasimde kullanılan yazılı eşyalar vb.
imparatorla birlikte cariyeleri, erkek çocuk doğurmayan eşleri, hayvanları,
rütbelerine göre farklılıkları olan askerleri beraber gömülecektir.

Ayrıca hiç kimse Lohan (keşiş) başında hayran olduğumuz canlı pörtlemenin
1100 yıl önce ve böylesine şaşırtıcı ölçüde gerçekleştirilmiş olduğunu aklına
getiremezdi. Yeni bulunan Yunan heykelleri gibi bu askerler de, izleri halen
görülebilen renk uygulamalarıyla gerçek yaşamdakilere daha çok
benzetilmişlerdi. Tabi ki tüm bu ustalıklar bizim gibi ölümlülerin hayranlığını
kazanmak için yapılmamışlardı. Kendini üstün insan olarak benimsettiren, ama
yenemeyeceği bir tek düşmanı olan ölümün varoluşu düşüncesine olasılıkla
tahammül edemeyen imparatora hizmet etmek amacıyla yapılmışlardı
(Gombrich, 1986, syf.499).

Zeki ve tecrübeli vezir bu durumun tepkilere neden olacağını düşünerek, adı
geçenlerin değerli madenden birer kopyasının yapılarak gömülmesi önerisinde
bulunur. İmparator öneriyi beğenir, fakat gerçek boyutlarda yapılmasını ister.
Müzenin yapımı çok sayıda işçinin çalışmasıyla yaklaşık 30 yıl sürmüştür.
Rütbelerine göre savaşa hazır konumlandırılmış heykel askerlerin her birinin yüz
ifadesinin diğerlerinden farklı olması, gerçek askerlerin birer kopyası olarak
değerlendirilmektedir. Günümüzde dışarı çıkarıldığında renklerinin solarak toprak
rengine dönüşmesinden dolayı, büyük bir çoğunluğu hâlâ toprak altında
bulunmaktadır. Bu müzeye günde ortalama 50.000 ziyaretçi gelmekte olup;
bölgeye yakın bir fabrikada bu askerlerin birer küçük kopyası hatıra amaçlı
pazarlanmaktadır.
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1.5.4. İngiltere British Müzesi
British Müzesi; İngiltere’nin Londra kentinde, dünyanın değişik bölgelerinden
getirilen, seçkin Eski Çağ yapıtları ve koleksiyonlarını kapsayan, Fransız mimari
tarzında yapılmış önemli bir müzedir.
Hekim ve doğa bilimci Sir Hans Sloane’nın; (1660-1753) çok sayıda kitap,
elyazması, doğa tarihi nesneleri, arkeolojik buluntular, antikalar, dekoratif
eşyalar, ünlü ressamların baskıları, karakalem/suluboya çalışmaları, desenler,
gravürler, dokuma örnekleri, yağlıboya resim ve heykellerden oluşan, son derece
zengin

ve

sınırsız

koleksiyonunu,

devlete

bırakması

sonrası

müzede

korunmasına karar verilmiştir.
Müzenin kurulmasında önemli rolü olan Sloane, insan yaşamıyla ilgili olarak,
bitkilerden yazıtlara kadar 92 yıl kadar süren uzun yaşamı boyunca biriktirdiği
80.000 kadar objeyi, bir ulusal müze kurulması koşuluyla İngiliz halkına armağan
etti (Şener, Yüksel, 2016, syf.32).
British Museum’un açılması, ülkeye büyük bir hareketlilik getirerek, toplumdaki
bütün sınıfların, kuruluşların ve hatta din adamlarının sanata odaklanmasını
sağlamıştır. Dünyada müzecilik hareketinin başlamasından yaklaşık yüz yıl önce
kurulan British Museum, öncü hareketiyle diğer müzeleri harekete geçirerek,
örnek teşkil etmiştir (Bakınız Görüntü: 31).
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Görüntü 31: British Museum,
https://www.google.com.tr/search?q=British+Museum 2017.

19. Yüzyıl’da arkeolojiye ilginin artmasıyla British Museum; armağan, satın alma,
çalma, gasp etme (özellikle Anadolu, Kuzey Afrika ve Asya) ve ayrıca sömürgesi
altındaki ülkelerden Eski Çağ ile ilgili paha biçilmez yapıtları müzeye naklederek
oldukça zengin bir sanat eseri koleksiyonuna erişmiştir.

İngiltere’de milli saraylar, çok zengin koleksiyonlara sahip Milli Sanat Galerisi,
National Museum gibi en çok ziyaret edilen mekânlara giriş ücretsiz.
Buralardaki eserler yüzlerce, binlerce yıl gerilere gidiyor. Bir de sömürgeci bir
geçmişe sahip olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanmışlar. Mesela Mısır’a
egemen olduklarında Eski Mısır’ın nadide eserlerini Londra’ya taşımışlar.
Londra müzelerindeki çeşitliliğe baktığınızda sömürgecilik tarihinin izlerini
bulabilirsiniz (Kahraman, 2013, syf.49-50).

Bitişiğindeki galeride ise, Türkiye’nin Xantos Harabelerinden getirilen Nereid
Mabedi yer alır. 12 nolu holde, Bodrumdan getirilen Halikarnos Mozolesi (Anıt
Mezar) sergilenir (Şener, Yüksel, 2016, syf. 34), (Bakınız Görüntü: 32).
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Görüntü 32: Türkiye’den British Museum’a götürülen Bodrum Mozolesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Bodrum+Mausoleum&espv=2017.

19. Yüzyıl’ın ortalarında İngiliz arkeolog Austen Henry Layard Irak’taki kazılarda
Asur ve Akadların görkemli anıtlarını ortaya çıkardı. Bunları Fırat Nehri üzerinden
sallarla İngiltere’ye taşıdı. Anıtlar British Müzesi’nde sergilenince olağanüstü ilgi
topladı (Acar. 3 Mart 2015. Cumhuriyet Gazetesi/köşe yazısı).
Müze binasının giriş kısmında; Krallık Kitaplığı,

giriş katın bir üstünde el

yazmaları, madalyonlar, nadir kitaplar, antikalar; ikinci katta ise Sloane
koleksiyonu yer almaktadır. Klasik dönem bölümünde Yunan Bronz Çağı,
Oryantalist Dönem, Helenistik, Kıbrıs, Roma Uygarlığından nadide eserler
bulunmaktadır. Roma, İngiltere, Oryantalist Döneme ait altın, gümüş, bakır
paralar ve madalyonlar yer almaktadır. Mısır Uygarlığı Bölümü’nde Mısır
Uygarlığının bütün tarihsel dönemlerine ait buluntular sergilenmektedir. Afrika,
Amerika, Pasifik adalarından maskeler, tahta ve kemik işler, takı ve ev eşyaları
da ayrı bir zenginlik katmaktadır. Binanın genişletilmesi düşüncesiyle başlayan
çözümsel yaklaşım, sonrasında ek bina (yeni kanatlar) yapılması kararıyla
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sonuçlanmıştır. Müzenin oldukça zengin kitaplığı, ayrı bir binaya yerleştirilerek,
halkın ve araştırmacıların hizmetine açılmıştır (Bakınız Görüntü 33).

Görüntü 33: British Müzesi’nin kuşbakışı görünümü,
https://www.google.com.tr/search?q=british+museum& 2017.

1.5.5. İtalya Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi / Pompei
Günümüzde İtalya’nın üçüncü büyük şehri olan Napoli; 2.800 yıllık Napoli
krallığına başkentlik etmiştir. Tüm Yunan şehirleri gibi Napoli’de İ.S. 1.Yüzyıl’da
Roma hâkimiyetine geçerek, deniz ticareti ile zeytinyağı ve şarap üretimini
ilerleterek, eğlence ve sosyal hayatın merkezi konumuna gelmiştir. Denizcileri
Napoli’ye çekecek her türlü girişimde bulunmuş olup; olimpik müsabakalar,
tiyatro, pazar ve alış veriş yerleri, randevuevleri vb. hizmetler sunmuştur.
Osci’lerin lisanında beş rakamı olan Pompei; Napoli şehri yakınlarında eski bir
Roma şehri olup, Osci’ler yani İtalyanlar tarafından keşfedildiğinde, birçok
kabilenin yaşadığı küçük bir yerleşim yeridir. M.S. 160 yılında, Pompei şehrinin
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nüfusu yaklaşık olarak 20.000 kişiye ulaştığında teknolojik olarak oldukça ileri
düzeye gelmiştir. Su ve kanalizasyon kanalları, sokaklardaki yürüme sistemleri,
(yüzeyi düz iri taşların aralıklı yerleştirilmesi) amfi tiyatrosu, stadyumu, işlemeli
kemerleri, kölelerin birbirleriyle ya da vahşi hayvanlarla dövüştürüldüğü gösteri
alanları, limanı, ilk sauna ve hamam kültürünün olması örnek olarak gösterilebilir.
Günümüzde Napoli ile arası 34 kilometre olan Pompei, 6. ve 7. Yüzyıl’da denize
kıyısı olan, Vezüv yanardağına yakın bütün Akdeniz’e mal ihraç eden hareketli
bir liman kentidir.
Vezüv yanardağının patlaması sonucu Pompei şehrinin iki gün boyunca lavlar
altında kalması, 20.000 nüfuslu yerleşim alanını kalın bir kül tabakası altında
bırakarak yok etmiştir. Mineralli toprağın, Pompei şehrini kaplaması ve yeşil alana
çevirmesi sonucunda görünmez yapıp, yıllar geçtikçe de hafızalardan silmiştir.
Vezüv’ün İ.S. 79’da patlaması sonucunda Herculaneum ve Stabia’yla birlikte
yıkılmıştır. Lavlar altında kalarak korunan her üç kentten kalanlar Yunan – Latin
dünyasına ilişkin çok değerli bilgi kaynağı oluşturur (Anabritanica, 1989, syf. 85).

İkinci gün patlama kesildikten sonra Pompei, kalınlığı 6-7 metreyi bulan bir
püskürtü (lapilli) örtüsü altında kaldı. Vezüv’e daha uzak olan Stabia’daki
villaları kaplayan lavların yüksekliği bu kadar değildi. Herculaneum’da ise sel
sularıyla sürüklenen volkanik maddeler yüksekliği 18 metreye ulaşan bir örtü
halinde kenti olduğu gibi kapladı ( Anabritanica, 1989, syf.86).

Bir çobanın uzun yıllar sonra eserlere tesadüfen rastlaması ile kazı işlemlerinin
başlatılması sonucu, çok sayıda insan cesedi ve günlük yaşamdan kesitler veren
buluntulara ulaşılmıştır. Lavların altındaki cesetler yüksek ısıya bağlı toz haline
geldiğinden; insan bedeni şeklinde boşluklar oluşmuş, bu boşluklara kimyası
güçlü malzeme akıtılarak kalıplar çıkartılmış, etrafındaki krater kırılıp insanların o
anda hangi pozisyonda öldüklerini ortaya çıkaran heykeller elde edilmiştir.

O dönem, Fiorelli vücutları kalıplamak için yeni bir yöntem bulmuştu. Bedeni ortaya
çıkarmak için kemik kalıntılarına, boşluğu dolduruncaya kadar sıvı alçı dökülecekti.
Aslında volkanik killer insan ve hayvan bedenlerinin etrafında katılaşmış,
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kıyafetlerinin kıvrımlarını ve kaslarının hatlarını belirginleştirmişti (Ettiene, 1990,
syf:30), (Bakınız Görüntü: 34).

Görüntü 34: Pompei’de kükürt gazından korunmaya çalışan insan kalıbı,
https://www.google.com.tr/search?q=Pompei 2017.

Evlerinden kıymetli eşyaları ile kaçmaya çalışırken kapı arkasında kalmış
insanlar, kollarından, ayaklarından bağlı köleler, cenaze ayini sırasında ayağa
kalkamamış din adamları, çocuklarına sarılmış anneler, ağlayan çocuklar, hamile
kadınlar, evlerinden / eşyalarından vazgeçemeyen zenginler, ellerini yüzlerine
kapatarak kükürt gazından korunmaya çalışanlar vb. öldükleri porsiyonda
kalıplanarak Napoli Müzesi’ne taşınmıştır.
Pompei’de Antikçağ doğrudan doğruya konuşur bizimle, sanki hala sürmekte
olan gündelik bir yaşamın binlerce hadisesiyle yakalar bizleri: İşçiler Villa dei
Misteri’nin dehlizini sıvamak için alçı karmaktadırlar. İsis tapınağının rahipleri için
sofra hazırdır (Ettiene, 1990, syf. 41).
Şehrin yarısından fazlasının zengin bir hayat yaşıyor olmasından dolayı, şatafatlı
Roma Dönemi ve Yunan Mitolojisine ait paha biçilemez eserlerin sergilendiği
Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde, Pompei’den çıkarılanlar haricinde, Mısır
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Koleksiyonu da yer almaktadır. En ilgi çeken eserlerden biri de Büyük İskender’in
M. Ö. 333. yılında İskenderun yakınlarında Pers Kralını yenmesini betimleyen
mozaiktir (Bakınız Görüntü: 35).

Görüntü 35: Büyük İskender’in mozaik resimlemesi,
https://www.google.com.tr/search?q=büyük+iskender&2017.

Napoli Arkeoloji Müzesi, İtalya’daki Torino Arkeoloji Müzesi dışında, Antik Mısır
eserlerinin en önemlilerine ev sahipliği yapmaktadır. Kardinal Borgia ve
Picchianti koleksiyonlarını bulunduran Napoli Arkeoloji Müzesi’nde önemli
mozaikler de sergilenmektedir. Pompei ve Vezüv kentlerine ait mozaikler,
Büyük İskender ile Pers İmparatoru III Darius arasındaki savaşı betimleyen
mozaik, Balık Kataloğu, Balık ve Roma, Aşil ve Agamemnon, Köpeğe dikkat et
mozaiği, Lede ve Zeus, Pompei Mozaikleri (Şener, Yüksel, 2016, syf.160-161),
(Bakınız Görüntü: 35).

1.6. GÜNÜMÜZDE MÜZELERE VE MÜZECİLİĞE YENİ YAKLAŞIMLAR
Batı’da 18. Yüzyıl’da kişiye özel koleksiyonların, kamuya açılmasıyla başlayan
müzecilik daha sonraki dönemde hızlı bir değişim ve gelişim süreci içine girmiştir.
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Başlangıçta klasik müzecilik anlayışıyla görevlendirilen müzeler; günümüzde
yönetimle uyumlu, toplum hizmetine yönelik sorumluluk ve çalışma ile varlıklarını
sürdürmektedir.
Tarihi geçmişi çok fazla olmayan bu yaklaşım, ülkemiz müzeciliğinde de varlığını
sürdürmektedir. Başlangıçta eski eserleri toplama, koruma ve sergileme girişimi
ile sınırlı hizmetler çerçevesinde açılmış olan müzeler; günümüzde pedagojik,
sosyolojik, psikolojik içeriklerle donatılmış olup, akademik alanda müzecilik eğitim
dalı ile zenginleştirilerek özel müzelerle beraber gelişimini sürdürmektedir.
Türkiye Müzecilikte çok yol almış bir ülkedir. Son yıllarda özel müzeciliğinde
hamle yapması sevindiricidir. Üniversitelerimizde müzecilik ile ilgili bölümlerin
açılması, programlara müze eğitimi derslerinin konulması önemli bir gelişmedir (
Onur, 2012, syf.10).
Yeni müzecilik, tarihi eşyaların yan yana dizildiği ve insanların bunların önünden
geçmekle yetindiği, özensiz ve arka planın ustalıktan yoksun bir biçimde
sunulduğu müzecilik anlayışından uzaklaşmaktadır. Demokratik ve katılımcı bir
kurumsallaşmayı ön gören müzecilik, tarihi malzemenin ve genel olarak
koleksiyonların önemi kadar ziyaretçinin de üzerinde durmak gerekliliğidir. Yeni
müzecilik; koleksiyonların ve korumaya ilişkin işlevlerin ihmal edilmesi söz
konusu olmadan, müzelerin eşya odaklı olmaktan çıkıp insan odaklı bir çalışmaya
yönelmelerinin hedefte olduğunu göstermektir. Müzecilik son yıllarda; dışlayıcılık
yerine kapsayıcılık için çalışmakta, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan,
yoğun bir kitle iletişimini önemli başarı ölçütü olarak ele almaya çalışmaktadır.
Dewey aynı zamanda sanat deneyiminin zamanla geliştiğini gözlemler. Bütün
estetik karşılaştırmalarda önemli olan zaman öğesi, müze bağlamında açıkça
öne çıkar. Görmek, bakmaktan fazlasıdır; bakmaksa göz atmaktan fazlasıdır. Biz
gören gözleri teşvik etmeye çalışırız (Burnham, Kai-Kee, 2011, syf.38)
Dünyada müzeler çağdaşlaşmanın ardından, son yıllarda, müze kavramının
tarihsel temellerine, yaratıcılığa dönme eğilimini katmaktadır. İki dünya savaşında
yaşanan büyük yıkımlar ve ardından soğuk savaşın yol açtığı gerilimler,
insanlığın artan bir bölümünde, sahip oldukları kültür kurumlarını barışçıl bir
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seçenek için kullanmaya yöneltmiştir. Bu kapsamda müzeler, esinlerini insan
sevgisinden ve saygısından alan, insan sevgisi ve saygısını yaygınlaştıran
kurumlar olma yolunda kullanılmaktadır.
Günümüz müzeleri teknolojinin ilerlemesinden payına düşeni alarak, kitle iletişim
araçları ile izleyiciye daha kolay ulaşabilecekleri yöntemleri hizmetleri arasına
katmaktadır. Farklı eğitim ve yaş grubundan izleyiciler için eğitim programları
düzenleyerek izleyici sayısında ciddi artışlar sağlamaya çalışmaktadır.
Çağdaş müzecilikte koleksiyonların korunması ve araştırılması kadar, eğitim ve
tanıtım aracılığı ile izleyicilerin müze koleksiyonlarına ulaşmasını sağlamak,
müzelerin diğer bir önemli görevleri arasında yer almaktadır. Günümüzde
müzelerin eğitim işlevinin arttırılması açısından yapılan çalışmalara bakıldığında,
müze eğitim ilişkisine, müze okul işbirliğine dair çeşitli yöntemler ve öneriler
sunulmaktadır. Müzelerin eğitim işlevinin kapsamı da bu tür örneklerle her geçen
gün genişlemektedir. Tüm bu çalışmalar ve gerekçelerle müzeler, eğitim
hayatında yerini genişletmeye devam etmektedir. Nesnelerin toplanması ve bilgi
aktarımı temeline dayanan anlayıştan; elde bulunan mevcut koleksiyonların
izleyici tarafından yorumlanması ve deneyim oluşturmasına önem veren yeni bir
anlayışa geçilmesi ile müzelerin eğitim rolü de önemsenmektedir. Örneğin müze
eğitimi ile tanıtım çalışmasını birleştiren bir uygulama olarak kabul edilen
bütüncül panolar; parça ya da koleksiyon sayısı kısıtlaması olmaksızın bütünü
anlatabildikleri ölçüde dikkat çekici ve bilgi verici olmaktadır.
Eğitimde bilgi aktarımının temel niteliği, ezberci ve edilgen bir sistemden çok;
araştırarak öğrencinin kendisinin bulduğu, analiz ve sentezle daha yaratıcı bir
sonuca ulaşan eğitim sistemlerine geçişi, okullarda kütüphane ve laboratuvarların
yanı sıra, müze ziyaretlerinin de bulunması vazgeçilmezler arasına girmesi
gerekliliği öneriler arasında bulunmaktadır. Müzelerin kendilerini ziyaret eden
okulların öğrenci eğitimine katkı sağlaması bağlamında bu uygulamanın eğitimde
yaygınlaşabilecek bir ders işleme metoduna dönüşmesine kucak açması hedefler
arasında yer almaktadır.
Çağımız müzecilik anlayışında müze; ziyaretçiyi bekleyen değil, onu kendine
çekmeye, ikna etmeye çalışan aktif bir eğitim kurum olma yolunda çalışmalar
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başlatmalıdır. Bunun için müzelerin her zaman yeni sergileme, tanıtım ve anlatım
yöntemleri geliştirmeleri beklenenler arasındadır.
Çağdaş anlamda tanıtım tekniklerindeki gelişmeler müze içerisinde başlayarak,
izleyici üzerinde olumlu yönde etkisini artırmaktadır. Sanat eserlerinin üç boyutlu
sunumu, yeterli ışıklandırmanın yapılması, ısı/ nem/ havalandırma vb. teknolojik
imkânların bilimsel metotlarla yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Günümüz
müzeciliğinde, Rehberlik hizmetlerinin bilimsel modern süreç içerisine girmesi,
dikkat çekici bilgilendirme panolarının yer alması, dia-film gösterileri, seminerler,
atölye

faaliyetleri,

müze

ürünleri

hakkında

yayınların

ve

benzerlerinin

pazarlandığı ünitelerin yer alması, kafeteryaların kurulması vb. çalışmalar,
izleyiciyi aktif öğrenme süreci içerisine çekmektedir. Ayrıca sanal ortamda
modern müzecilik uygulamalarının hayata geçirilmesi de meraklı izleyicilerin süre
kısıtlaması olmadan kullandıkları bir başka yöntem olarak kabul görmektedir.
Yapılan yeni mimari tasarımlarla, müzelerde depo olarak kullanılan alanlar sergi
alanı kapsamına alınarak, depolardaki sanat eserleri sergilenme imkânına
kavuşmaktadır.
Günümüzde birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de çağdaş müzecilik
bazında, geleneksellikten uzaklaşılarak yenilikçi, aktif, teknolojik girişimlerle yol
alınmaya çalışılmaktadır. Müzelerin klasik anlamdaki görevlerinin (toplamak,
korumak, sergilemek, eğitmek) sınırları, toplum kalkınma zinciriyle açılımını
genişleterek; çevresini koruyan, ruh sağlığını besleyen, gelişimini sürdüren bir
toplum modelinin yapımcılığına gitme yolunda ilerlemektedir. Yeni müze
anlayışında olumlu ilerlemeler ise kuşkusuz dünyanın, toplumun, yönetimlerin,
teknolojinin vb. değişmesi ve gelişmesiyle olanaklı olmaktadır.
Müzelerdeki sayı ve çeşitliliğin artmasına paralel olarak, sosyal müzeye doğru
açılım genişlemektedir. Ülkemizde müze koleksiyonları arkeolojik eserlerle sınırlı
kalmayıp, sıradan insanların da geçmişini, günlük yaşamını, eşyalarını vb.
sunarak genişlemektedir. Aile müzeleri, çiftlik müzeleri eko müzeler kapsamında
ve benzerleri bu bağlamda Türkiye’de de halkın hizmetine sunulmaktadır.
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Müzecilik alanındaki değişimin altını bir kez daha çizecek olursak, günümüzde
çağdaş müzeler bir tek konuya odaklanma yerine; topluma, insanlığa yönelerek,
sadece geçmişi değil bugünü ve geleceği de anlatmaya çalışmaktadır. Dünyada
çok sayıda çocuk ve bilim müzesi açılmasının nedenlerinden birisi de buna sebep
olarak gösterilmektedir. Örneğin savaş sonrası açılmış olan barış müzeleri,
sadece barışa ve insan haklarına odaklanmayıp; şiddete, suça, ayrımcılığa,
yoksulluğa, cahilliğe, köleliğe, terörizme, çevrenin yağmalanmasına, çocuk ve
kadın haklarının çiğnenmesine karşı çıkmayı da anlatmaya çalışmaktadır.
Günümüzde arkeolojik eserlere sahip olmak kadar, sunum teknolojisinin çağdaş
ve ileri boyutta araştırmacı, bilirkişiler tarafından yapılması, önemli bir soruna
çare olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde müzelerin kuruluşu, müze
yapılarının

gelişimi,

düzenlenmesi,

müze

sunumlarının

modern

ve

çağdaş

boyutta

ziyaretçi sayısının artış göstermesi için kabul edilir sebepler

arasında yer almaktadır.
Müze reklamlarının bir kısmını oluşturan basılı yayınların (afiş, billboard, katalog,
broşür, kitapçık, vb.) bilgili, deneyimli, eğitimli, araştırmacı bilir kişiler tarafından,
halkın değişik sosyolojik gruplarına (öğrenci, yetişkin, çocuk, yabancı,
araştırmacı

vb.)

hitaben

düzenli

aralıklarla,

teknolojinin

imkanlarından

yararlanarak hazırlanması, çağdaş müzecilik tanıtım çalışmasının önemli bir
parçasını oluşturmaktadır.
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2. BÖLÜM
MÜZELERDE SERGİLEME VE TANITIM

Müze; tarihsel, toplumsal bir bellek olarak, eski ve güncel sanat eserlerin ev
sahipliğini yapan mekânlar olarak oldukça fazla sorumluluk taşıyan bir kurumdur.
Haznelerinde bulunan her türlü sanat eserinin hak ettikleri düzeyde sunulması,
profesyonel bir çalışmayı gerektirmektedir. Müzelerde var olan sanat eserlerinin
önemi kadar, sunum tekniklerinin kalitesi de izleyicilerin dikkatini ve ilgisini çeken
bir konu olarak gündemde yerini almaktadır. Eğitimli ve deneyimli kadrosuyla
hizmet veren müzeler, yeni teknolojik imkânlardan yararlanarak çalışmaları
arasında sergileme, tanıtım ve sunum tekniklerini de ayrı bir program dâhilinde
uygulamaktadır.

2.1. SERGİLEME VE TANITIM
Müzenin temel işlevlerinden biri olarak tanımlanan sergileme; sunum ve tanıtım
olarak ziyaretçiye ulaşılabilen, müzenin kendisini ifade edebildiği en önemli
iletişim yöntemlerinden birisidir. Müzelerdeki göstergebilim; gösteren müze,
gösterilen müze içerisindeki koleksiyon, gösteren ve gösterilenin bileşimiyle de
gösterge oluşmaktadır. Belirli bir ürünün, düşüncenin, kavramın çok paylaşımlı
ortama uyarlanarak gösterimi olarak tanımlanan müze sergilemesi, iletişimin
temel kuralları çerçevesinde düzenlenmektedir. Müzeleri bilgi-belge arşivinden
ayıran temel özellik gerçek nesnelerden oluşan koleksiyonlara sahip olmalarıdır.
Bu sebeple müze sergilemelerinde, sergi dilinin anlaşılır, düzenlemenin bütünlük
taşıması önemli bir konudur. Özellikle geçmişin kültür birikimini bünyesinde
taşıyan tarihi müzelerde sergileme dili daha da önemlidir. Müzede bulunan her
bir nesnede tarihi yaşamın bir imgesinin gizli olduğu düşüncesinden hareketle
nesneleri tek tek ele almak yerine, müzenin tamamının doğru kurgulanıp ve doğru
mesajın aktarılabilmesi ön planda yerini almaktadır.
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Sergileme teknolojisi, eserin sergilenmesini görünürlüğünü artırmaya yönelik
yardımcı bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Sergileme tasarımları günümüz
hareketliliğinde, durağanlıktan uzak etkin ve çağdaş bir görev sorumluluğu ile
sanat yelpazesinde yerini almaya devam etmektedir.

Ayrıca müze ve sergi

salonlarının mimarisi de teknolojik gelişim karşısında, yeni sergileme tekniklerini
beraberinde taşımaktadır.
Bir sanat eserinin oluşumunu sağlamak kadar, olması gerektiği gibi sunmak da
önemli bir konudur. Tanıtım ve tasarımına yeterince önem verilmediğinde, kaliteli
sunum yapılmadığında serginin etkisi izleyici üzerinde beklenen düzeyde
olmayacaktır. Sanat eserleri ve kültürel değerlerin izleyicisi ile karşı karşıya gelen
sergi mekânları, yüksek kalitede, bu işin profesyonel bilirkişileri tarafından
düzenlenmesini gerektirdiğinden, iç ve dış tasarım meslek grubunun görev
almasını da beraberinde getirmektedir.
Müzelerin eğitim ve iletişim aracı olma niteliği, sergileme ve sunum tekniklerinde
toplumsal değişimle, değişen çevre ile birlikte, farklı seçeneklerin kullanılması
düşüncesini de gündeme getirmektedir. Günümüzde müzelerde sergi ve sunum
teknikleri planlamaları daha ciddi boyutta ele alınarak, sıradanlıktan kurtarılma,
izleyiciyi daha çok cezbetmek maksadıyla müze yöneticilerini harekete
geçirmektedir. Hedef izleyici kitlenin eğitim, yaş, meslek, yerli, yabancı, kentsel,
kırsal vb. sosyal durumlarına göre ayrıca düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzde yapısal ve işlevsel olarak beklentileri değişen müzelerin, sunum ve
sergileme açısından da günün şartlarına göre çağdaş düzeyde yönlendirilmesi
gerekmektedir. Ülkemizde yeni olan fakat olumlu yönde yol alan yeni sunum ve
sergileme teknikleri, ait olduğu çağdaş sergileme ve sunum basamağına ulaşmak
için ilerlemeye devam etmektedir. Her şeyden önce kaliteli bir sergi ve sunumun
yapılabilmesi için ekonomik kaynakların da yeterli olması gerekmektedir.
Müzelerin kurulum amaçlarından bir tanesinin de kâr elde etmek olmadığı,
finansal kaynağın müze dışından sağlanıyor olması ayrıca bilinen bir gerçektir.
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2.1.1. Sergileme Nedir?
Sergileme kelimesi genel anlamda; sunmak, göstermek, tanzim ve teşhir
etmektir. Sergi; çeşitli eser, ürün, fikir ya da tekniği tanıtım araçları ile birlikte
hedef kitleye sunmak, satmak, tanıtmak amacı ile önceden belirlenmiş
alanlarda oluşturulan tanıtım işidir. Sergi, taşınabilir ya da taşınamaz boyuttaki
sanat eserlerinin bir mekânda topluca görülmesi amacı ile kamuya
sunulmasıdır (Erbay, 2011, syf.6).

Sergi sözcüğü “Sanat Kavramları ve Tanımları Sözlüğünde şu şekilde
tanımlanır: sergileme davranışı, sergilenen eser ve malzemeler, sanatın,
endüstriyel ürünlerin ya da benzerlerinin halka açık olarak gösterilmesidir.
Sergi, sergilemekten daha geniş kapsamlı bir terimdir. Belli amaçlar
doğrultusunda halka açık gösterim fikrine sahip olan yapılandırılmış bir resmi
sunum şeklini anlatır (Erbay, 2011, syf.6).

Sergileme genel olarak; tasarım, araştırma, yönetim, planlama, tanıtım, eğitim ve
teknolojiden yardım alarak oluşturulan bir çalışmadır. Müze sergileri, teknolojinin
kullanılması ile tüm duyumlara hitaben bir iletişimle; bilgiyi artıran, düşünceleri
değiştiren ve geliştiren, davranışları yönlendiren,

konu hakkında merak

uyandıran, araştırma yaptıran bir sunum tekniğidir.

Sergiler insanlar içindir, bu yüzden tasarımcıların, çok farklı yapıdaki
izleyicilerin fiziksel, duygusal ve entelektüel ihtiyaçlarını anlayıp, ulaşılabilir,
eğitimsel ve eğlenceli çevresel öğeleri buna göre sağlaması gerekir.
Tasarımcının izleyiciyle nasıl iletişim kurulacağını, izleyicilerin nasıl
öğreneceğini ve onlar için öğrenme yollarının nasıl kolaylaştırılacağını
anlaması gerekir (Locker, 2013, syf. 34).

2.1.2. Türkiye’de Sergilemenin Tarihçesi
Türkiye’de sergilemenin tarihçesine bakıldığında; ilk halk sergisi 1860’larda
İstanbul’da At Meydanı’nda kurulmuş olup; “Sergi-i Umumi-i Osmani” olarak
isimlendirilmiştir. İçerik olarak Türkiye’de yapılan çeşitli sanat eserleri, zirai
malzemeler, maden örnekleri, kumaşlar, Türk ustalar tarafından yapılan alet
örnekleri bu sergide yer almıştır. Türkiye’de ziraatçılığın gelişimi için İngiltere’den
getirilmiş olan ziraat aletleri teşhir edilmiş olup; aynı zamanda gıda maddeleri,
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keten işleri, iplik, yün, kuyumculuk, deri, mobilya ve dekorasyon işleri de
beraberinde tanıtılmıştır.
Türkiye’nin başvurduğu ilk uluslararası sergi ise; 1851 yılında Londra Kristal
Sarayı’nda, Dünya Fuarları tarihçesini başlatan bir etkinlik olarak, 200 sandık
eşya ile katıldıkları sergidir. Türkleri yakından tanıtmak amacıyla; kıyafetler, yazı,
hamam, berber, yemek malzemeleri, temsili yeniçeri odaları, Ermeni düğünü,
divan toplantısı, eğitim odası, padişahın kullandığı eşyalar vb. yer almıştır.
Avrupa’da 19. Yüzyıl’ın sonu ve 20. Yüzyıl’ın başında soyut sanatın gelişmesiyle
oluşan yeni estetik anlayışın sanat sergilerini etkilediği görülmektedir. Grafik
tasarımcıların, sergileme tasarımına değişik örnekler sunmaları 1920’leri
bulmuştur. Türkiye’de sergileme hareketleri Osmanlı Döneminin son yılları ve
cumhuriyetin ilk yıllarında başlamış olup, daha sonraki yıllarda bu alanda oldukça
başarılı adımlar atılmıştır. Sergilemenin nitelikli başlangıcını 1920’lerde Batı’da
grafik sanatçıları başlatmış olup; Türk grafik tasarımı tarihinde sergileme tasarımı
birçok kez yer almış, bir grafik ürün dalı olarak kategorizasyona (kategoriler
halinde düzenleme) profesyonel anlamda 2005 yılında Grafikerler Meslek
Kuruluşu sergisi ile başlanmıştır.

2.2. SERGİLEME ÇEŞİTLERİ
Sergileme üç önemli unsurdan; sanatçı (eserler), ziyaretçi ve düzenleyiciden
oluşmaktadır. Sergileme tasarımı türleri çok net olarak belirlenmemesine
rağmen, işlev ve içeriklerine göre sınıflandırılmaktadır.

2.2.1. Zaman Odaklı Sergiler
Zaman odaklı sergiler, eserlerin sergilendikleri alanda bulunma sürelerine
endeksli olmaları ile ilgili rakamsal açıklamalardır. Kalıcı sergilerin 10 yıl, geçici
sergilerin en fazla 3 ay kadar sergilenmesi gerekir. Uzun süreli sergilerin tanıtım
afişlerinde genel olarak zaman kısıtlaması olmadığından tarih verilmezken; kısa
süreli sergilerin tanıtım afişlerinde ise mutlaka zamansal bilgi verilir.
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2.2.1.1. Sürekli Sergiler
Uzun süreli (en az üç, en fazla on yıl) sergiler, yerleşik yapıya sahip, değişmeden
kalacağı için izleyicisi tarafından birkaç defa gezilebilir. Sınırlı koleksiyonları olan
küçük müzeler için de en başarılı sergileme türü olarak kabul edilir. Müzelerde
yer alan sergileme alanlarının büyük bir kısmı genel olarak sürekli sergileme
kapsamında yer alır.

2.2.1.2. Süreli Sergiler
Süresi bir günden başlayıp, birkaç aya kadar süren bu tür sergilerde zaman
kısıtlaması olduğundan, sergi alanının tasarımı ilgi çekici, eğlendirici, akıcı, canlı
ve bilgiyi kısa sürede aktarıcı biçimde planlanır. Bu tür sergilemelerde; yeni
konular, yeni nesneler, yeni teknikler eserlerle birlikte yer alır. Daha çok özel
günlerde, ünlü kişilerin doğum ve ölüm yıldönümlerinde, yeni nesnelerin
tanıtımında, kutlama, şenlik ve festival açılışı sırasında düzenlenir.

2.2.2. Mekânı Olmayan Sergiler
İzleyicinin büyük bir kısmının her zaman her yere gidemediği düşüncesinden
hareketle topluma yakınlaştırılan sergilerdir. Ayrıca mekânı olmayan sergiler
içerisinde yöresel, bölgesel ürünler ve hizmetler de bu kapsam içinde
değerlendirilir. Kültürel amaçlı mekânı olmayan sergiler genel olarak ticari amaçla
düşünülmezken, bölgesel ürünlerin pazarlandığı mekânı olmayan sergiler ise
daha çok ticari amaçla sunulur.

2.2.2.1. Gezici Sergiler
Gezici sergiler, değişik alan ve mekânlarda sergilenip, daha sonra toplanarak
başka bir yer ve mekânda sergilenen sergilerdir. Çoğu zaman bu gezici sergiler
hareketli taşıtlar olup (tren, tramvay, otobüs, tır, vagon, kompartıman, gemi vb.)
yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sunulmaktadır. Gezici sergiler gittikleri
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bölgede ilgiyi artırmakta ve

ayrıca turizm açısından finansal kaynak

sağlamaktadır.
Gezici müze sergilerinde, tanıtımı yapılacak etkileyici müze ürünlerinin taşınabilir
ve taşıtın kapasitesi ölçüsünde olması temel gerekliliktir. Ayrıca ulaşım mesafesi
uzak olan bölgeler daha çok tercih edilmektedir. Gezici sergilerin hedef kitleye
sergi öncesinde duyurulması gezici sergiye katılım oranını artıran faktörlerin
başında gelmektedir. Gezici sergiler, zaman sınırlamasıyla kurulan bir sergi türü
olduğundan; tanıtım üzerinde zaman vurgusu özellikle yapılan önemli konudur.
Gezici sergilere, Sanatın Anadolu Aydınlanması, Amerika’da açılan Kanuni
Sultan Süleyman Sergisi. Çanakkale 1915 Gezici Müze Sergisi örnek olarak
gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 36).

Görüntü 36: “Çanakkale 1915” gezici müze sergisi,
https://www.google.com.tr/search?q=Çanakkale+1915+Gezici+Müze+sergisi 2017.
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2.2.2.2. Sanal Sergiler
Dijital teknolojinin imkânlarından yararlanarak mekâna ihtiyaç duyulmadan
ziyaretçi ile kesintisiz iletişim kurulabilen sergi türüdür. Müzelerde sunulan veya
sunulamayan eserler (depolarda korunan eserler) katalog bilgileriyle beraber
bilgisayar görüntü ortamına aktarılarak, ziyaretçi veya araştırmacıların hizmetine
sunulmaktadır.

Sanal sergiler: Werner Schweibens sanal müzeleri, dünya çapında erişimi
olanaklı kılmak için fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müzeler
olarak tanımlamıştır. İçeriklerine göre broşür sanal müzeler, içeriksel sanal
müzeler, eğitsel sanal müzeler ve sanal müzeler olarak dört gruba ayrılırlar
(Boyraz, 2014, syf.3).

2.2.3. Sosyal Odaklı Sergiler
İzleyiciler üzerinde duygusal etki yaratmak için, açıklamaya dayalı, bilgi vermek,
hoş vakit geçirmek amacı ile açılan sergileme çeşitlerini kapsamaktadır.
Günümüzde müzeler; bilgiden geniş çapta yararlanan, eğitim kurumlarındaki
öğrenciler için özel seminerler düzenler. Daha çok ülke ve dünya tarihinde
yaşanmış olan acı, savaş ve trajik dönemlerin, yeni nesillere sanatsal anlatımlarla
hafızalarda kalmasına yardımcı olması amacıyla düzenlenen sergilerdir.

2.2.3.1. Eğitim Sergileri
Açıklama ve bilgi vermeye dayalı, öğretmek amaçlı kurulmuş sergiler olup; bilgiyi
aktarırken drama yaparak, izleyiciyi de sergi etkinliğinin içerisine katmaktadır.
Özellikle çocuklar için düzenlenen sergiler bu kapsamda olup, bilgi kurumu gibi
çalışmaktadır. Eğitim sergileri son yıllarda, tarih, oyuncak, tasarım, ihtisas, bilim,
sanat müzeleri adı altında alt gruplara ayrılmaktadır.

Bilgi odaklı sergilemeler nesnelerle ilgili yapısal bilgilerden çok bu nesnelerin
bağlamına ve işlevine odaklı bir sistem olduğu için tercih edilmektedir. Bilgi,
ayrıca müzenin ek iletişim mecralarına hizmet edebilir. Günümüz müzeleri
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toplama, koruma ve sergileme işlevlerinin yanı sıra çeşitli yayınlar, eğitim
aktiviteleri ve bilgi etkinlikleri ile yaşam boyu eğitime katkıda bulunmaktadır
(Maccario, aktaran, Boyraz, 2008, syf.120).

2.2.3.2. Eğlendirici Sergiler
Son yıllarda müzeler daha çok izleyici çekmek için eğitimin yanı sıra eğlendirici,
hoş vakit geçirme programlarını da çalışma alanlarına katmıştır. Müze veya
sergiyi ziyarete gelen ziyaretçi ve izleyicilere bilgisayar ve diğer görsel işitsel
donanımlardan yararlanarak, etkileşimli (interaktif) sunumlarla daha akıcı ve
eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlı hazırlanmaktadır.
19. Yüzyıl sonlarında müzelerin yeterince ilgi çekmediği düşüncesinden hareketle
İngiltere’de Oxford Müzesi, Robinhood Gösteri Merkezi, Moskova Atari Müzesi
ve Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi önderliğinde AKUA Park ve
MİNİATÜRK Bilim Müzesi, eğlendirici sergilere örnek olarak gösterilebilir (Bakınız
Görüntü: 37).

Görüntü 37: İstanbul Teknik Üniversitesi MİNİATÜRK Bilim Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=miniatürk+bilim+müzesi& 2017.
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2.2.3.3. Anı / Hatıra Sergileri
Duygusal sergileme olarak da adlandırılan bu sergileme belli bir ülke, kişi, bölge,
soykırım, savaş, hastalık, afet, deprem, felaket veya buluşun dramatize edilerek
anlatılmaya

çalışıldığı

sergilerdir.

Vietnam

Savaşı,

Çanakkale

Savaşı,

Cumhuriyet Müzesi, Anıtkabir Müzesi bu sergileme türüne örnek olarak
gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 38).

Görüntü 38: Anıtkabir Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=anıtkabir+müzesi& 2017.

2.2.4. Eser Odaklı Sergiler
Sergilenen eserlerin özelliklerini öne çıkaran bir sergileme çeşidi olarak
tanımlanmaktadır. Sergide yer alan eserler seramik, resim, tekstil, cam sergisi
şeklinde örneklenebilir.
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2.2.4.1. Eserin Amacına Göre Sergiler
Sergilemedeki sanat eserleri daha çok işledikleri temaya göre düzenlenmektedir.
Estetik veya hoşa giden, bilgi kazandıran kavram ve fikir üzerinden yansıtmaları
olan sergilerdir. Müzelerde sergilenen tarihi savaş araçları, teknolojik sergiler,
kitap sergileri bilgi kazandıran sergiler olarak değerlendirilmektedir.

2.2.4.2. Eserlerin Birbiriyle Olan İlişkilerine Göre Sergiler
Sergilenen nesnelerin benzerlikleri ve sistematik olarak düzenlenmeleri; çevreyle
ilgili, bölgesel ve yaşadığı ortamla ilişkilendirilerek hazırlanan sergilerdir. Örneğin
Topkapı Sarayı’ndaki Fatih Sultan Mehmet’ tahtı, Petrov Tahtı, İngiltere Kraliçesi
Elizabet tahtı; etkin olan yönetici gücü, mobilya özellikleri, tarihi dönemi, maddi
zenginliği, hacimsel büyüklüğü vb. kıyaslamalarla ziyaretçiye sunulmaktadır
(Bakınız Görüntü: 39).

Görüntü 39: Fatih Sultan Mehmet, Mısır Kraliçesi Hetheperes ve Victoria’nın tahtı,
https://www.google.com.tr/search?q=Fatih+Sultan+Mehmet’in+tahtı 2017,
https://www.google.com.tr/search?q=krali%C3%A7e+tahtlar%C4%B1 2017,
https://www.google.com.tr/search?q=Queen+Elizabeth++thrones 2017.
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2.2.4.3. Etkileşimli (İnteraktif) Sergiler
Duyu organlarına (duyma, görme, dokunma) yönelik, gönüllü katılımcılar
üzerinde uygulanan, kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağlamak amaçlı düzenlenen
sergilerdir. Bu tür sergilerde eser kolay izlenir, ilgi çeker, ziyaretçinin ve eserin
güvenliği sağlamdır. Yetişkinleri çocuk olmaya çağıran, sayıları gün geçtikçe
artan bir sergi türüdür (Bakınız Görüntü: 40).

Görüntü 40: Bayer’in 150. Yıl İnteraktif Sergisi’nden bir reyon,
https://www.google.com.tr/search?q=Bayer%27in+150.+Yıl+İnteraktif+Sergisi’& 2017

Bayer 150. kuruluş yılını, 2013 yılında interaktif bir sergiyle kutlayarak;
mikroskopları, termal görüntüleme kameralarını, dijital oyun reklamlarını,
ziyaretçilerin dokunması ve denemesi için sunmuştur.

2.2.5. Sanatçı Odaklı Sergiler
Sanat merkezlerinde, galerilerde, müzelerde sanatçı eserlerinin, kişisel ya da
karma sergilerde yer alması ile ilgili olup, sanatçıların kişisel çalışmalarının öne
çıkarıldığı sergilerdir. Kişisel sergilerde sadece bir sanatçının eserleri yer
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almaktadır. Sanat merkezleri ve galeri sayılarının artmasına paralel olarak son
yıllarda kişisel sergiler, sayısal olarak daha ön plana çıkmaktadır.

2.2.5.1. Kişisel / Özel Sergiler
Kişisel sergiler, sanatçıların kişisel ürünlerini kapsadığı gibi işletmelerin belirli bir
konuda halkı bilgilendirmek amaçlı düzenlediği sergilerdir. Bir sanatçının birden
fazla çalışmasının bir arada sunulduğu sergileme türü olarak, büyük şehirlerde
turistlerin de ilgi göstereceği düşüncesiyle “Solo Exhibition” isimli kişisel sergiler
düzenlenmektedir. Özel koleksiyonculuğun kişisel sergiler alanında yer alması
düşüncesiyle, Türkiye’de özel koleksiyonculuk, Batılı toplumlarda olduğu gibi
daha çok ekonomik ve kültürel sermayesi iyi olan bireyler tarafından
yapılmaktadır. Özellikle son 20 yıl içerisinde koleksiyonerlerde artış görülmekte
ve sadece toplamak değil, sahip oldukları mirasın kişisel sergilerle tanınmasına
katkıda bulunmaktadırlar.

Belli bir tarihsel dönem ve coğrafyaya odaklanan Muharrem Kayhan
Koleksiyonu; Arkaik, Klasik, Helenistik Çağ’da Karya ve İonya bölgesine ait
yaklaşık 2.000 sikke ve 1.315 tane tarihi objeden meydana gelmekte. Yerel
buluntuların yanı sıra uluslararası piyasalardan ve zamanında yurtdışına
götürülmüş yüzlerce sikkeyi satın alarak oluşturduğu koleksiyonu ile Kayhan,
bu önemli mirasın tekrar Türkiye’ye kazandırılmasını sağlamış (Arkas, 2014,
syf. 4), (Bakınız Görüntü: 41).
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Görüntü 41: Muharrem Kayhan Koleksiyonu,
https://www.google.com.tr/search?q=Muharrem+Kayhan+Koleksiyonu 2017.

2.2.5.2. Retrospektif Sergiler (Geriye Dönük Sergiler/ Dünden Bugüne)
Retrospektif; Latince kökenli, İngilizcede “geriye bakmak” anlamındadır.
Meydana gelmiş olayların gerisine, geçmişine bakmak olarak kullanılmaktadır.
Bir sanatçının yaşamı, kariyeri boyunca ya da bir kurumun başlangıcından o güne
kadar ürettiği ürünleri, tarihsel akış içinde gösteren sergilerdir. Aynı şekilde
yönetmen ve oyuncuların da en iyi filmlerinden oluşan gösterimlere de bu ad
verilmektedir. Sanatçının yaşamı boyunca çalışmalarından örnekler içeren bu
sergileme çeşidi aynı zamanda zamansal açıdan karşılaştırma yapılıp, irdelenip
değerlendirilen sergi türüdür.
Genellikle sanat alanında oldukça uzun ve başarılı dönem geçirmiş olan
sanatçılarda dünden bugüne sergiler daha çok görülmektedir. Mehmet
Güleryüz’ün 1960 ve 2010 yılları, Erol Akyavaş’ın 1950 ve 1990 yılları geriye
dönük bir sergiyle tanıtması örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 42).
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Görüntü 42: Erol Akyavaş Retrospektif Sergi afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=Erol+Akyavaş+Retrospektif+Sergisi 2018

2.2.5.3. Karma Sergiler
Aynı veya farklı sanat ve sanatçıların eserlerini aynı mekânda düzenlendiği
sergileme şeklidir. Alış veriş merkezlerinde açılan sergiler, yarışmalı sergiler,
bienaller, müzayede sergileri karma sergiler kapsamındadır. Karma sergi ortak
karar verilmiş bir konu başlığı altında, benzer sanat eserlerinin bir araya
getirilmesiyle de yapılabilir.

2.2.5.4. Grup Sergileri
Bir akıma, döneme, eğilime, düşünceye veya okula bağlı sanatçıların bir araya
gelerek çalışmalarını sunduğu sergilerdir. Genellikle sanatçıların kullandığı üslup
benzerliği ön planda yer almaktadır.
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Empresyonistler, Oryantalistler, Çekirdek Sanat, Figür Yorum sergisi vb. isimler
grup sergileri açmıştır. Sanatçılar bu tarz sergilerde konularını genellikle
savundukları başlık altında işler. D Grubu Sanatçıları olarak bilinen Zeki Faik İzer,
Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve heykeltıraş Zühtü Müridoğlu
bu tarzın öncülüğünü yapmış sanatçılardır. (Bakınız Görüntü: 43).

Görüntü 43: D Grubu Resim Sergisi ve afişinden bir örnek,
https://www.google.com.tr/search?q=D+Grubu& 2017.

2.2.6. Tasarım Odaklı Sergiler
Tasarım odaklı düşünme; herhangi bir işi veya mesleği alışılmadık ve sıra dışı
sonuçlara götürerek, ispatlı ve tekrarlanabilir bir problem çözme protokolüdür.
Tasarım odaklı düşünmenin basamakları: 1-Problemi tanımlamak, 2-Araştırma
ve yorumlama yapmak, 3-Fikir üretmek, 4-Örnek tasarlamak, 5-Çözüm için test
yapmaktır. Tasarım odaklı sergiler, sergiyi düzenleyen kişi ve kurumların
tercihlerine göre biçimlenen sergilerdir. Son yıllarda teknolojiden destek alarak
özel tasarımlı sergiler daha ön planda yer almaktadır.
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2.2.6.1. Konulu Sergiler
Sergilenen eserler konularına göre sınıflandırılarak konulu sergileri meydana
getirmektedir. Hiyerarşik yapıya göre aynı dönemde, aynı tarz eser, ayrı bölgede
farklı bir sergileme olarak düzenlenebilir. Örneğin kadın konusu değişik
bölgelerde değişik anlatımla sunulabilir (Bakınız Görüntü: 44).

Görüntü 44: “Kadın” konulu resim sergisi,
https://www.google.com.tr/search?q=konulu+sergiler 2017.

2.2.6.2. Bağlamsal Sergiler
Matriks sergileme olarak da adlandırılan bu tür sergiler, birden fazla konuda
çapraz sergileme ile sunulur. Eserler, konular ve sanatçılar arası kıyaslama
mevcuttur. Daha çok etnografya, tarih ya da sanat tarihi sergilerinde yaygın
olarak kullanılır. Aynı sergileme içinde bir toplumun tarihi, ekonomik yapısı,
ülkeler arası ilişkiler anlatılırken; beraberinde sosyolojik düşünce yapısı da
aktarılabilir.
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2.2.6.3. Karma Sergiler
Birbiriyle ilişkilendirilen her türlü eşya, eser, nesnenin karmaşa, kargaşa,
gelişigüzel olduğu gibi; koruma amacıyla düzenlenmiş sergiler ya da eskiye ait
olanların korunmak amaçlı düzenlendiği sergi çeşitlerini de içermektedir. Tarihi
ören yerleri, savaş alanları, cepheler, karargâh, yangın ve deprem sonrası
alanlar, ibadet yerleri, ünlü şahıslara ait ev örneklerinde olduğu gibi birden fazla
sunumun aynı mekânda sergilenmesidir.

2.2.6.4. İdeolojik / Politik Sergiler
Belli bir fikir, siyasi görüş ve anlayış hakkında birikimlerin aktarıldığı, daha çok
tarih içerikli, sosyo-politik göndermelerin yer aldığı sergilerdir. Çoğunlukla savaş
müzeleri, askeri müzeler bu gruba girmektedir. Kahramanlık, kazanma/kaybetme
temalarının işlendiği bu tarz sergilere ideolojik/politik sergiler de denilmektedir.

2.2.6.5. Keşfedici Sergiler
Belli bir amaç ve hikâyeyi anlatan, öğreten didaktik (bilgi vermek amaçlı)
sergilerdir. İzleyiciye geleneksel olmayan, kendi düşünsel ölçütlerini birleştirme
yapmaları karşılığında çıkarımda bulunmaları istenen sergilerdir. Bu tür sergiler
daha çok etiket, tanıtım metinleri, tematik ve dizinsel (kronolojik) sıralamalarla
sunulur. Sergilenen eserleri keşfetmeleri ve eserler arasında bağlantı kurmaları
izleyiciye bırakılır. Genellikle müze ziyaretçilerinin uzun yazılı bilgilerin tamamını
okumadıkları düşünüldüğünden, bilgilendirme notları kısa tutulmaktadır.

2.2.6.6. Yerinde Sergiler
Yerinde sergiler; eserlerin ilk keşfedildiği, arkeolojik buluntuların toprak üstüne
çıkarıldığı alanlarda yapılan sergilenme yöntemidir. Özellikle sit alanları, antik
kalıntılar, eski yerleşim alanları, eski köyler bu konuya örnek sergilerdir. Ayrıca
hangarlar, gemi yapım alanları ve fabrikalar da bu tür sergilemelere dâhil
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edilmektedir. Ülkemizde Truva Antik Kenti, Bergama antik kenti, Efes Antik Kenti
konuya örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 45).

Görüntü 45: Efes Antik Kenti,
https://www.google.com.tr/search?q=Efes+Antik+Kenti& 2017.

2.2.7. Koleksiyoner Odaklı Sergiler
Koleksiyonerlerin kendi zevk ve istekleri doğrultusunda uzun yıllar bir araya
getirdikleri eserlerin sahipliğini belgelemek amaçlı sundukları sergilerdir. Bu tür
koleksiyonlar, sahiplerinin eğitimleri, maddi güçleri, ilgi alanları doğrultusunda
çeşitlilik ve yoğunluk göstermektedir. Koleksiyonerlerin kendi özel mekânlarında
veya

koleksiyon

parçalarını

bağışladıkları

kurum

ya

da

müzelerde

sergilenmektedir. Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İş Bankası Müzesi, Uçurtma
Müzesi, Rahmi Koç Sanayi Müzesi koleksiyoner odaklı müzelere örnek olarak
gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 46).

79

Görüntü 46: Koleksiyoner odaklı Rahmi Koç Sanayi Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Rahmi+Koç+Sanayi+Müzesi 2017.

2.3.TANITIM NEDİR?
Tanıtım; birey, topluluk veya kurum tarafından uygun görülen yöntem, teknik ve
iletişim araçlarından yararlanarak, bir durum ya da olay konusunun haberdar
edilmesi veya bir tutum ve davranışa yönlendirilmesidir. Kişi, ürün, hizmet veya
organizasyonun özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini,
ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine
sahiplenmesini, benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır.
Geçmişten günümüze tanıtım amaçlı bilgilendirme çalışmaları; radyo, gazete,
dergi, televizyon, açık hava tanıtım araçları ve bilgisayar gibi, her birinin kendine
özgü özelliklerinden yararlanılarak yapılmaktadır.
Tanıtım; geniş kitlelere yönelik yapılması dolayısıyla reklama benzer fakat
reklamdan en belirgin farkı ücretsiz yapılması ve haber biçiminde sunulmasıdır.
Reklam ve tanıtım arasındaki farklar şöyle sıralanabilir:
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- Reklamda mesajlar daha sanatsal olup yeri ve içeriği reklam verenin
kontrolünde; tanıtımda ise bu denetim medyanın elindedir.
- Reklam filmi çekimi kısa (30 sn.), tanıtım filmi uzundur (5 dk.).
- Reklamda diyaloglar ön planda ürün/hizmet konuşmaları içerisinde yer alırken;
tanıtımda ise seslendirme daha çok dışarıdan kullanılır.
- Reklam senaryosunda duygusal, komik, eğlenceli bir hikâye; tanıtımda daha
durgun aktarım vardır.
- Reklam filminde canlı müzik; tanıtımda daha yumuşak ve ciddi melodiler vardır.
- Tanıtımın kendine özgü özellikleri arasında; yüksek doğruluk derecesi, hedef
kitlelere kolayca ulaşabilmesi, merak ve ilgi uyandırması da bulunmaktadır.

2.3.1. Tanıtımın Türleri
Tanıtım ticari, kişisel ve toplumsal tanıtım olarak alt gruplara ayrılıp; olumlu yönde
etkili olabilmesi için, ait olduğu grup dâhilindeki gerekçeleri yerine getirmesi
gerekmektedir.

2.3.1.1. Ticari Tanıtım
Ticari tanıtım; bir firmanın veya işletmenin açılışını veya çalışmalarındaki başarıyı
kamuoyuna duyurmak amaçlı yapılan etkinliktir. Kamu ve meslek kuruluşları, özel
firmalar, vakıflar ve dernekler etkili çalışmalarıyla, son yılların her türlü çağdaş
teknoloji ve alt yapısını kullanarak başarı ve gelişmişlik düzeyini tanıtım
yöntemiyle ortaya koymaya çalışmaktadır.

2.3.1.2. Kişisel Tanıtım
Firmada görevli üst düzey yöneticiler ve başarılı personeller hakkında verilen
bilgilendirmedir. Kurum içinde çalışanların daha verimli ve istenilen düzeyde
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çalışması için ödüllendirme sisteminin kullanılmasıdır. Bu tür tanıtımlarda başarılı
olan kişi veya kişiler kariyer veya maddi değerle ödüllendirilerek tanıtılır.

2.3.1.3. Toplumsal Tanıtım
Politikası ve planlaması devlet tarafından belirlenen, uygulaması kamu ve özel
sektör kuruluşlarınca sürekli, sistemli, bilimsel ve teknik yöntemlerle yürütülen,
dış ülkelere dönük faaliyetlerin tümünü kapsayan tanıtımdır. Dış tanıtım bir parça
da olsa turizm bağlamında vitrin niteliği taşımaktadır. Ülkenin doğal, tarihi,
kültürel zenginliklerinin yerli ve yabancılara tanıtılmasıyla, turizm sektörünün
canlı tutulması hedeflenmektedir.

2.4. MÜZELERDE SERGİLEME VE TANITIM YÖNTEMLERİ
Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgilerin, ayrıntılı olarak müze ziyaretçilerine,
müze içinde ve müze dışında yazılı ve sözlü olarak iletilmesi, “Müze Tanıtımı”
olarak değerlendirilmektedir. Müze sergilemeleri, ülkelerin kültürel değerlerinin
oluşmasında önemli katkıları bulunan; bilim, sanat, folklor, antika, doğa,
etnografya,

arkeoloji

gibi

çeşitli

konuların

tanıtımı

için

halka

ulaşma

yöntemlerinden biridir.
Günümüzde çağdaş müzecilik kavramı içinde, eserlerin daha etkili tarzda
sergilenmesi için geleneksel yöntemlerin yanı sıra, teknolojik araçlardan da
yararlanarak

daha

etkili

gösterimler,

müze

ziyaretçilerine

sunulmaya

çalışılmaktadır. Halkın eserler hakkında bilgiye ulaşmasını sağlamak için
gösterim tekniğinde çağdaş gelişmeler olarak kiosklar, taşıyıcı rampalar,
simülatörler, sinema ekranları, robotlar vb. kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile
ören yerlerinde, uzun yürüme mesafeleri için taşıyıcı araçlar, ziyaretçi
asansörleri, teleferik ve yürüyen merdivenleri kullanıma sunmaktadır.
Sergileme, müzelerin varoluş sebeplerinin en önde gelen sebeplerindendir.
Müzelerde kullanılan sunum teknikleri, ziyaretçinin kolay algılayabilmesi ve
anlayabilmesi için önemlidir. Sanat eserlerinin gruplanması, belli bir sırayı ve
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düzeni takip ederek yerleştirilmesi gerekir. Konu hakkında ön bilgisi olmayan
izleyiciler için algılamalarında bir karışıklık yaratmaması için, üst üste
izlediklerinde, birbirleriyle bağlantılı bir bilgi birikimi sağlayacak şekilde
düzenlenmeleri gerekmektedir.

2.4.1. Vitrin İçi Sergilemeler
Vitrin içi sergileme, müze eserlerinin bir düzen doğrultusunda önceden
hazırlanmış camlı kabinler (duvar vitrini, orta vitrin, ışıklı vitrin) içine
yerleştirilmesidir. Vitrinler öncelikle eserlerin korunması için nemin, sıcaklığın,
havanın, ışığın kontrolünü sağlarken eserleri kirden, tozdan ve haşarattan
koruma görevlerini de üstlenmektedir. Vitrinlerde dayanıklı, güvenli, doğru ışık
seviyesini (led, fiberoptik, spot, soğuk katotlu) kullanmak, gereksiz parlamalara
engel olur. Herhangi bir sarsıntıda düşmemesi için gerekli risk önlemleri alınarak,
bazı eserler vitrin içinde duvara sabitlenmek suretiyle korunma altına
alınmaktadır.
Müze ziyaretçilerinin boy farkları

(yetişkin, çocuk, engelli) hesaplanarak

düzenlenme yöntemleri uygulanır. Vitrin içindeki düzenlemeler, eserlerin birbiri ile
bağlantısını izleyiciye kolayca aktarabilecek şekilde tasarlanır. Eserlerin
tanıtımını yapan etiketler, fotoğraflar, haritalar, panolar, eser yanında yer alarak,
ziyaretçinin görsel algılaması açısından birbirini örtmeyen ve birbirinin önüne
geçmeyecek şekilde yerleştirilir. Günümüzde vitrin içi düzenlemeler estetik
görünümlü, renkli ve daha kullanışlı malzemelerle (pleksiglas/yapıştırıcı,
platform, askı, çengel, özel vitrin blokları, yükselticiler, rahleler) yapılmaktadır.
Örneğin küçük ebatlı eserlerden olan sikkelere büyüteçler ve arkalarına aynalı
düzenekler yerleştirilerek daha görülebilir yapıp daha detaylı bilgi aktarılmaktadır.
Özellikle vitrin içindeki kitapların sayfaları dijital kayıt araçları ile çevrilerek, kitaba
dokunmadan tüm kitap bilgileri ziyaretçi tarafından okunabilmektedir.
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2.4.2. Panolar
Sergileme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, müzelerdeki ışıklı ve
ışıksız panolar da görsel tasarımları ile izleyiciye hizmet vermektedir. Vitrin
dışında yer alan bilgi panosu gibi, vitrin içinde bilgi sunan etiket, harita, fotoğraf,
grafik panolar bulunmaktadır. Ayrıca müze yerleşkesi hakkında bilgi ve tanıtım
yapan yön panoları da ziyaretçinin kullanımına sunulan kolaylaştırıcı hizmetlerdir.

2.4.3. Stant Üzeri Sergilemeler
Stant, sergi alanlarında üzerine farklı boyutlarda eser ve nesnelerin yerleştirildiği
yükseltilerdir. Duvar kenarına veya orta mekâna yerleştirilen çeşitli boy ve
ebattaki stant tasarımları; üstü camla kaplı olan, elektronik ışıklı, kendi ekseninde
dönebilen çeşitlerini de bulundurmaktadır. Stantlar; eserlerin özelliğine, hâkim
rengine, dokusuna göre, birbirlerinin görsel algılamasına engel olmayacak
şekildeki tasarlanır.

Sergi ve fuarlar iletişimin en önemli araçları arasındadır; stant da sergilemenin
çoğu kez içine girilebilen, içinde dolaşılabilen bir heykeldir. Kendine çeker
sunar ve bilgiyi aktarır. Ürün ya da hizmet gibi stant da kolayca algılanabilecek
şekilde sunulacaktır. Amaç: İyi sunmak, sunulan ürünün ve hizmetin göze
girmesini, iyi algılanmasını, akılda kalmasını sağlamaktır. Stant aslında bir
tasarım, bir mimarlık ürünü, ağırlıklı işlev yükümlülüğü, Amaç: iyi sunmak
sunulan ürünün ve hizmetin göze girmesini, iyi algılanmasını, akılda kalmasını
sağlamak olmalı (Hasol, 2010, syf, 6).

2.4.4. Dioramalar
Yunancadan Fransızca’ya geçmiş olan, “içinden” anlamına gelen “diya” sözcüğü
ile “görünen” anlamına gelen “orama” sözcüğünün birleşmesinden diorama
meydana gelmektedir. Bir olayın veya anının canlandırılması amacıyla yapılan
dioramalar; belli bir kompozisyon oluşturacak şekilde, gerçek boyutlarında
olabildiği gibi belli ölçeklerde küçültülerek de yapılabilmektedir. Bu düzenleme
için iç mimarlar, tasarımcılar, maket ve model ustaları görev almaktadırlar.
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Diorama düzenlemesinde genellikle ön planda model insanlar, hayvanlar veya
yapay nesneler yer alırken, arka planda ise belirli mesafede tablo veya resimler
gerçeğe uygun şekilde konumlanır. Dioramalar daha çok savaş, doğa, tarih,
özellikle jeoloji ve arkeoloji müzelerinde anlatıma değer katmak için kullanılır.

2.4.5. Maketler
İtalyancada “taslak” anlamında olup, bir yapı veya eşyanın çok küçük ölçülerde,
karton, tahta, selefon (jelatin), balmumu ve killi topraktan yapılmış modeli olarak
tanımlanan maketler, müzelerde anlatımı kuvvetlendirmek için kullanılır. Maketler
orijinal modellerinden bire bir küçültülerek daha çok savaş alanları, antik kentler,
yerleşim alanları ve binaların tanıtımında kullanılır.

2.4.6. Modeller (Mankenler ve Mumyalar)
Son zamanlarda modelli sunum tekniği müzelerde hızla yaygınlaşmaktadır.
Modeller; hareketli veya yarı hareketli, konuşan vb. fiziksel yeterlilikleri ile
balmumu, porselen, kumaş, silikon türü malzemelerle bire bir, aynı ölçülerde
yapılmaktadır. Futbolcular, dünya liderleri, sanatçılar, yazarlar, ressamlar vb.
ünlülerin balmumu heykelleri yapılmakta ve müzelerde sergilenmektedir.
Balmumundan yapılan modeller, ısı ve ışıktan kolayca etkilendikleri için son
yıllarda porselenden yapılanlar daha çok tercih edilmektedir. Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün çok sayıda yapılmış balmumu heykelleri konuya örnek olarak
verilebilir (Bakınız Görüntü: 47).
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Görüntü 47: Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeli,
https://www.google.com.tr/search?q=Mustafa+Kemal+Atatürk’ün+balmumu 2017.

2.4.7. Slaytlık Sunumlar
İçinden ışığı geçirebilen ve arkasındakilerin görülmesine engel olmayan
maddeden yapılmış, saydam resme slayt denilmektedir. Yarı ya da tam
karartılmış bir odada bir gösterici ile beyaz perdeye ya da duvara yansıtılarak
eğitim ve öğretim etkinliklerinde kullanılmaktadır. Günümüzde slaytlık sunumlar
bir duvar düzlemine yansıtma tekniği olarak yerini sesli dijital sunuma bırakmıştır.

2.4.8. Gösteri Odaları
Gösteri odaları; sergilenecek eserler ve eşyalarla birlikte, oda içinde gerçeğe
uygun yapılmış tasarımlardır. Oda büyük bir vitrin olarak düşünülerek; çeşitli tarihi
olaylar, kişiler ve dönemi yansıtan değişimler anlatılmaya çalışılır. Özellikle şehir
müzelerinde kent tarihinin gelişimini ve kaybolan mesleklerle ilgili çeşitli
dükkânlar, atölyeler ve fabrikaların bir bölümü gösteri odaları tekniği ile
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anlatılmaya çalışılır. Bu tarz sergilemelerde oda içindeki bütün materyaller,
canlandırdığı döneme sadık kalma zorunluluğu ile hazırlanır.

2.4.9. Dokunmatik ve İnteraktif Sistemler
Bilgisayar teknolojisinin getirdiği etkileşimli (interaktif) sunum tekniğinin, sabit
resimlere ek olarak hareket ve seslendirme ile beraber sunulmasına dokunmatik
ve interaktif sistem denilmektedir. Müzelerde ses ve videoyu içine alan bilgisayar
sisteminin gelişmesine bağlı olarak, interaktif sunum tekniği olumlu yönde yol
almaktadır.

2.5. DİNAMİK SERGİLEME, TANITIM VE SUNUM TEKNİKLERİ
Kültürel mirasın öğrenilmesi için, geçmişten geleceğe köprü atan müzeler,
değişen ve gelişen dünyada yeni yöntem ve tekniklerle, tanıtım uygulamalarını
programlarına alma çabası içindedir. Son yıllarda müze hizmetleri ve
tanıtımlarında gerçekleştirilen yeniliklerin yeterliliği ise tartışmalı bir konu olarak
yerini almaktadır.
Çağdaş pazarlama stratejisinde, tüketicinin ön planda ve egemen olduğu
düşüncesi ile müze ziyaretçilerinin ihtiyaçlarının bilimsel araştırmalarla ve
anketlerle saptanıp yerine getirilmesi gerektiği kaçınılmazlar arasındadır.
Günümüzde ziyaretçilerin davranışları incelenerek müzelere gelmeme nedenleri
ve bunların üzerine alternatif öneriler üretilmeye çalışılmaktadır. Toplumun
müzeler hakkında ne düşündükleri sorusunun cevabı üzerinde durularak, sunum
ve tanıtım kapsamında yetersiz olanlar tespit edilip, bilirkişilerin düşünce ve
önerileri doğrultusunda çözüm yollarına gidilmektedir.
Müzelerde; izleyiciye pazarlananın, somut değil soyut ürün olan bilgilendirmenin
topluma kazandırılması için yapılacak tanıtımın da farklı boyutta olması
düşünülenler arasındadır. Müzelerin yayınladıkları basılı yayınlar, konferanslar,
kongreler ve danışma büroları müzelerin bilgi sağlayıcı unsurları olarak bu alanda
görev almaktadır.
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Müzeler üç ihtiyacı karşılarlar. Bunlar: alışılmadık deneyimler, toplumsal
dürtüler ve eğitimdir. İnsanlar müzelerde müzelerin genel atmosferi ve
koleksiyonların güzelliği ve çekiciliği vasıtasıyla günlük yaşamlarındaki
sıradanlığın ötesine geçebilir ve farklı dünyalara yelken açabilirler. Yine
insanlar müzelerde arkadaşlarıyla, sevdikleriyle, aileleriyle, sınıf arkadaşlarıyla
velhasıl yakınlarındaki insanlarla daha da fazla yakınlaşma ve ortak bir
deneyim elde ederek dostluk ve sevgi bağlarını güçlendirme olanağına sahip
olurlar. En son olarak ta insanların etraflarındaki dünyayı daha iyi anlamak için
geçmişi bilmek zorunda olduklarını hissetmeleri ve bundan dolayı öğrenmek
ihtiyacında olmalarıdır. Müzeler geçmişi onların gözleri önüne getirerek
doğrudan öğretim görevini üstlenirler (Cengiz, 2006, syf. 90).

Müzelerde kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki çeşit iletişim kaynağı vardır:
Müzelerde kurum içi iletişim, müze çalışanları tarafından yapılmaktadır. Kurum
dışı iletişim kaynakları ise; medya ve müze izleyicilerinin yorumlarıdır. Kurum içi
iletişim kaynakları ziyaretçi ile iletişimde bulunan ön kapı elemanları, müze içi
rehberleri, danışma görevlileri, yöneticiler, basılı yayın pazarlamacıları ve
kafeterya çalışanlarından oluşmaktadır.
Kurum dışı iletişim kaynaklarından oluşan medya, yeni kurulmuş bir müzenin her
şeyden önce kendilerini tanıtan, bir örgüt kimliklerinin bulunmasını temel ihtiyaç
olarak görmektedir. Müzelerin örgüt kimlikleri, müze logoları ve basılı yayınlarda
kullandıkları grafik çalışmalarla tanımlanır. Logoların, toplum üzerinde örgüt
kimliklerini oluşturmaları uzun zaman aldığından, iyi karar verilip, ciddi bir gerekçe
olmadan değiştirme yoluna gitmemeleri gerekmektedir. Müze kimliği tasarımı
pahalı ve zaman alıcı olduğundan, ancak müzenin karakter değiştirmesi veya
uygulanan kimliğin başarısız olması durumunda değiştirilme yoluna gidilebilir.
Kurum dışı tanıtımlarda, potansiyel müşterilerini bilgilendirmek için daha çok
reklam ve hakla ilişkilerden yararlanarak ilk defa yapılacak müze ziyaretleri için
satış promosyonları kullanılabilir. Müzeler daha çok müşteri çekebilmek ve var
olan müşterinin daha sık aralıklarla gelmesi için, yönlendirici bir faktör olarak özel
promosyonları hizmet dâhiline alabilir. Kafeteryalarda ve alış/veriş bölümlerindeki
indirimli kupon dağıtımları da müzelerin ziyaretini sıklaştıran etmenlerdendir.
Basılı broşürlerin bireysel olarak dağıtımı, toplu taşıtlardaki afişler;

müze

ziyaretçilerini kafalarını kaldırıp bakmadan altından geçtikleri billboardlardan
daha etkili olmaktadır. Ayrıca yazınsal medyadaki görsel tasarımın yanı sıra,
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müze adresinin, ziyaret saatlerinin, müze faaliyetlerinin doğru ve okunabilir
olması ayrıca bir gerekliliktir. Broşürü eline alan kişi müzenin imajı ve kalitesi
hakkında bir ön yargıya varacağından, tasarımı güçlü, renkli ve ilgi çekici ayrıca
da kâğıdı kaliteli olan tercih edilmelidir.
Müze broşürlerinin hedef kitleye ulaşması konusunda, profesyonel dağıtım
firmaları devreye girer. Bazı broşürler hitap ettiği sosyal kesime göre farklılık
gösterir. Okullar için hazırlananlar; çocuklara hitap eden eğlence programlarına
daha çok yer veren, canlı renklerle hazırlanır. Üst gelir grubu izleyiciler için ise;
nadide eserlerin görselliği daha mat renklerle tasarlanabilir. Müzelerin daimi
müşterileri, sanatçılar ve fona ekonomik yardımı olanlar için ise; daha samimi ve
saygın olacağı düşüncesi ile mektup yöntemi kullanılabilir.
Müze reklamları daha çok, iyi bir kuruluş imajı oluşturmayı, müze kullanımını
artırmayı, rakiplerine karşı atak yapmayı, yeni koleksiyonlar, etkinlikler ve
hizmetler hakkında müşterilerine bilgi aktarmayı hedefler. Müze reklamlarına
öncelikle müzenin hangi özelliğinin reklam yapılacağına karar verilerek başlanır.
Reklamda kullanılacak medyanın tespitinden sonra gösterilme sıklığı, hedef
kitlenin doğru seçilmesi, bütçe ve zaman sınırlaması da göz önünde
bulundurularak yapılır.
Müze yönetimi, teknolojinin de imkânlarından yararlanarak, çeşitlilik ve farklılık
konusunda yenilikçi olup; gelen ziyaretçinin her geldiğinde aynı görsellikle
karşılaştığından dolayı memnuniyetsiz olacağını hesaplar. Müzeye ilave edilen
eserlerle beraber zaman zaman müze içi değişiklikler yapılarak duyurusu yapılır.
Müzeler toplumun değişik sosyal grupları tarafından ziyaret edilen mekânlar
olduğundan, bir kısmı eğitim amaçlı gelirken, bir kısmı da zaman geçirmek amaçlı
gelir. Eğitim amaçlı gelen grup içerisinde öğrenciler ve akademisyenler oldukça
geniş bir kısmı oluşturur. Özellikle ilkokul dönemi çocukların ziyaretleri, ciddi bir
ders havasından çok, biraz da eğlenceli olduğunda; müzede yaşadığı ilk olumlu
deneyim, müze hakkındaki ilk pozitif görüşlerini oluşturur. İlkokul çocukları
üzerinde uygulanan, müze ziyaretinin soyut ve ezberci tarzdan uzak; görsel ve
gerekirse eğlenceli uygulamalarla, öğrenmenin daha gerçekçi ve kalıcı olacağı
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düşüncesi unutulmamalıdır. Ayrıca ilkokul çocuklarının sosyal faaliyetlerinin bir
kısmının uygulanmasında mekân olarak müzeler tercih edilebilir.

Ülkemizde Müze Eğitim Programlarında uygulanan yöntemler arasında yaratıcı
drama oldukça önemlidir. Yaratıcı drama; çocuğun zihinsel, fiziksel ve duygusal
gelişimini, yaratıcı düşünme yeteneğini ve iletişim becerilerini geliştiren; sonuca
değil, sürece yönelik bir çalışma alanıdır. Çocuğun kendisini tanımasını ve
yapabilirliklerinin farkına varmasını sağlayan yoğun bir süreçtir. Yaratıcı drama
da her oyun, çocuğu özel bir problem çözmeye odaklamaktadır (Atagök,
Özkasım, Akmehmet, alıntı Pekgözlü Karakuş, 2012, syf. 131).

Müzelerde vakit geçirmek için gelenlerin sayısı çoğunluğu oluşturduğundan, ciddi
olarak ele alınması gereken sorunlardan birini oluşturmaktadır.
ziyaretçilere geleneksel anketler yerine,

Bu grup

karşılıklı konuşarak, beklentileri

konusunda bireysel sorular yöneltilebilir. Ayrıca etkinliklere dâhil edilip; ses,
görüntü, animasyon, bilgisayar vb. imkânlardan yararlanarak, hafızada bilgi
olarak kalacak girişimlerde bulunulabilir.
Müzeler temelde kâr amaçlı kurulmadıklarından, gelir kaynakları sınırlıdır.
Müzelerin gelir kaynaklarından bir kısmının da bağış şeklinde olduğu
düşüncesiyle, bu katılımın kuşkusuz yetişkinlerden sağlandığı düşüncesiyle, bu
grup izleyicilerin müzelere yakın tutulması da, müze idaresine düşen görevler
arasındadır. Bağışın hayata geçirilmesini sağlayan etmenlerin başında yer alan;
bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmanın, halkla ilişkiler uzmanları tarafından
yapılması, bu soruna daha profesyonel bir yaklaşım kazandıracağı bilinenler
arasındadır.
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3. BÖLÜM:
MÜZELERDE SERGİLEME VE TANITIM SORUNLARI

Dünyada ve Türkiye’de müzeciliğin tarihsel akışına bakıldığında, içinde
bulunduğu çağın ihtiyaç ve algılamalarına göre şekillendiği görülmektedir. Her
dönemin müzesi, içinde bulunduğu zamanın siyasi, kültür, eğitim ve sanat
anlayışının ihtiyaçları doğrultusunda teknolojinin imkânları ile biçimlenmiştir.
Günümüz müzeciliği; ekonomik, teknolojik ve nitelikli tasarımları ile klasik
müzecilik anlayışını geride bırakarak, modern müzecilik düzenine geçme yolunda
ilerlemektedir.
Günümüzde artık geçmişten geleneksel modellerle iş yapmak mümkün değildir.
Müzelerin değişim modelleri yeni değer ağları ortaya koyacaktır. Dünyada eko
sistemlerin değişimi, dijitalleşme, internet, müze işletme modellerini değiştirmeye
devam edecektir (Erbay, 2013, syf.20).
Çağımız müzeciliği, toplumun her kesimine cevap veren programlar eşliğinde bir
kültür merkezi olarak, halkla bütünleşmeyi sağlama çabası içerisindedir. Bu süreç
içerisinde, sanat eserlerinin ziyaretçilere sunumunda modern yöntemler
kullanılarak, müzeciliğe yeni bir bakış anlayışı kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Klasik müzecilik hizmetinde sıkça kullanılan vitrin içi, stant üzeri ve duvar panoları
ile sergilemenin beraberinde; anlatımı kuvvetlendirmek için dekor, kostüm,
fotoğraf, maket, manken, mumya, kulaklık, telefon düzeneği ve sesli
yönlendiriciler de birçok müze sunumlarında ziyaretçilerin ilgisini canlı tutmak için
hizmete girmektedir.
Kazı çalışmalarının yoğun yapıldığı dönemlerde, çıkarılan arkeolojik eserlerin
tamamını sergileyecek müze alanı olmadığından, bir kısmı depolarda koruma
altına alınmıştır. Batı müzecilik anlayışında “Bir Eser Müzenin Deposunda
Duracağına, Duvarda Dursun” yaklaşımıyla sanat eserlerinin tamamına yakını
sergilenmeye çalışılmıştır. Günümüz Türkiye’sinde de benzer şekilde bir kısım
müzeler depolarını müzeye çevirerek sergi alanlarını genişletmeye çalışmaktadır.
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Müzeler; öğrenci, araştırmacı, turizm dışında toplumun bütününe ulaşmaya
çalışmaktadır fakat sabit bir ziyaretçi grubunun dışında, daha geniş kitlelere
hizmet sunma çabası içinde çalışmalarını sürdürmelerine rağmen bu konuda tam
başarılı oldukları söylenemez.

Müzeciliğin sürecinde önce araştırmacılara, sonra turistlere öncelikle önem
verilmesi toplumun diğer kesimlerinden insanların dışlanmasına neden
olmuştur. Türkiye’de bu yaklaşım halen sürerken, ülkemizde farklı eğitim ve
gelir düzeyleri olanların eşit koşullar altında yaşamaları, kendilerini
geliştirmekte tam anlamıyla başarılı olamadıkları bilinen bir gerçektir (Atagök,
2013,syf.12).

Müzecilik çalışmalarında tarihi eserlerin doğru bilgilerle hazırlanıp tüm toplum
mozaiğine sunulması temel gereklilikler arasındadır. Bu bağlamda müzelerin
tanıtım ve sunumlarında ciddi çalışma gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. Her
şeyden önce müzelerde yapılan yeniliklerden, uygun bir anlatım yöntemiyle
toplumun her kesiminin istenilen ölçüde düzenli aralıklarla haberdar edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca ülke dışından gelen ziyaretçiler için yabancı dilde
hazırlanan tanıtım ve sunumlar, daha detaylı ve geniş çaplı tasarım çalışmalarını
gerektirmektedir.

3.1. MÜZE BİNALARI
Başlangıçta koleksiyon sahiplerinin kendi evlerini bir sergileme mekânı olarak
kullanmaları sonrasında, artan izleyici ve nesneler doğrultusunda mimari olarak
müze tasarımına geçilmiştir. Fransa ve İtalya’daki koleksiyonerler evlerinde
çalışma ve düşünme mekânı olan odaları stüdyo ismiyle sergileme alanı olarak
kullanmışlardır. Sonraki dönemde galeri ve kabineler ortaya çıkmıştır. Galeriler
yandan aydınlatmalı, ince uzun genelde resim ve heykellerin sergilendiği;
kabineler ise dörtgen planlı küçük odalar olup genelde içleri doldurulmuş
hayvanlar, az rastlanan doğa nesneleri ve küçük sanat eserlerin sergilendiği
mekânlar olarak kullanılmıştır. 19. Yüzyıl’da tarihi binaların büyük bir kısmı
dönüştürme çalışmaları sonrasında müze olarak hizmete girmiştir.
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Müze olarak kullanılan tarihi yapıların korunması önemli bir sorumluluktur, çünkü
onlar da taşınmaz kültür varlıklarıdır ve onu tamamlayan taşınır nesneler ile bir
bütünlüğe sahiptir (Atagök, 2013, syf. 12).
Müze mimarileri tarihi yapılardan tasarlandığında; sunduğu ürünle kombinasyon
konusunda

zayıflık göstermesi,

bilimsel

ve sanatsal

yollarla aşılmaya

çalışılmaktadır.
Sanat ve sanatı barındıran yapının uyuşmazlığının nedeni, sanatın dinamik,
yapının statik oluşudur. Mekânın mimari yapısı, sanatçının eserlerini sunabileceği
alana bir çerçeve çizer. Sanatçı mekâna ilişkin sanatsal sunumunu bu sınır
içerisinde gerçekleştirir (Taşcıoğlu, 2013, syf.66).
Müze mimarları müze tasarımları sırasında, sergileri organize eden görevlilerle
birlikte çalışarak daha fonksiyonel müze binaları kurmayı çalışmaları arasına
katmaktadır. Günümüzde müze binaları tasarlanırken; içerikten bağımsız
düşünülmeden, öncelikle sergileri kurgulayacak bilirkişilerle çalışılmaktadır.
Avrupa’da müze mimarlığı 1960’lardan sonra ciddi değişim göstermiş olup, bir
süre sonra müze binaları da sanat eseri olarak kabul görmüştür. Bu değişimin
temel nedeni müzelerin tamamen kapalı bir hizmet alanı olmaktan çıkıp; kent
içinde insanların ziyaretini teşvik eden açık mekânlar haline gelmesidir. Bir müze
binası yapılırken kendi mimari tasarımında da sanatsal anlatım taşımaktadır.
Binaya dışarıdan bakıldığında, diğer binalarla olan farklılığını ve çekiciliğini
göstermektedir. Teknolojik olarak iç mekân tasarımı günümüz ihtiyaçlarına cevap
verebilir detaylarda düşünülmektedir. Müze, bahçesi ve ziyaretçilerin araç park
alanından, kafeterya, müze tanıtım panoları ve ekonomik enerji kullanımına
kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak detay ve büyüklükte tasarlanmaktadır.

Müzelerde yeşil bina uygulamaları altında yeni modern tasarımlar başlamıştır.
Müzeler şimdiden halka önderlik eden çevreci projeleri yürürlüğe koyarak yeşil
müzeler politikası ile stratejik planlar geliştirmelidir. 2010’lu yıllarda ortaya çıkan
doğayı az kirleten yeşil müzeler, yeşil binalar anlayışı gittikçe yayılmaktadır.
Gereksiz enerji tüketimini önleyip, yeşil enerjiye geçmek için müzelerde yeni
çalışmalar yürütülmektedir (Erbay, 2013, syf.25).
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Yaklaşık son 50 yıl içerisinde müze binası yapmanın kendisi de bir sanat şeklini
aldığından, sergilemelerin yapıldığı birçok bina, mimari yapısıyla da ayrı bir sanat
eseri olarak kabul görmektedir. Böylece müze mimarisi de içinde barındırdığı
sanat eserleri kadar önem kazanmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde, dev
geometrik heykelimsi yapılar, müze binası olarak müzeciliğin içindeki sanat
eserlerine dâhil edilerek hizmet vermektedir. Amerika Guggenheim Müzesi,
İngiltere Riverside Müzesi, Dubai Orta Doğu Modern Sanatlar Müzesi konuya
örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 48).

Görüntü 48: Dubai Orta Doğu Modern Sanat Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Dubai+OrtaDoğuModernSanatMüzesi 2017.

3.1.1. Türkiye’de Arkeolojik Müze Binaları Mimarisi
Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarındaki arkeolojik
eserler; kazılar, tesadüfü buluntular, satın alma ve iadeye bağlı sayısal artıştan
dolayı, sergi alanlarını genişletmektedir. Yeni müze ve yeni teknolojik sergi
sunum ihtiyaçları kısmen sağlanırken, kısmen de yetersiz kalmaktadır.

94

19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başında arkeoloji koleksiyonlarında artıştan dolayı
etnografya ve depo müzelerde artış gözlemlenmiştir. Koleksiyon konularındaki
çeşitliliğin artışına bağlı olarak, değişik işlevli tarihi binalar, arkeoloji müzesi
olarak hizmete açılmaktadır. Türkiye de müze olarak tasarlanan veya başka
işlevli yapıların dönüştürülmesi ile elde edilen müze binaları kullanılmaktadır.
Türkiye de 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başları arasında çoğunlukla başka
işlevli

binalar

müzeye

dönüştürülmüştür.

Konya’daki

arkeoloji

müzesi,

başlangıçta bir lise binası olarak kurulmuştur. Bursa Arkeoloji Müzesi, yeni
modern bir okul olan Mektep-i İdadi avlusunda toplanmıştır. Bergama Müzesi,
kazı alanına yakın dört dükkânın restore edilmesiyle hizmete geçmiştir. Antalya
Müzesi ilk olarak Alâeddin Camisi’nde kurulmuş olup; içindeki alanın büyük bir
kısmı depo olarak düzenlenmiştir.
Türkiye’de “Arkeolojik Eserler Kendi Bulundukları Yerde Sergilenmelidir” ilkesinin
hayata geçmesiyle pek çok müze yapımı, bu tür proje kapsamında kurulmuştur.
Fakat yapılan müzeler arasında modern anlamda ciddi bir arkeoloji müzesi
mimarlığından söz etmek kolay değildir.

Müzeler, kent olmanın olmazlarından olup, günümüzde her kent içerisinde
yaklaşık bir adet müze binası bulunmaktadır. “Sanat eserleri çıkarıldığı
coğrafyada sergilenmelidir” sloganı yaklaşımıyla, çıkarıldıkları yerlere en yakın
yerleşim alanı içerisinde arkeoloji müze binalarının olması kaçınılmaz olarak
ortaya çıkmaktadır. Dönemlerine göre müze inşa dönüştürme eğilimleri,
Türkiye’de “arkeolojik eserler kendi bulundukları kentlerde sergilenmelidir”
ilkesinin hayata geçmesiyle birlikte pek çok lokal müze, tip projeler üzerinden
yapıldı. Bunlar arasında öne çıkan bir örnekten söz etmek zor (Köksal, 2010,
syf. 24).

Türkiye Osmanlı Döneminin son yıllarında İstanbul Arkeoloji Müzesi binasının
yapılmasıyla Avrupa’da dönemi içinde yapılmış müze binalarıyla paralellik
gösteren bir yapıdır. Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesini yaptırırken,
müzenin hemen yakınına Sanay-i Nefise okulunu yaptırmıştır. Sonraki dönemde
yeterli gelmediğinden, taşınması ile Sanay-i Nefise okulu da müzeye
dönüştürülmüştür.
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Bir kısım tarihi binalar zamanla yapılan mimari değişiklikler sonucu orijinal
kimliğini kaybetmektedir. Özellikle saraylar, başlangıçta yapı itibarıyla müze
olarak yapılmadığından, müze yapılmaya çalıştıkça saray olma özelliğini
kaybetmektedir.

“Bugün Topkapı Sarayı gibi önemli bir kültür mirasını yok ediyoruz. Orası hiçbir
zaman iyi bir müze yapılamaz. Çünkü orası bir müze değil, orası bir saray;
doğal olarak gerçek bir müzeye dönüştürmek için önemli mekânsal kısıtları var.
Öylesine bir paradoks, öylesine bir açmaz yaşıyoruz ki, orayı bir müzeye
dönüştürmeye çabaladıkça sarayı ortadan kaldırıyoruz (Köksal, 2010, syf. 27),
(Bakınız Görüntü: 49).

Görüntü 49: Topkapı Sarayı,
https://www.google.com.tr/search?q=Topkapı+Sarayı 2017.

Türkiye’de özellikle arkeoloji alanında çok zengin varlığı olan müzeler olmasına
rağmen, çağdaş müzecilik bakımından yeterli düzeyde müze binasının olmadığı
görülmektedir. Devletin üstlenmediği modern müzecilik yapılanmasını, zengin iş
adamlarının üstlendiği görülmektedir. Eczacıbaşı İstanbul Modern Müzesi, Koç
Pera Palas, Sabancı Müzesi konuyla ilgili örnek müzelerdir (Bakınız Görüntü: 50).
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Görüntü 50: Sabancı Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Sabancı+Müzesi 2017.

Anadolu toprakları birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığından; günümüzde çok
sayıda tarihi eseri de bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye’de Eski eserlere ilgi
Avrupa’ya göre geç başladığı için, eski eserlerin korunmasıyla ilgili yasal
düzenlemeler de geç başlamıştır. Çok sayıda tarihi eser ait olduğu coğrafya
dışına çıkarıldıktan sonra “Tarihi Eserler Çıkarıldığı Topraklarda Sergilenmelidir”
sloganı ile tekrar elde edilmeye çalışılmıştır.

Manchester, Birmingham ve Liverpool gibi büyük şehirlerde bile, kendi kent
tarihlerini anlatan müzelerin kurulması oldukça gecikmiştir. Bunun bir nedeni
bu kentlerdeki müzelerin 19. Yüzyıl’da kurulmaları ve yöresellikten çok dünya
kültürünün vurgulandığı müzelerin mirasını taşımalarıdır. Ancak son 20 yılda,
daha çok toplumların kendi tarihini yansıtacak yeni müzelerin ortaya çıktığını
ve mevcut galerilerin yeniden düzenlendiğini görüyoruz (Knowles, 2001,
syf.15).
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3.1.2. Müzelerde Yenileme (Restorasyon) Çalışmaları
Türkiye’de 2014 yılında özel teşebbüslerin de katkısıyla yaklaşık 50’yi aşkın
müze, çağdaş müzecilik anlayışına göre yenilenmiştir. Ziyaretçilerin müzelerdeki
teknolojinin bütün imkânlarından yararlanması amacıyla, ilk kez birçok müzede
enteraktif sunum, sanal canlandırma ve hologram gibi dijital teknolojiler
kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün müze tasarımlarında, özellikle de görsel malzemelerin sunumunda,
Real 3D, Light Wave, Soft image, Corel Depth, Foto Realistic gibi 3-D
animasyon çalışmaları kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik gibi yeni yazılımlar ile
bilgisayarlar ziyaretçi alanları, bilgi panoları, sergi alanları ve vitrin tasarımları
için genişletilmiş kullanım hizmetleri sunmaktadır (Erbay, 2013, syf. 28).

Restorasyondan geçen ve yeni kurulan müzeler, günümüz ihtiyaçlarına cevap
verebilecek tarzda düzenlenerek; konferans salonu, idari bilimler, kütüphane,
ziyaretçi bilgilendirme salonu, eser depoları, geçici sergi alanları, çocuk eğitim
atölyesi, kafeterya, ürün satış reyonu, otopark vb. şekilde yenilenmektedir.
Bir kısım müze ve ören yerlerinde bulunan taşınır, taşınmaz tabiat ve kültür
varlıklarının yenileme, koruma çalışmaları, eserlerin korunması için; uygun iklim,
depolama, özgün yapı malzemelerinin analizleri, yenileme projelerinde doğru
müdahale yöntemlerinin kullanımı için müze laboratuvarları kurulmuştur. Örnek
olarak Çatalhöyük duvar resimleri, Selmanlı Tümülüs’ü ve Lahdi, Topkapı Sarayı
saltanat

arabaları,

Demre

Müzesi’nin

arkeolojik

eserleri

yenileme

ve

konservasyondan geçmiştir.
Müze yenilemelerinin ve sanat eserlerinin taşınması sırasında, uygulamaların
alanında

uzman bilirkişiler

tarafından yapılmaması dolayısı ile orijinal

düzenlemelerinden değer kaybettiği örneklere de rastlanmaktadır. Dünyanın
ikinci büyük sergileme alanına sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi’nde Roma
dönemine ait İsis Mozaiği, Narkisos Mozaiği ve Yakto Mozaiğinde yenileme
çalışmaları sırasında ciddi yanlışlıklar yapılmıştır.
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"Restorasyonu yapılan mozaikler sanki yanlış estetik ameliyat yaptıran ve yüzü
değişen bir şey gibiydi. İnanılmaz bir restorasyon hatası var ve bu olay şu anda
gündeme oturdu. Benden bu fotoğraflar istendi ve müzede çekim yapıldı.
Gösterdiğim en az 10-15 tane mozaik, ciddi bir hatalı restorasyondan geçmiş
ve mozaiklerin yüz kısımları maalesef karikatüre dönüştürülmüş durumda.
Burada yapılan çok üzücü bir olay ve inşallah gereği yapılır” (Milliyet com.tr 4
Mayıs 2015), (Bakınız Görüntü: 51).

Görüntü 51: İsis Seremoni Mozaiği,
https://www.google.com.tr/search?q=%C4%B0sis+Seremoni+Mozai%C4%9Fi&2017.

3.2. MÜZELERDE ESERLERİ SAKLAMA VE SERGİLEME KOŞULLARI
Müzelerde bulunan sanat eserlerinin saklama ve sergilemeleri yerine getirilirken;
birçok nedenle olumsuz yönde tehdit altında bulunmaktadır. Yıpranma, bu
tehditlerin en önde gelenlerinden olduğundan, önlem almayı gerektirmektedir.
Türk müze koleksiyonlarında tekstil, ahşap, kâğıt gibi birbirinden farklı
malzemelerin bir arada olduğu ortamlarda nesnelerin korunması için ortak iklim,
nem, kirlilik denetimi kadar farklı nesnelerin farklı korunma koşullarının
sağlanması yetersiz kalmaktadır (Atagök, 2013, syf.12).
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Son 20 yıl içerisinde yapılan birçok çalışma, hava kirliliğinin kültürel ve tarihi
yapılara zarar verdiğini ortaya koymaktadır. Müzeler ve tarihi binalarda muhafaza
edilen, depolanan ve sunulan eserlerin, iç ortam hava kalitesi parametrelerinden
ne ölçüde etkilendiği araştırmaları yeni bir çalışma alanı da olsa üzerinde
durulmaktadır. Bu durumun en önemli sebepleri ise; ortam sıcaklığı, nem değeri,
ışık miktarı ve oranları, hava kirliliği, böcekler ve istenmeyen mikroorganizmalar
olarak sıralanmaktadır.
Sergilenen tarihi eserlerin birçoğu sıcaklık ve özellikle havanın bağıl nemindeki
dalgalanmalar nedeniyle değişime uğramaktadır. Eserler zarar görmemek için
mevsimlerden etkilenmeyen, sabit tutulan iç çevre şartlarına ihtiyaç duymaktadır.

Müze işlevi verilen eski yapıların çok büyük bir bölümünün, kamu elinde
bulunduğu ve kamunun düzenli bakım ve onarım konusunda yerleşmiş bir
geleneği bulunmadığı düşünülürse, sergilenecek eserlerin risk faktörlerinin
yüksek olduğu anlaşılacaktır. Örneğin kesinlikle iklimlendirme gereken tekstil
ürünlerinin sergilendiği bir ortamda, iklimlendirme araçlarındaki bozukluğun
ivedilikle giderilmemesi ya da yapının tecridinin niteliğini yitirmesi sonucu
yağmur suyunun iç mekânlara sızmasının kısa zamanda önlenememesi,
hesaplanamaz zararlara yol açabilir (Madran, 2001, syf.107).

Türkiye’de birçok sanat eseri sergi alanlarından çok depolarda bulunmaktadır.
Konuya örnek olarak uzmanlar, Topkapı Sarayı depolarındaki tarihi eserden var
olandan daha çok sayıda müze kurulabileceğini savunmaktadır.

Tek binadan oluşmayan yapılar topluluğu olan Topkapı Sarayı'nın 80 bine
yakın koleksiyonu, sarayın daha çok güzergâh dâhilinde olmayan değişik
yapılarındaki 50 depoda muhafaza edilmektedir. Müzede, çini ve Japon
porselenleri, hazine, saray işlemeleri, padişah elbiseleri, kaftanlar, kıymetli
örtüler, arabalar ve asker giysileri gibi her eser topluluğunun ayrı bir deposu
bulunuyor (Cumhuriyet Gazetesi, Ana sayfa,10.12.2009), (Bakınız Görüntü:

52).
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Görüntü 52: Topkapı Sarayı deposunda metalden yapılmış asker kıyafetleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Topkapı+Sarayı+deposu&tbm=isch 2017.

3.2.1. Müzelerde Aydınlatma
Tarihi eser aydınlatması; geçmişimizi geleceğe bağlayan, bulunduğu coğrafyanın
kültür değerini artıran, yaşadığı zamanın yaşam şartlarının kanıtı olan ürünlerin,
daha güzel anlatması ve korunması için gerçekleştirilmiş iç ve dış tesisat
planlamasıdır.
Müzelerin aydınlatılmasında iki temel ölçüt söz konusudur. Birincisi sergilenen
eserlerin ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasını sağlamak; ikincisi ise
aydınlatmadan

dolayı

nesnelerde

oluşabilecek

bozulmaların

en

aza

indirgenmesidir. Aydınlatma cihazları resim yüzeylerinde yansımalar, resim
çerçevelerinde gölgelemeler yapmayacak açılardan hesaplanarak yerleştirilir.
Işığın varlığının görsel açıdan faydalarının olduğu kadar, geriye dönüşü olmayan
zararları da bulunmaktadır. Hem doğal hem de yapay ışık, organik malzemelerin
(eski el yazmaları, renkli minyatürler, eski kumaşlar, eski halılar, deri, boynuz,
fildişi, ahşap vb.) bozulmalarına ufalanması ve toz haline gelmesine sebep
olmaktadır.
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Işığın neden olduğu bozulmalardan sakınmak için, organik malzemelerin
karanlıkta saklanması gerekmektedir. Müzelerin işlevi gereği, bu tür eserlerin
sergilenmesi dolayısıyla aydınlatılması sonucunda bir ölçüde bozulma göze
alınmaktadır. Görebilmenin fiziksel koşulları ile bozulma sürecini yavaşlatan
önlemler arasında denge kurularak, bozulmayı alt düzeyde tutma koşulu tercih
edilerek sergilenmektedir.

3.2.1.1. Doğal Aydınlatma
Doğal aydınlatma; yapılarda pencere, kapı gibi boşluklar yardımıyla gün
ışığından yapılan bir aydınlanma türüdür. Müzeler, gündüz gezilen mekânlar
olduğundan, 20. Yüzyıl ortalarına kadar, genellikle çatı ve duvar pencerelerinden
gün ışığı ile aydınlatılmıştır. Büyük yapılarda küçük fakat çok sayıda pencere
kullanımı ve tepe pencereleri ile çatıdan gelen gün ışığı aydınlatması yöntemi
günümüzde az da olsa kullanılmaktadır.

3.2.1.2. Yapay Aydınlatma
Doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı veya daha çok ışık istenen durumlarda gün
ışığı dışında uygulanan aydınlatmadır. Yapay ışık denetlenebilir olduğundan
müzelerdeki kullanımı çok daha tercih edilir bir durumdur.
Yapay ışınımların duyarlı nesneler üzerinde kızılötesi ve morötesi zararlı etkileri,
doğal ışığa göre daha azdır. Kızılötesi ışınım ise daha çok ısıtma etkisinde
olduğundan ampul seçiminin doğru yapılması gerekmektedir. Ayrıca vitrin
dışındaki ışık kaynakları, aydınlık seviyesi gerektiği kadar düşük seviyede tutulur.
Işınımın yol açacağı bozulmanın derecesi; ışık seviyesinin yüksekliği ve
malzemenin ışığa maruz kalma süresi ile doğru orantılıdır. Kuvvetli ışığın kısa
sürede neden olduğu tahribatı, uzun süre zayıf ışıkta meydana getirmektedir
(Bakınız Görüntü: 53).
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Görüntü 53: Anıtkabir Müzesi’nde fiber optik aydınlatma örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=Anıtkabir+Müzesi’nde+fiber+optik 2017.

Müzelerde eserlerin aydınlatıldığı sürenin kısaltılması için öncelikle, müzenin
ziyarete açık olduğu saatlerde aydınlatılması, diğer zamanlarda alanların
karartılması uygulanmaktadır. Ayrıca müze depolarının da çalışılmadığı zaman
diliminde aydınlatılması iptal edilmektedir.

3.2.2. Müzelerde Havalandırma
Havalandırma; mekanik veya doğal olarak kapalı ortama, dışarıdaki temiz
havanın sağlanması veya kapalı ortamdaki kirli havanın dışarıya çıkarılmasıdır.
Temiz hava için havalandırma miktarı, kapalı ortamdaki kişi sayısına ve ortamın
yüz ölçümüne göre belirlenmektedir. Ancak, iç hava kalitesi açısından en uygun
olanı, ortamdaki karbondioksit miktarının hesabına göre yapılandır. Kapalı
ortamlara verilen temiz havanın görevi, iç ortamdaki kirletici oranlarını
düşürmektir.
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3.2.3. Müzelerde Isı ve Nem
Farklı malzemelerden yapılmış sanat ürünleri, uzun süre korunmaları için farklı
çevre koşullarına ihtiyaç duymaktadır. Müzelerdeki eserlerin korunmasında
başlıca etkenin sıcaklık olduğu üzerinde durulmaktadır. Kapalı bir ortamda ısı
arttıkça kuruma, ısı azaldıkça nemlenme meydana gelmektedir. Örneğin nemli
ortamda, pişmemiş topraktan yapılmış eserler dağılmakta, madenler korozyona
(aşınma durumuna) uğramakta, organik olan eserler şişmekte, dokuları
zayıflamakta, üzerlerinde mikroorganizmalar ve böcekler oluşmaktadır. Nem
oranın aşırı düşük olması sonrası ise; pişmemiş topraktan yapılmış eserler toz
haline gelmekte, organik malzemeler çekerek küçülmekte, sertleşmekte ve
kırılganlaşmaktadır.

Ayrıca tuz içeren taş ve cam malzemeler de nem

değişimlerine duyarlılık gösterebilmektedir.
Isının neden olduğu genleşme ile sanat eserlerinin kimyasal ve biyolojik
etkenlerden korunması için, müzelerde sıcaklığın düşük tutulması gerekmektedir.
Müze içerisinde bulunan sanat eserlerinin ihtiyacı olan ısı ve nemin ihmal edildiği
olumsuz durumların zaman zaman gündeme geldiği görülmektedir.

1970 yılının eylül ayında, Dinar ilçesine bağlı, güneydeki Çöl Ovası’nda
bulunan Tatarlı’nın kuzey-doğusunda, Dinar- Tatarlı- Şuhut antik yolunun
kenarında, doğal bir tepe üzerinde bulunan Phryg Tümülüs’ü tarafımızdan
kazılarak, mezarı açığa çıkarılmış, boya resimli ahşap kalaslarıyla, küçük
buluntuları Afyon Müzesi’ne taşınmıştır. Bu mezarda bulunan boya- resimler
şimdiye kadar hiçbir Phryg mezarında bulunmamıştır. Bu yönden bu mezar bu
alanda eşsizdir. Ancak, bu mezarın boya resimli ahşap kalasları Afyon Müzesi
tarafından korunmamış, kurumuş, çatlamış ve resimleriyle birlikte yok edilmiştir
(Uçankuş, 2002, syf.35).

3.2.4. Müzelerde Görülen Biyolojik Etkenler
Nemli, sıcak ve hareketsiz hava; mantarların oluşumu ve böceklerin üremesi için
uygun koşulları hazırlamaktadır. Havadaki tozlar arasında mikroorganizma ve
bitki sporları, üremeye elverişli bir ortam bulduklarında yerleşip çoğalmaktadır.
Güve, ahşap kurdu, tahtakurusu gibi böcekler ve bunların yumurtaları, eserleri
veya başka yüzeydeki yağ ve kirleri kendilerine besin maddesi olarak
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kullanmakta ve dışkılarındaki asit yoluyla sanat ürünlerinde tahribatlara sebep
olmaktadır.

Böceklerin

önüne

geçebilmek

için,

havadaki

nem

oranın

yükseltilmemesi, hava hareketlerinin (havalandırma) ve temizliğin sağlanması,
sürekli denetim ve ilaçlanması gerekmektedir.
Açıkhava da özellikle deniz kenarlarında sergilenen taş ve pişmiş toprak eserlerin
yüzeylerinde oluşan likenler (köksüz, gövdesiz, yapraksız bitkiler) sanat
eserlerinin görünümlerini bozmanın yanı sıra, ürettikleri asitlerle eserlerin
yüzeyinde oyukların açılmasına ve yosunlar ile diğer bitkilerin yerleşmesine
imkân sağlamaktadır. Günümüzde çeşitli kimyasal malzemelerle bu oluşumun
önüne geçilmeye çalışılmaktadır (Bakınız Görüntü: 54).

Görüntü 54: Üzerinde liken oluşmuş sanat eseri,
https://www.google.com.tr/search?q=Üzerinde+liken+oluşmuş+sanat+eseri& 2017.
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3.3. ARKEOLOJİ MÜZELERİNDE TARİHİ ESER SERGİLEMELERİ
Arkeolojik müze eser sergilemeleri önemli bir konu olmakla birlikte; diğer tanıtım
sergilemelerinden farklı bir amaç ve teknik gerektirdiğinden ayrı tutulmaktadır.
Geçici sergilemelerin aksine, daha ayrıntılı ve yoğun hazırlandığından,
sergilenen nesneler ile ilgili açıklamalar daha ön plana çıkarılarak sunulmaktadır.
Türkiye arkeoloji müzelerindeki sergileme yöntemleri, teknolojik gelişmelerin
etkisiyle ve müzecilik alanında eğitim sektörünün devreye girmesiyle modern
sergileme ve tanıtım alanına geçiş sağlamaya çalışmaktadır. Müzeler sergileme
işlevlerinin yanı sıra insanların ilgisini, tarihi ve kültür varlıklarına çekerek,
meraklandırma, bilgilendirme ve tanıtma gibi sorumlulukları da üstlenmektedir.
Konunun akademik ve bilirkişileri bu günkü faaliyetleri yeterli bulmasa da,
çalışmalar olumlu yönde devam etmektedir.
Ülke topraklarındaki kültürel miras, topluma ne kadar iyi sunulursa; insanların
tarihine sahip çıkma hareketi de o ölçüde bilinçli ve güçlü olmaktadır. Dünyanın
sayılı tarihi eser koleksiyonuna sahip Türkiye’deki arkeoloji müzelerinin, gelişen
diğer sektörlerde olduğu gibi teşkilatlanmaya, revizyona (yeniden gözden geçirip
düzeltme) tanıtıma ve kendisine yakışır yeni yapılanmaya ihtiyacı bulunmaktadır.
Çağdaş müzecilik anlayışında öncelikle bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaç
olduğundan, üniversitelerde kaliteli ve yeterli miktarda müzecilik bölümlerinin
hizmete geçmesi beklenenler arasındadır.
Arkeoloji müzeleri, sadece sergileme yeri olarak değerlendirilmeyip, sürekli
değişen çeşitli aktif ve güncel projelerle (sergi, konferans, panel, kutlama, bienal,
trienal vb.)

izleyicinin ilgisinin canlı tutulmaya çalışıldığı mekânlar olarak

hazırlanmaktadır. Bu tür aktif projelerde de özellikle öğrenciler, akademisyenler,
araştırmacılar, turistler, emekliler hedef kitle olarak düşünülmektedir.
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3.3.1. Müzelerde Tarihi Eser Nasıl Sergilenir?
Sergileme tasarımı; nesneleri ya da yapılan işleri gösteren, sunan, öneren, açığa
vuran bir işlemdir. Müzeler sanatı ve sanat eserlerinin algılanışını büyük ölçüde
sergileniş biçimleriyle sağlamaktadır. Müzelerde sergilemeler üçe ayrılır.
1- Sürekli Sergileme, 2- Geçici Özel Sergileme, 3- Gezici Sergileme
Tarihi eser sergilemeleri uzun bir zaman dilimine yayılan sergilemeler
olmasından dolayı, sürekli sergilemeler alanında yer almaktadır. Müzelerde uzun
süreli sergilenen tarihi eserler; mekân kurgusundan sergileme tasarımına,
aydınlatma anlayışından malzeme seçimine, tarih sıralamasından ebatlarına
kadar, objelerin hem kendisinin hem de birbirleriyle görsel ilişkilerinin
düşünülerek, düzenlenmesidir.
Müze

sergilemeleri,

teknolojiden

yardım

alarak

gerçekleştirildiğinden,

günümüzde sürekli bir değişim süreci içindedir. Çağdaş müzecilik 20. Yüzyıl’da
gelişmeye başlamış olup, arkeoloji müzeleri izleyicisine koleksiyonunda
biriktirdiği eserlerin tarihi anlamını, yararını ve değerini farklı metotlarla anlatan
bir kurum olmaya çalışmaktadır. Müzeler anlatım türüne, hedef kitlelere ve
kullanım amacına göre çeşitlilik göstermektedir. Anlatım teknolojilerindeki
gelişim, müze koleksiyonlarında anlatılan hikâyenin daha etkili yapmasıyla, müze
ziyaretçileri sayısalında ilgi ve artışlara neden olmaktadır.

Örneğin 20. Yüzyıl’dan önceye ait, bir köşesinde darp izi bulunan, türünün
mükemmel bir örneği, gümüş bir sigara tablasını düşünün. Yanı başında basit
bir açıklama etiketi varsa kendi hakkıyla sergilenebilir fakat sahibinin fotoğrafı
ve kendi el yazısıyla yazmış olduğu bir mektupla birlikte sergileniyorsa ve bu
mektupta sigaralığın Birinci Dünya Savaşı sırasında atılan bir kurşundan
sahibinin hayatını kurtardığı anlatılırsa “sağır” bir nesneden, insani bir
deneyimin anlatımına, geçmişle bağlantı kuran anlam dolu bir hale
dönüşecektir. Müzeler, nesnelerin depoları oldukları kadar anıların da
depolarıdır (Locker, 2013, syf.22).
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3.3.2. Müzelerde Tarihi Eserlerin Yerleştirme Düzeni
Müze binasının seçimi, restore edilmesi ve işlevsel duruma getirilmesi, iç mekân
tasarımı ve sergileme düzeni, müze kavramına bağlı olduğundan, düzenlemenin
planlanması ve senaryonun yazılması öncelikli adımlardandır. Tarihsel derinliğe
ve güçlü bir kent kimliğine sahip yerleşimlerde, müzenin kentin hangi özelliklerini
ve tarihsel kimliğini öne çıkaracağı, müze senaryosunun nasıl bir akış
izleyeceğini

belirlemek

önemli

bir

çalışmayı

gerektirir.

Birçok

görüş

doğrultusunda gelişen müze sistematiğinin oluşturulması, danışma kurulu
(güvenilir yerel tarihçiler, konuya ilişkili bilim adamları, iç mimarlar, sanat
tarihçileri, farklı siyasetçiler, katılımcı insanlar, köklü aile temsilcileri vb.)
tarafından belirlenmektedir.
Müzelerde tarihi eserlerin en uygun biçimde yerleştirilmesi ve sonrasında
eklenecek eserlerin ilave edileceği düşüncesinden hareketle; öncelikle müzenin
yüzölçümünün yeterli büyüklükte olması göz önünde bulundurulur. Coğrafik
olarak halkın kolaylıkla ulaşabileceği, yerleşim merkezine, ana yollara ve
kavşaklara yakın konumlandırılır.
Arkeoloji müzesi; kendi içerisinde geçmişin fragmanlarını (kesit, parça) taşıyan
üç boyutlu bir tarih ansiklopedisi gibidir. Kronolojik sınıflandırmanın yanında,
müzenin mekânsal kurgusundaki temel amaç, nesneleri algılayarak sahip
oldukları tarihi anlatmaya çalışmaktır. Arkeoloji Müzelerindeki nesneler
günümüzde üretilip kullanılmadığından öyle bir yerleştirilmelidir ki, izleyici kendi
döneminden ayrılıp, sergilenen nesnenin zamanına kısa bir an da olsa
gidebilmelidir. Ayrıca seçilecek eserin dikkat çekiciliği, meraklı izleyicileri uzun
süre tutması, koleksiyonun aynı düzende tamamlanması gibi özellikler göz
önünde bulundurularak eser seçimine itina gösterilir.
Ziyaretçi müzenin yerleşik koleksiyonunda ya da geçici sergilerde genellikle
büyük boyutlu çalışmalar görme beklentisi içindedir. Büyük ebatlı eserler
mekânın kendisi ve mekân içi sergilemelerle bir bütünlük oluşturarak, izleyiciyi
görsel olarak doyurma ve ideal bir sergi deneyimi yaşatacak düzenlemede
hazırlanır. Sergilerde eserlerin büyüklüğü ile etkilenmek, sıradan genel geçer bir
algılama kabul edilse de; günümüze kadar bu yöntemi kullanmış olan müzeler,
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içerikle özel olarak ilgilenmeyen ziyaretçi için yeterli görselliği sağladığı
düşüncesindedir.
Sanat kurumları olan tarihi eser müzeleri için, hedef kitle her zaman ansiklopedik
bilgi düzeyi yüksek izleyici grubu olmadığından; sergi gezilmeye başlandığında
salonlar orijinal eserleri gölgede bırakmayacak büyüklükte, bilgilendirici, etkileyici
dijital baskı uygulamalar ile zenginleştirilir. Arkeoloji müze ziyaretçisi müzeden
ayrılma aşamasına geldiğinde, bilgi bombardımanı ile karşı karşıya kaldığından;
meraklanarak izledikleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için diğer kaynaklardan
yararlanarak ilgisini ve bilgisini artırmaya çalışacaktır.
Tarihi akış içerisinde sergilenen sanat eserleri hakkında daha detaylı bilgiler
edinmek için, belli aralıklarla konumlandırılmış dokunmatik ekranlardan aktarılan
bilgiyi, isteyen izleyici (okuma yazma bilen, bilmeyen) yazılı ve görsel
açıklamanın yeterli olmadığı durumlarda, bireysel olarak daha özellikli, kapsamlı
ve sesli hizmetlerle sağlayabilir.

Ziyaretçiler videobantlar aracılığıyla, nesnelerin ardındaki öyküleri, kişisel
anıları ve aile tarihlerini ya da bir takım malzemelerin üretimini, bunların
gündelik yaşamdaki yerlerini, gördükleri eserlerin dans ya da törenlerdeki
kullanımını anlatan yaklaşık iki düzine ayrı sesi doğrudan dinleyebiliyorlar
(Scranton, 2001, syf.7).

Tarihi eser müzesi sergilemeleri mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem
içinde bilimsel olarak teşhir edilmektedir. Arkeoloji müzelerinin sergileme
düzenlemeleri genellikle tarih sıralanmasına göre yapılmaktadır. İzleyicilerin
algılamasında sıkıntı yaratmamak için olaylar, kişiler ve benzer ürünler kronolojik
sıralama ile yerleştirilerek ait olduğu dönemin önemli açıklamaları ile sunulmaya
çalışılmaktadır.
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3.3.3. Arkeoloji Müzelerinde Tarihi Eserlere Ait Açıklamalar
Arkeoloji müzelerinde tarihi eserlerin sergilenmesi ile beraberinde eserlere ait
açıklayıcı bilgilerin yer alması sergileme tasarımını tamamlayan bir öğedir.
Müzelerde kültür varlıklarının toplumla iletişimi durumunda; yazınsal bildirişimin
konuya yakın bilirkişiler tarafından karar verilmesi sonrası; nasıl bir yazı karakteri,
hangi renk, ne büyüklükte ve nasıl bir düzenleme yapılacağı grafik tasarımcısı
tarafından hazırlanır.

Seçilecek yazı karakterinin ve büyüklüğünün her yaş,

eğitim ve farklı lisandan bireylerin okuyabileceği özellikte olması dikkat edilmesi
gereken konular arasındadır. Kullanılan yazının renk ve parlaklığı okumayı
zorlaştırıcı olmadan, tarihi eserlerin sahip oldukları teorik bilgilerin izleyiciye
yeterli düzeyde aktarılması, müze sunumları içerisindedir. Eser metni uzun
tutulup okuyucuyu yarıda bıraktırma, kısa tutulup devamını aratmayacak
düzeyde hazırlanmaktadır.

3.4. MÜZELERDE ÇALIŞAN ELEMAN SAYI VE KALİTESİ
Müzelerdeki çalışma alanları çeşitlendikçe, çalışan sayısının uzmanlık
alanlarındaki çeşitlilik ihtiyaçları da artmaktadır. Müze çalışanlarının akademik
anlamda müzecilik eğitimi almış bireylerden olması, akademik eğitim sonrasında
her çalışanın bir adet uzmanlık araştırması yapması beklenenler arasındadır.

Müzeciliğimizdeki dar kalıpları aşmak, çağdaş müzecilik kavramına ulaşmak,
müzecilik eğitimi ile gerçekleşir. Müzelerin geleceğe dönük olarak varlıklarını
devam ettirebilmesi, müzecilerin etkinliklerini arttırmasına bağlıdır. Müzecilerin
en önemli ihtiyacı ise eğitimdir. Günümüzde yoğun olarak yaşanan ekonomik,
teknolojik gelişim müzeciliği etkilese de ona sahip çıkmak eğitimin görevidir
(Erbay, 2009, syf. 322’den alıntı yapan Pekgözlü, Karakuş 2012, syf.133).

Müze yöneticisinin etkin ve başarılı liderlik özellikleri taşıması, müze çalışanları
arasında sorunların çözülmesine yardımcı unsurlardır. Müzeler arası iletişime
bağlı olarak, rotasyon şeklinde çalışılması, bilgi ve tecrübelerin paylaşılması,
yapıcı bir rekabet ortamının sağlanması çağdaş müzeciliğin ve eğitimin diğer bir
olmazları arasındadır.
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Müzeler arası kıyaslama (benchmarking) yöntemlerinin artmasıyla müze
yöneticileri dış çevreden müzeye bilgi akışı sağlarken, performansı artıracak
yenilikçi modeller keşfedeceklerdir (Erbay, 2013, syf.23).

3.5. MÜZE TANITIMINDA KULLANILAN GRAFİK ARAÇLAR VE
MATERYALLER
Tanıtım; bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal
kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal
bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini,
benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır (Yılmaz, 2010, syf.
1).

Günümüzde tanıtım ve reklam faaliyeti, herhangi bir eşya veya hizmeti bir şekilde
kamuya duyurma çalışması olmaktan çıkmış olup, toplumu inandırma, ikna etme
sanatı haline gelmiştir. Günümüzde iyi bir tanıtım, fazla yaygara yapmadan,
uygun biçimde, yararlı özellikleri açıklayarak, tavsiye ederek, kullanılmasını tarif
ederek, ürünün ya da hizmetin alıcıya ulaştırılması olarak da açıklanmaktadır.
Müze tanıtımında, teknolojik yeniliklerin de rehberliğinde günümüzde oldukça
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Radyo, TV, bilgisayar, basılı yayın ve son
olarak uygulanan Müze Kart çalışması bu yöntemler arasında yer almaktadır.

Bir malın, hizmetin ya da markanın varlığı hakkında tüketiciyi, uyarmak ve
bir mala, markaya, hizmete veya kuruma olumlu bir tutum yaratmak
amacıyla göze ve kulağa seslenen, mesajların hazırlanması ve bu
mesajların ücretli ya da ücretsiz araçlarla yayımlanmasına tanıtım denir.
Tanıtımlar için en yaygın olan, iletişim araçları TV, basın ve afişlerdir. Afiş,
sürekli toplumla iç içe yaşar ve her kesimden tüketiciye seslenme olanağı
taşır (Karada, 2008, syf.1).

Müzecilik; müze binası, koleksiyon, müze çalışanları ve müze ziyaretçileri ile bir
bütünü oluşturmaktadır. Türkiye’de müzeler ve müzecilikle ilgili çıkan basılı
kaynak sayısı, müzeciliğin gelişimi ile doğru orantılıdır. Müze ile ilgili yeni bilgilerin
toplumla paylaşılması, müzeciliğin daha da gelişmesini sağlayan etmenler
arasındadır.
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Türkiye’de müzecilik ile ilgili basılı kaynaklar, müzeciliğin gelişmesi ve basım
teknolojisindeki ilerlemeler paralelinde yayınlanmaktadır. Müzecilik ile ilgili ilk
katalog, günümüz ismiyle İstanbul Arkeoloji Müzesi, “Müze-i Hümayun”
Fransızca basılmıştır.
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan ihtisas elemanları için müze
eserlerinin döküm bilgilerinin tespiti ve değerlendirilmesine yardımcı olması
amacıyla kaynak yayın niteliğinde bilimsel yayınlar, imkânlar ölçüsünde
basılmıştır.
Müze ve ören yerlerini tanıtan kataloglar, afişler, broşürler ve benzeri yayınlar,
önemli kutlamaların yıl dönümlerinde (müzeler haftası, turizm haftası vb.) Kültür
Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Arkeolojik kazılar sonrasında, taşınır
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının topluma ve gelecek nesillere aktarılması
için

yapılan

çalışmaların

yayın

haline

getirilerek

duyurulması,

bilginin

paylaşılması, çıkartılan kültür varlıklarının tanıtılması için, Kültür ve Turizm
Bakanlığı süreli yayınları ile yayımlamaktadır (Bakınız Görüntü: 55).

Görüntü 55: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın süreli yayın örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Turizm+Bakanlığı’nın+süreli+yayın& 2017.
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3.5.1. Broşür
Broşür; kişiler, kurumlar, kuruluşlar, hizmetler veya ürünler hakkında genel bilgi
içeren, ilginç ya da önemli özelliklerini ön plana çıkaran, açıklayıcı, bilgilendirici,
varsa yeni bilgilerin eklendiği tanıtıcı nitelikteki basılı materyallerdir. Broşürde
resim, grafik ya da şema, varsa ve gerekliyse detaylı adres bilgileri, kroki,
müşteriye yönelik hazırlanmışsa çekici ve ikna edici bazı çağrılar, geçerli tarih
bilgileri, çarpıcı slogan tarzı yazılar bulunmaktadır.
Broşürde uzun ve kitabi dille yazılan yazılar fazla tercih edilmez. Sayfa sayısı az,
arkalı önlü 4 sayfa kullanımlı ve küçük ebatlı olanlar tercih edilir. Yaygın olarak
A4 kâğıdının katlanmış şekli kullanılır. Taşıması kolay, çantaya ya da cebe
sığabilen, kâğıt cinsi olarak az gramajlı, güçlü ışıkta parlamayanlar tercih edilir
(Bakınız Görüntü: 56).

Görüntü 56: İzmir Arkeoloji Müzesi’nde yeni uygulanan elektronik yöntem müze
hizmetinin “Ege Tarihini Keşfetmek” sloganlı İngilizce hazırlanmış broşür örneği
https://www.google.com.tr/search?q=müze+broşürleri&source=lnms& 2017.
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Bir kenti ya da ülkeyi tanıtan broşürler gibi, kalıcı olup saklanması istenen
broşürler ise, kalın kâğıt veya ince kartondan yapılıp, katlanır özellikte ya da
kitapçık tarzında düzenlenmiş olanlardır. Broşür büyük veya büyüklü küçüklü
okunabilir puntolar ile hatırda kalıcı yazıların kullanılmasına dikkat edilerek
hazırlanır (Bakınız Görüntü: 57).

Görüntü 57: Bolu Müzesi tanıtım broşürü,
https://www.google.com.tr/search?q=müze+broşürleri& 2017.
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Broşür dünyadaki bütün müzeler tarafından kullanılan en yaygın ve etkili tanıtım
malzemesidir. Ücretsiz olması, taşınabilir olması, tek sayfa olması, özet bilgi
içermesi yaygın kullanılma sebeplerindendir. Broşürün müze gezisi öncesinde
ziyaretçiye ulaştırılması, gezinin daha verimli olmasını sağlamaktadır. Yabancı
turistlerin kullandıkları dil çeşidine göre, birkaç dilde hazırlanıp sunulması broşür
için olması gerekenlerdendir. Broşürler sadece müzelerde değil, turizm
şirketlerinde ve ulaşım merkezlerinde de alıcısıyla buluşturulur.
Bir kenti ya da ülkeyi tanıtan broşürler gibi, kalıcı olup saklanması istenen
broşürler ise, kalın kâğıt veya ince kartondan yapılıp, katlanır özellikte ya da
kitapçık tarzında düzenlenmiş olanlardır. Broşür büyüklü küçüklü okunabilir
puntolar ile hatırda kalıcı yazıların kullanılmasına dikkat edilerek hazırlanır.
Hazırlanan broşürler alıcısına ulaşıp, kendini okutma, inandırma, ikna etme
özelliğine sahiptir. Çağdaş ilancılığın ilk şartı satış sanatı olarak tanımlanır. Satış
tekniklerinde sözel aktarım, yazılı aktarım kadar etkili değildir. Güzel, çekici, renkli
hazırlanmış bir tanıtım broşürünün yapacağı etki, yüzlerce gezi rehberinin yaptığı
sözlü tanıtımdan çok daha etkili kabul edilmektedir. Bu inandırıcı ve çekici
ilanların metin yazarlarının da, kendi alanlarında uzman kişilerden olması ayrı bir
çalışma alanını meydana getirmektedir. Metin yazarları da, mühendisler,
mimarlar gibi bilimsel bilgilerle dolu, yazarlık yeteneği olan vasıflı insanlardan
seçilerek çalıştırılmaktadır.

3.5.2. Afiş
Gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki kitle arasında gerçekleşen duygu,
düşünce, davranış ve bilgi alış verişi olarak tanımlanan iletişimin, gerçekleştirme
yöntemlerinden bir tanesini de basım yöntemiyle afişler sağlamaktadır.
Afiş; toplumu bir düşüncenin, bir malın, bir olayın, bir hizmetin varlığı konusunda
bilgilendirme amacıyla, geçici olarak duvarlara veya panolara yerleştirilen;
tasarımında sanat kaygısının bulunduğu, konusunu ise toplumsal yapı içerisinde
bulunan politik, ticari, kültürel, sosyal ve benzer alanlardan alan, duyuru ve
tanıtım için değişik boyutlarda hazırlanan, resimsel ve yazınsal ilanlardır.
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Afiş, bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilanı (Türk
Dil Kurumu Türkçe Sözlük, 1988 syf. 29).
Afişin tarihçesine bakıldığında; afişin başlangıcını ilk çağlara ait mağaralara
resimlenenler kabul gördükten sonra; 19. Yüzyıl’ın başlarında, taşbaskı
sayesinde, önceleri sadece metin ile daha sonrasında ise yazı ve resmin bir araya
getirilmesiyle çoğalma imkânı bulmuş olan çalışmalar almaktadır.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914 / 1918) radyo ve diğer elektronik kitle
iletişim araçları henüz yaygınlık kazanacak düzeye erişmemişti. Buna karşılık
baskı teknolojisi çok büyük aşamalar kaydetmişti. Bu koşullar afişi, savaş
döneminin en önemli kitle iletişim aracı haline getirdi. Afiş savaşa katılan tüm
devletlerce, halkın duygu ve sorumluluğunu kötüye kullanarak, orduların
kurulması ve insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birinin desteklenmesi için,
bir propaganda ve görsel etkileme aracı olarak kullanılmıştır (Bektaş, 1992,
syf.54), (Bakınız Görüntü: 58).

Görüntü 58: 2. Dünya Savaşı afiş örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=2.+dünya+savaşı+afişleri+good+luck& 2017.
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Bu arada çeşitli sanat akımları (Kübizm, Art Nouveau, Bauhaus, Pop Art, Op Art)
afiş sanatında kendi özelliklerini yansıtmış; sonrasında mizah, gerçeküstülük
şiirsellik, saçmalık gibi çeşitli yaklaşımlarla zenginleşerek, ayrıntılardan yalınlığa
doğru bir gelişim göstermiştir.
Afiş daha sonraki yıllarda, tüketim mallarının toplu üretiminin ve rekabete dayalı
ekonominin ilerlemesine bağlı olarak gelişmiş, ayrıca savaş sonrasında fotoğraf
sanatının gelişmesiyle, fotoğrafın en iyi ve en çok kullanıldığı yer olmuştur.
Afişlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kurallar olarak; yazının en az
on metre mesafeden okunabilir büyüklükte olması olmazlar arasındadır.
Renklerin, insanlar üzerinde çeşitli psikolojik etkilere sahip olduğu bilincinden
hareketle; çarpıcı, dikkat çekici, tanıtımını yaptığı ürünün karakterine uygun,
insanların ilgisini çeken, duygularını harekete geçiren güce sahip olanlar tercih
edilmektedir. Her şeyden önce afiş; kişileri ürün ya da hizmeti satın almaya teşvik
eden özelliklere sahip olması amacıyla hazırlanmaktadır. Ayrıca afişlerin
tasarlanmasında hedef aldığı insanların psikolojik yapıları ve sosyo-kültürel
özellikleri de göz önünde bulundurulmaktadır.
Afiş tasarımı; bir filmin, bir tiyatronun, bir kongrenin, bir konserin, bir müzenin tek
sayfaya indirgenerek anlatılmaya çalışılmasıdır. Somut anlatım içerikleri kadar
soyut anlatım içerikleri de afiş tasarımına konu olmaktadır. Günümüzde dünya
ülkeleri kapsamında yapılan afiş çalışmaları, yaşanan psikolojik, sosyolojik,
bilimsel, siyasi, kültürel vb. olaylar doğrultusunda yoğunluk göstermektedir. Müze
afiş çalışmaları zaman zaman elle tutulur gözle görülür nesnelerin tanıtımı için
yapıldığı gibi, zaman zaman da olası yaşanmışlıkların, hayali düşüncelerin
tasarımı olarak yapılmaktadır.
Guggenheim Müzesi’ni, tipografi tasarımıyla ön planda işleyen grafik tasarımcı
Ivan Chermayeff, Guggenheim Müzesi tanıtım afişinde; Guggenheim Müzesi
mimarisinin her sarmal katına bir yazı satırı yerleştirerek, yazının toplamına üç
boyutlu Guggenheim Müzesi mimarisi görünümü kazandırmıştır (Bakınız
Görüntü: 59-60).
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Görüntü 59: Ivan Chermayeff’in yaptığı Guggenheim Müzesi tanıtım afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=:+Ivan+Chermayeff& 2017.

Görüntü 60: Guggenheim Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=Guggenheim+Müzesi& 2017.
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3.5.2.1. Türkiye’de Müze Afiş Çalışmaları
Türkiye’de 20. Yüzyıl’ın başlarında afişlerin büyük bir kısmı yazı, çok az bir kısmı
da resimlerden yararlanarak; ana renklerin kullanımıyla ince uzun kâğıtlara
basılarak yapılmıştır. Günümüz grafik olgusuna ulaşılabilmesi için uzun yıllar
gereksinmiş olup; yurt dışında grafik çalışmaların renkli üretime geçmesi
sonrasında, Türkiye’den yurt dışına eğitim amaçlı İhap Hulisi Görey, Münif Fehim,
Mithat Özar, Kenan Temizan vb. isimli tasarımcılar giderek, grafik alanında ciddi
atılımlar başlatmıştır.

Başlangıçta dönemin ihtiyaçları doğrultusunda; kitap

kapağı, piyango bileti, şişe etiketi, pul ve afiş tasarımları yapılmıştır.
Hızla değişen ve gelişen modern toplumlarda, büyümeye paralel olarak değişen
tüketim olgusu, çok çeşitli ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olduğundan;
insanların kararsızlığa düşmeden ürün, mal ve hizmetler konusunda yeterli ve
doğru bilgiye başarılı bir tanıtımla ulaşabilecekleri mümkün olmuştur.
El ilanlarından dev billboardlara doğru ilerleyiş sayesinde afiş; kentsel örgünün
sürekli bir parçası olarak gelişmiş, her değişimde, şehir sokağı dekoru için resimli
bir fon oluşturmuştur. 20. Yüzyıl başlarındaki afişler gün ışığı saatlerinde yayalar
ve yavaş hareket eden araçlardaki insanlar tarafından, yakından izlenebilir bir
biçimde tasarlanmıştır. Bunun tersine devasa resimlenmiş görüntü ve
işaretlerden oluşan billboardlar hızlı hareket eden günümüz trafiğinde oldukça
uzaktan bile derhal algılanma özelliği içine girmiştir.
Günümüzde tek sayfada basılı afişler, insanların yakın temas içinde oldukları
ortamlarda; toplu taşıtlarda ve duraklarında, dükkân vitrinlerinde, direklerde, alış
veriş merkezlerinde vb. yerlerde görülmektedir. Tüm teknolojik gelişmelere ve
değişen iletişim, araç ve ortamlarına karşın afiş, bilgilendirme ve ikna etme aracı
olarak varlığını sürdürmektedir. Günümüzde sanatçının dışa sunumunun diğer
hiçbir biçimine benzemeksizin, afişler özel gereksinimlere uygun bir biçimde
üretilmektedir.
Türkiye’de müze tanıtım afişlerinin tasarlanması ve uygulanması, öncelikle
müzelerin modern anlamda kurulma ve toplum ziyaretine açılmasından sonra
başlamıştır.

Türkiye’de

kurulan

ilk

müzeler,

İstanbul‘da

sadece

saray
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mensuplarının ziyaretine açık olduğundan, müze tanıtım afişine ihtiyaç
duyulmamıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra “Her İlde Bir Müze” kampanyasının
başlamasıyla, topluma açık müze yapılanmasının ardından, müze tanıtımının
başlangıcı olan, müze afişlerinin tasarımına geçilmiştir. İlk kurulan müzeler devlet
müzeleri olduğundan, müze tanıtımları Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından
yapılmıştır. Afiş türleri; ticari, sosyal ve kültürel olarak sıralandığında, müze
tanıtım afişleri kültürel afiş kategorisinde yerini almaktadır (Bakınız Görüntü: 61).

Görüntü 61: İstanbul Arkeoloji Müzesi afiş örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=cumhuriyet sonrası+ müze+ afişleri& 2017.

Turizm türleri arasında kültür turizminin içeriğini; başka bir yerde bulunmayan
mekânların, topluma ait değerlerin, geçmişten günümüze kalmış tarihi eserlerin
çekiciliğinin daha çok tercih edildiği yapılanmalar teşkil etmektedir. Kültür
turizmini; tarih turizmi, sanat turizmi, müze turizmi, festival turizmi, inanç turizmi
oluşturmaktadır.
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Dünyada kültür turizminin en önemli unsurlarından birisi de müze turizmidir.
Gelişmiş

ülkeler

müzeleri,

turizmin

ayrılmaz

bir

parçası

olarak

değerlendirmektedir. Gerek geleneksel, gerekse popüler kültüre ait müzelerin
sayısını artırarak, daha fazla turist çekmenin ve daha fazla ekonomik gelir elde
etmenin planlarını yapmaktadır. Türkiye’de benzer amaç doğrultusunda, ileriye
dönük kalkınma planlarında müzelerle ilgili çalışmalarda yer almaktadır.

2014 - 2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nda, Türkiye’nin 2023
hedefleri doğrultusunda yeni sergileme ve tasarım yöntemleri geliştirerek
müzelerin ve ören yerlerinin cazibesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu
çalışma, Türkiye’deki, müze turizminin günümüzdeki mevcut durumunu ortaya
koymak, müze sayısı, müze ziyaretçi sayılarını ve müze gelirlerinin illere göre
mekânsal dağılımını göstermek ve Türkiye’de müze turizminin gelişimine
yönelik katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır (Kervankıran, 2014, syf. 348349).

Turizmin gelişmesi için müzelerde sunulan sanat eserlerinin görsel tanıtımlarının
bir dalını da grafik çalışmalar oluşturmaktadır. Bu aşamada görsel tanıtımın
üzerine düşen yük, daha profesyonel anlamda ele alınmaktadır. Günümüzde
çağdaş turizm anlayışının ayakta durabilmesi grafik tasarım ürünlerin sureli,
toplumun her kesimine hitabeden ve çağdaş boyutta oluşturulması ile
mümkündür. Müzelerde sergilenen eserlerin, ayrı bir dalı olan arkeolojik eserlerin
tanıtımının basılı yayın olarak gerçekleştirilmesi, grafik tasarımın öncülüğü
doğrultusunda, güncel teknoloji ve teorik bilginin bir arada kullanılması ile çağdaş
boyutta hazırlanmaktadır (Bakınız Görüntü: 62).
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Görüntü 62: Müze afiş tasarım örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=son+müze+afişleri&source=lnms& 2017.

Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacı ile UNESCO
tarafından 18 Mayıs Müzeler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 1982
yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası ve Dünya
Müzeler Günü etkinlikleri çerçevesinde afiş tasarımları yapılmaktadır (Bakınız
Görüntü: 63).

Görüntü 63: Müzeler haftası konulu afiş örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=müzeler+haftası& 2017.

Müzeler Haftası kutlaması etkinlikleri arasında seri afiş tasarımları da uygulanan
yöntemler arasındadır. Benzer tarzda afişler hazırlanıp, farklı sloganla, farklı
görsellikle tekrar edilerek İzleyicinin dikkatini çekip, pekiştirmek oldukça etkili bir
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çalışma olarak yerini almaktadır. Akşehir Müzesi’nin, 2009 yılı fotoğraf tekniği ve
slogan yazı ile seri afiş çalışması örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 64).

Görüntü 64: Müzeler Haftası seri afiş çalışması,
https://www.google.com.tr/search?q=müzeler+haftası+afişleri& 2017.

3.5.3. Katalog
Günümüzde tanıtım sektörü gün geçtikçe büyüyen, gelişen ve başarılar gösteren
bir piyasa ağına sahiptir. Bu sektördeki çalışmaların en önemlilerinden bir
tanesini de katalog çalışması oluşturmaktadır.
Katalog günümüzde daha çok firmaların veya kurumların ürün ya da hizmetlerini
belli bir sıraya göre düzenleyip listeleyerek tanıttığı matbu kitapçıklar olarak
tanımlanır. Katalog Yunanca

κατάλογος, Latince catalogus sözcüğünden

gelmekte olup, belli bir sıraya göre hazırlanan liste anlamındadır. Kataloglar
genel olarak alfabetik, sistematik ve ticari katalog olmak üzere üç grupta
tanımlanır.
Alfabetik Katalog: Yazar, çeviren, yayınlayan, resimleyen vs. gibi şahısların
soyadları ile kitap adının alfabetik olarak sıralandığı düzenlemedir. Bu tür
kataloglarda şahıs soyadları ile kitap adları alfabetik olarak aynı veya ayrı
sıralanabilir.
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Sistematik katalog: Kütüphanelerdeki eserlerin, belli bir sisteme göre
hazırlanmış şekline konu kataloğu ya da sistematik katalog denir. Bu sistemlerde
konuları belli dallara veya başlıklara ayırarak, her konu başlığı için belirli bir konu
numarası kullanılır.
Ticari alanda hazırlanan katalog: Üreticinin mallarını alıcıya en çekici ve detaylı
biçimde tanıtması amacıyla düzenlenen katalog türüdür. Çeşitli sanayi
kuruluşlarının, dağıtım ve pazarlama şirketlerinin mallarını kolayca tanıtmak ve
müşteriye görsel bilgi vermek amacıyla hazırladığı kataloglar bu başlık altında
değerlendirilir. Eşya, oyuncak, kıyafet, elektrikli malzemeler vb. kataloglar bu
tanımlara uygun örneklerdir. Sergilerde teşhir edilen eserlerin kime ait olduğu ve
mevcutlarını bildiren liste şeklindeki kitaplarda ayrı bir katalog örneği olarak bu
kapsam içerisinde tutulmaktadır.
Katalog; bir firmanın verdiği hizmet ve ürünlerinin potansiyel müşterilerine
tanıtımı açısından önemli bir çalışmadır. Firmaların ürün ve hizmetlerini
müşterilerine sunmalarında, reklamlarını yapmalarında en vazgeçilmez iletişim
araçlarından biridir. Katalog, tanıtım materyali olmakla birlikte müşterilere yapılan
iş ve ürünler hakkında geniş bilgi veren, ürünlerin pazarlanmasında etkin rol
oynayan kalıcı basılı reklam aracıdır.
Katalog günümüzde firmaların veya kurumların ürün ya da hizmetlerini tanıttığı
matbu kitapçıklar olarak tanımlandığından; bir firmanın hizmet veya ürünlerini
müşteri ile buluşturan görsel bilgi ve tanıtım araçları olarak yerini almaktadır. Bu
sistemler, firma tanıtımlarında daha çok ön yüz olarak yerini almaktadır.
Firmaların, müşteri ile ilk tanışması katalog sayesinde olduğundan firma
saygınlığı, gücü ve çalışma şekli bu sayede aktarılmaktadır. Günümüzde
internetin gelişmesiyle birlikte sayısal (dijital) ve çevrimiçi (online) kataloglarda bu
alanda yerini alan önemli çalışmalardır.
Katalog, bir firma ya da şirketin ürünlerini tanıtması için kullanılan geniş içerikli ve
detaylı reklam aracı olduğundan; belirli bir sıra ve liste şeklinde her türlü konuda
hazırlanabilmektedir. Firmada yapılan değişim ve yeniliklerin duyurusu belirli
zaman aralıklarında tekrarlanarak ticari kataloglarda yerini almaktadır.
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Başlangıçta müzeler ve sergiler için basılan kataloglar; ilerleyen dönemlerde ören
yerleri ve il tanıtımının ilavesiyle kapasitesini genişleterek özel, yarı özel kurum
ve kuruluşlar tarafından hizmete sunulmaktadır (Bakınız Görüntü: 65).

Görüntü 65: Yapı Kredi Yayınları Kayseri ve Burdur müze kataloğu,
https://www.google.com.tr/search?q=yapı+kredi+müze+kataloğu& 2017.

Ticari katalogların iletişim yelpazesi genişledikçe ve özellikle turizm sektörü
tarafından yabancı dille hazırlanmış kataloglar da tüketime sunulmaktadır.
Sadberk Hanım Müzesi tarafından Türkçe ve İngilizce “Antik Sikkeler Kataloğu”
ve Malatya Arkeoloji Müzesi tarafından İngilizce hazırlanan “Bizans Sikkeleri
Kataloğu” konuya örnek olarak gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 66).
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Görüntü 66: Bizans Sikkeleri Kataloğu ve Antik Sikkeler Kataloğu,
https://www.google.com.tr/search?q=müze+kataloğu& 2017.

Müze katalogları; müzede sergilenen koleksiyonların tümü ya da bir kısmını
içeren renkli fotoğraflar ve kısa açıklayıcı bilgilerin yer aldığı, bilimsel yayınlardır.
Kataloglarda, müzede sergilenen eserlerin kim/kimler tarafından, ne zaman,
nerede yapıldığı, özellikleri, ne amaçla kullanıldığı, döküm (envanter) numarası
gibi

teknik

bilgiler

nesnenin

profesyonel

çekilmiş

fotoğrafı

ile

birlikte

yayınlanmaktadır. Ayrıca müzede bulunan sanat eserlerinde eksilme ve
ilavelerden dolayı, müze katalogları değişik zaman aralıkları ile yenilenmektedir.
Akbank yayınlarından Türkçe ve İngilizce, karton kapaklı, 23 X 30 ebatlarında 64
sayfa “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Katalog” örneği, müze içerisinde yer alan
arkeolojik eserlerin kısa tanıtım yazılarıyla Raci Temizer tarafından hazırlanmıştır
(Bakınız Görüntü: 67).
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Görüntü 67: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Türkçe ve İngilizce Kataloğu,
https://www.google.com.tr/search?q=Anadolu+Medeniyetleri+Müzesi& 2017.

ODTÜ yerleşkesinde yer alan Koçumbeli ve Yalıncak bölgesinde yapılan inşaat
çalışmaları sırasında Frig Tümülüslerinden çıkartılan arkeolojik eserler; ODTÜ
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi Kataloğu adı
altında tanıtılmaktadır (Bakınız Görüntü: 68).
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Görüntü 68: ODTÜ Arkeoloji Müzesi katalog örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=ODTÜ+arkeoloji+müzesi& 2017.

2008 baskılı, karton kapak, 240 sayfa, İngilizce Dolmabahçe Sarayı ve Sadberk
Hanım Kataloğu, yerli yabancı ziyaretçilere sunulmuştur. (Bakınız Görüntü: 69).

Görüntü 69: Dolmabahçe Sarayı ve Sadberk Hanım Müzesi Kataloğu,
https://www.google.com.tr/search?q=sadberg+müzesi+kataloğu& 2017.
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3.5.4. Müze Kart
Müze Kart; 2008 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından hizmete
sunulan, isme özel yaklaşık 300 müze ve ören yerlerini ücretsiz gezme imkânı
sağlayan, özel müzeler ve belediye müzelerinde geçerli olmayan bir yıllık gezi
programı olarak tanımlanmaktadır. Müze Kart, Topkapı Sarayı’nın içinde bulunan
Harem Bölümü, Efes Harabeleri İçindeki Yamaç evler, Bodrum Sualtı Müzesi ve
Kapadokya’daki Göreme Açıkhava Müzesi’nde bulunan Karanlık Kilise için
geçerli olmayan bir hizmet ürünüdür. Müze kartın; yerli, yabancı, öğrenci, engelli,
kurum çalışanı, emekli, 65 yaş üzeri ve beş gün kullanım süreli olarak değişik
ücretlendirmelere tabii çeşitleri bulunmaktadır (Bakınız Görüntü: 70).

Görüntü 70: Müze kart örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=müzekart+sürprizi& 2017.
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3.6. DÜNYA MÜZELERİNDEN GRAFİK TANITIM ÖRNEKLERİ
Sanat; bilim ve sanayi gibi ilerleyen zaman doğrultusunda tarihselleştiğinde
mimarisi müze olan kurumlarda teşhir edilmektedir. Günümüze kadar büyük bir
sayısal çokluğu oluşturan müze içeriklerinden toplumu kapsamlı ve ilgisini
çekecek bir düzlemde haberdar etme yöntemlerinden birini de grafik tasarım
oluşturmaktadır.
Güzel bir nesnenin varlığından haberdar olmayan toplum, o nesneye sahip
olduğu duygusunu da taşıyamaz. Müze ziyareti yoksunluğu, habersiz kalmış bir
toplumun

eksikliği

kadar,

habersiz

bırakan

kurumların

da

eksikliğidir.

Duyurulması gereken müze hizmetlerinin, sanatın bir iletişim dili olan grafik
tasarımla uygulanması, konunun profesyonel olarak ele alınması anlamına
gelmektedir.
Yaşamanın gereği olan teknoloji, ekonomi, eğitim, siyasi, sanat vb. gelişmelerini
ileri düzeye taşıyan toplumlar, müzecilik hizmetlerinde de örnek teşkil eden
çalışmalar sunmaktadır. Müze tanıtımlarında oldukça başarılı tasarımlarla
uluslararası iletişim ağında yerlerini alan birçok gelişmiş ülke müzeleri, daimi ve
kaliteli tanıtım sayesinde, yerli yabancı turizm sektörlerinin vazgeçilmez
programları içinde yerlerini almaktadır.
Büyük savaşlar geçirmiş (1.ve 2.Dünya Savaşı) olan Avrupa ülkeleri sanatla olan
bağlantılarını

koparmadığından;

2.Dünya

Savaşı’nda

savaş

sonlarına

gelindiğinde, İtalya’nın teslim olma sebeplerinden birinin de, sanat eserlerine ve
sanat

yapıtlarına

zarar

gelmesini

engellemek

için

yaptığı

olarak

değerlendirilmektedirler. Savaşın ortasında yer alan Almanya ve Rusya gibi
ülkeler ise, sanat eserlerini savaşın bitimine kadar maden ocaklarında
saklamışlardır.
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3.6.1. Berlin Müzeler Adası
Yaklaşık olarak 170’den fazla müzeye ev sahipliği yapan Almanya’daki Berlin
kenti, sanat ve tarih açısından oldukça zengin bir birikime sahiptir. Berlin 2. Dünya
Savaşı nedeniyle dağılmış olan pek çok koleksiyonunu, tekrar bir araya getirme
çabası ile çok uğraş vermiştir. Berlin duvarının yıkılması sonrası Doğu Berlin
sanat eserlerinin pek çoğu Müzeler Adası’na aktarılmıştır. Ayrıca modern sanata
da destek vererek, günümüz sanat tarzının yapıcıları arasında yerini almıştır.
Berlin Müzeler Adası; Neues Müzesi, Pergamon Müzesi, Bode Müzesi, Altes
Müzesi, Alte National Galerie (Eski Ulusal Galeri) Müzesi’nden meydana
gelmektedir (Bakınız Görüntü: 71-72).

Görüntü 71: Berlin Müzeler Adası yerleşim planı,
https://www.google.com.tr/search?q=museum+island+berlin& 2017.
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Görüntü 72: Berlin Müzeler Adası yerleşim krokisi,
https://www.google.com.tr/search?q=Berlin+Museumsinsel+Leitsystems& 2017.

Almanya’nın başkenti Berlin’in Mitte ilçesinden geçen Spree Nehri üzerinde
bulunan, küçük bir adanın kuzey kısmında bir kilometre karelik alana sahip
müzeler kompleksinden oluşan Berlin Müzeler Adası; 1990’da Doğu ve Batı
Berlin’in birleşmesiyle, sanat eserlerini bir araya getirerek, 1999’dan itibaren
UNESCO Dünya Mirası konumuna girmiştir.

3.6.1.1. Berlin Neues Müzesİ
Antik Mısır Medeniyetleri Koleksiyonu ile ünlü olan Neues Müzesi, 2. Dünya
Savaşı’nda aldığı yıkımdan sonra uzun bir süre onarılamamış; 2009 yılında
restore edilerek, farklı müzelerdeki eserlerini bir araya getirerek hizmete açmıştır.
Mısır’dan getirildikten sonra fotoğraf çekilmesi bile yasak olan Nefertiti büstü, bir
odada tek başına dört güvenlik görevlisi tarafından korunarak ziyaretçilere Neues
Müzesi’nde sunulmaktadır. Berlin Neues Müzesi’nin tanıtım ürünlerinde Nefretti
heykeli sıkça kullanılan bir öğedir. Pul tasarımında birçok önemli sanat eseri gibi
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Nefertiti’nin büstü kullanılmıştır. Açık zemin rengi haricinde mavi ve pembe renk
ile piktografik yöntemle çalışılmıştır. Gerçek büstünde bulunan tebessüm ifadesi,
kulaklarındaki eksiklikler ve göz asimetrisi gerçeğe uygun olarak aktarılmıştır
(Bakınız Görüntü: 73).

Görüntü 73: Berlin Neues Müzesi’nde Nefertiti fotoğraflı tanıtımlar,
https://www.google.com.tr/search?q=Neues+Museum+and+Nefertiti& 2017.

3.6.1.2. Berlin Pergamon Müzesi
Bergama Zeus Sunağı ya da diğer ismiyle Zeus Altar; M.Ö. 2. Yüzyıl’da, Kuzey
Batı Anadolu’da İzmir’in kuzeyinde bulunan Antik Pergamon şehrinde, Pergamon
Krallığı’nın yöneticisi Attalos hanedanı tarafından mermerden yapılmış dinsel bir
yapıdır. Dış ve iç mekânlarında bulunan freskler, Helen dünyasını anlatan, sanat
tarihinin en önemli yapıtları arasındadır.
Osmanlı Dönemi’nde tarihi eserlere fazla itibar gösterilmediğinden, Zeus Sunağı
Almanya’ya taşınmıştır. Pergamon Müzesi Anadolu topraklarından Avrupa’ya
parça parça götürülüp monte edilen büyük bir eserdir. Günümüzde iadesi için
çalışmalar yapılmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır. Müzeler
Adası’nın en önemli değeri olduğu için, UNESCO Dünya Mirası arasına girmeyi
başarmıştır (Bakınız Görüntü: 74).
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Görüntü 74: “Zeus Sunağı Bergama’nındır” sloganlı afiş çalışması,
https://www.google.com.tr/search?q=zeus+sunağı+bergamanındır& 2017.

Görüntü 75: Pergamon Müzesi kitap kapağı,
https://www.google.com.tr/search?q=pergamon+museum+books& 2017.
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3.6.1.3. Bode Müzesi
Berlin’de Müzeler Adası’nın Kuzey ucunda yer alan Bode Müzesi’nde, 18. Yüzyıl
sonuna kadar olan, daha çok Almanca konuşan ülkelerden gelen heykeller
sergilenmektedir. 1997 yılında bakım için kapatılan, dokuz yılın ardından Spee
Nehri kıyısına konumlandırılan, ilave sanat eserleriyle, tekrar hizmete açılmıştır.
Anadolu’daki arkeolojik kazılar sonrası elde edilen birçok sanat eserlerinin yanı
sıra; Bizans, Rönesans, Gotik sanatı ürünleri, heykeller, madeni paralar ve
madalyalar Bode Müzesi’nde sergilenmektedir. Bode Müzesi’nin haznesinde yer
alan eski paralar (sikke) için hazırlanmış katalog örnekleri de bulunmaktadır
(Bakınız Görüntü: 76).

Görüntü 76: Berlin Müzesi sikke kataloğu,
https://www.google.com.tr/search?q=am+beginn+des+mittelalters& 2017.
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Bode Müzesi 2. Dünya Savaşı döneminde ciddi boyutta zarar görmesinden dolayı
1997–2006 yılları arasında tadilattan geçerek, çok sayıda basılı tanıtım ürünleri
ile duyurusunu yaparak tekrar açılmıştır (Bakınız Görüntü: 77).

Görüntü 77: Bode Müzesi’nin bakım, onarım sonrası açılış afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=Bode+Museum+opening+banners& 2017.

3.6.1.4. Altes Müzesi
Altes Müzesi, Klasik Dönem’ in en önemli anıtları arasında 1830 yılında mimar
Karl Friedrick Schinkel tarafından Prusya Kraliyet Ailesinin sanat koleksiyonunu
sergilemek amaçlı inşa edilmiş olup; 1945 yılına kadar Kraliyet Müzesi olarak
isimlendirilmiştir. 2. Dünya Savaşı hasarından sonra bir süre kullanıma kapalı
tutulup, 1966 yılından sonra restore edilerek tekrar hizmete sunulmuştur (Bakınız
Görüntü: 78-79).
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Görüntü 78: Altes Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=altes+museum& 2017.

Görüntü 79: Cleopatra büstlü Altes Müzesi tanıtımı,
https://www.google.com.tr/search?q=hellenistic+queens& 2017.
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3.6.1.5. National Gallery Müzesi
19-21.Yüzyıl sanat eserlerinin sergilendiği ulusal bir galeri olan National Gallery
Müzesi, Alman sanatı ile sınırlı kalmayarak; Belçikalı, Ürdünlü sanatçıların ve
Alman topraklarında ikamet eden birçok yabancı sanatçının katılımının olduğu bir
müze olarak varlığını sürdürmektedir. Savaş döneminde halkın sanattan
tamamen uzaklaşmaması için haftalık sergiler açılmış olup; savaş sonrası
eserlerin tamamına yakınını tekrar sergilenmeleri için National Galleri Müzesi’ne
taşımıştır. 1919 Prusya monarşisinin kaldırılmasından sonra modern sanat
görünümünü kazanmıştır (Bakınız Görüntü: 80).

Görüntü 80: National Galeri Müzesi tanıtım broşürü,
https://www.google.com.tr/search?q=new+national+gallery+aka+temple+light& 2017.
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3.6.2. Rus Grafik Sanatı
Konstrüktivizm; 1914’te Rusya’da ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. Resim,
heykel, mimari ve grafik tasarım alanlarında egemen, çağdaş malzemeleri
kullanan, geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen bir üsluptur.
Konstrüktivizm, Rus avangartları (zamanın ilerisinde olan sanatçı ya da sanat
anlayışı) tarafından pratik ve güzelliğin birleştiği nokta olarak gösterilip teşvik
edilmiştir. Bu kavram aynı zamanda grafik tasarımlara da yansıyarak 1940’lara
kadar kendini canlı tutmayı başarmıştır. Konstrüktivizm sanatın devrimci bir
amacı olması ve bilimle modern teknolojiye dayalı yeni bir komünist tutum
inşasına katkıda bulunması gerektiğini düşünen genç sanatçılardan meydana
gelmiştir. Kübizmin ve Fütürizm ‘in öncü biçimlerini benimseyen konstrüktivistler,
Sovyetler Birliği’nde egemen tarz haline gelen yeni bir dil yaratmışlardır.
1917 Bolşevik Devrimi “Sanat Toplum İçindir” sloganıyla burjuva toplumun
otonom yüksek sanat kavramını bir kenara bırakarak; sanatı, herkesin
anlayabileceği ve içinde yer alabileceği şekilde uygulamak gerektiğini
savunmuştur. Minimalist, geometrik, soyut ve düzenli, nadiren duygusal, sert
sloganlar, belirli yazı tipleri ve dinamik çapraz kompozisyonlar baskın olarak
uygulanmıştır. Herkesin sanattan yararlanabilmesi, bu yüzden konstrüktivist
anlayış devrimcilerin kendilerini açıklayabilmesi adına önemli bir araç olarak
görülmüş ve öğretilmiştir.

3.6.2.1. Hermitage (Ermitaj) Müzesi
Ermitaj Müzesi, Rusya’nın Petersburg kentinde, 1764 yılında Çariçe 2.
Katerina’nın Berlin’den 200’e yakın tabloyu satın almasıyla, 1852 yılında halka
açılmış olan, dünyanın en büyük ve eski müzeleri arasındadır. Sarayın oda sayısı
binin üzerinde, üç milyona yakın sanat eseri ile söylemlere göre her bir eserine
bir dakika ayrılsa, müze ziyareti yaklaşık 10 yılda tamamlanabilir.
Ermitaj Müzesi; Heybetli mimari yapılar grubuyla, Barok mimarisinin başyapıtları
arasında gösterilmektedir. Seçkin koleksiyonlar, düşman kuşatmaları döneminde
Ural Dağları’nda saklanmıştır. Kayıp eserlere eklemelerde bulunulması ile
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ülkenin doğuşu, gelişmesi ve çöküşü dönemlerini anlatan eserlerin barındırıldığı
önemli bir müzedir.
Hermitage Müzesi’nin 250. Yıldönümü sebebiyle yapılan etkinlikler arasında
“Efsanevi Rus Müze’sinin Hikâyesinde Sanat, Hazine, Tarih ve Devrim Vardır”
sloganlı film çekimi de yapılmıştır (Bakınız Görüntü: 81).

Görüntü 81: “Hermitage Devriminin 250. Yılı” adlı film afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+revealed& 2017.

Hermitage Müzesi’nde, hiçbir tarihi eser tahribatı yapılmadan, Alexander Sokurov
tarafından çekilmiş olan, 2002 yılı yapımı tarihi Rus drama filminin tanıtım afişi,
“Hermitage Müzesi Büyük Catherine’nin Mirasıdır” sloganlı tanıtım görseli ve
büyük boy Hermitage müzesi billboardı yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 82).
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Görüntü 82: “Hermitage Müzesi Büyük Catherine’nin Mirasıdır” isimli afiş,
https://www.google.com.tr/search?q=melbourne+masterpieces+hermitage& 2017.

1700’lerin başından itibaren 1917 Devrimine kadar Batı sanatına yakın olan
Hermitage Müzesi 2014 yılında 250. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları ile ilgili
katalog, posta pulu, müze bileti, müze kartı, broşür ve kitaplar hazırlamıştır
(Bakınız Görüntü: 83).

Görüntü 83: Hermitage Müzesi pul tasarımları,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+250+catalog& 2017.
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560 Adet renkli resimden oluşan, 512 sayfa İngilizce, Almanca, İspanyolca,
Japonca ve Rusça açıklamalı 33,5 x 28 cm ebatlarında hazırlanan Hermitage
Müzesi Kataloğu detaylı bir anlatımı kapsamaktadır (Bakınız Görüntü: 84).

Görüntü 84: “Hermitage Müzesi Kataloğu” ve “Hermitage Müzesi Devlet Hazineleri
Koleksiyonu” kapak tasarımları,
https://www.google.com.tr/search?q=Hermitage+Museum+books& 2017.

Arkalı önlü üç panel üzerine dikey ve yatay okunabilir Hermitage Müzesi broşürü
örneğinde; “Bir Müzeden Daha Fazlası” sloganı ile detaylı bilgiler yer almaktadır.
Tarihi evler, mimarisi, eğitim merkezi, müze koleksiyonları, yerel hazine,
Rosenta’dan aile mirası, sergi alanı, çocukların yaz kampı broşürün ilk sayfa
bilgilerini oluşturmaktadır. İkinci sayfada ise keşfet, birleştir ve destekle başlığı
yer almaktadır. Broşür adres paneli dâhil ikiye katlamalı yarı mat kâğıda
basılmıştır (Bakınız Görüntü: 85-86)
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Görüntü 85: Arkalı önlü tasarlanmış Hermitage Müzesi broşürü,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+museum+brochure& 2017.
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Görüntü 86: “Bir Müzeden Daha Fazlası” başlıklı küçük kitapçık tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+museum+brochure& 2017.
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3.6.3. Mısır Kahire Müzesi
Dünyanın en önemli koleksiyonlarını barındıran Mısır Kahire Müzesi; sergilenen
sayısı yaklaşık olarak 120.000’i geçen, depolarında 150.000 civarında bulunduğu
tahmin edilen; Arkaik Dönemi geçemeyen, arkeolojik sanat eserleriyle ortalama
5-6 saat gezilerek görülebilecek büyüklükte bir müzedir. İlk katta büyük, ikinci
katta küçük ebatlı eserlerin sergilendiği iki kattan oluşan, önemli firavun
isimlerinden Ramses, Tutankhamun ve Nefertiti’nin mezarlarından (piramitler)
çıkartılan mumyalar, günlük kullanım eşya ve sanat koleksiyonları bu müzede
sergilenmektedir
Kahire Müzesi için hazırlanan afişler; müzenin adresi ve giriş ücreti konusunda
detaylı bilgi vermekte olup; Cleopatra’nın stilize edilmiş portresi kullanılarak Eski
Mısır Hiyeroglifleri ile dekore edilmiştir. “Eski Mısır Eserlerinin En Güzel
Koleksiyonuna Sahip Olan Kahire Müzesi Bu Muhteşem Başyapıta da Sahiptir”
açıklamalı afiş tasarımı; aynı görsel tasarımı farklı renklerle tekrarlayarak
sunmaktadır (Bakınız Görüntü: 87-88).

Görüntü 87: Müzenin“Eski Mısır Hazineleri” “Tutankamon’un Keşfi” başlıklı afiş
tasarımları,
https://www.google.com.tr/search?q=Cairo+museum+poster+samples& 2017.
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Görüntü 88: Kahire Müzesi afiş ve kitap tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=cairo+museum+posters& 2017.

Kahire Müzesi’nde kalıcı serginin yanı sıra geçici sergiler de düzenlenmektedir.
Amerika’da arkeoloji eğitimi almış olan Mısır Kültür Bakanı Zahi Hawass’ın, Mısır
Müzesi’nde yapılan sanat etkinlikleri konuya örnek olarak gösterilebilir (Bakınız
Görüntü: 89).

Görüntü 89: Mısır Kültür Bakanı’nın katılımının vurgulandığı Mısır Müzesi afişleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Zahi+Hawass& 2017.
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Kahire üzesi’ne ait önemli eserlerin bir kısmı ülke dışına çıkarılarak geçici
sergilenmiştir. Dünya mirası orijinal Tutankhamun’un hazineleri (mezar
mobilyaları) Londra’daki British Museum’da sergilenerek televizyonda belgesel
olarak yayınlanmıştır. Tutankhamun'un mumyası, altın maskesi, altın tahtı,
Harpooner'ın altın figürü sergilenenler arasındadır (Bakınız Görüntü: 90).

Görüntü 90: Tutankamon’un British Museum’da sergilendiğini duyuran afiş,
https://www.google.com.tr/search?q=tutankhamun+exhibition+british & 2017.

Kahire Müzesi’nde çok sayıda yönetici ve ailesinin mumyası bulunmaktadır ve bu
konuda çok sayıda duyuru hazırlanmıştır. Kahire Müzesi, eserlerinin diğer bir
görsel tanıtım işlemi kitap, pul, broşür, müze bileti ve katalog üzerine yapılmıştır
(Bakınız Görüntü: 91-94).

Görüntü 91: “Daha Fazla Destansı Mumya” video gösteri afişleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Faith+no+more+epic+the+mummy& 2017.
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Görüntü 92:“Kahire Müzesi’nde Antik Mısır” isimli katalog,
https://www.google.com.tr/search?q=ancient+egypt& 2017.

Görüntü 93: Mısır Kahire Müzesi giriş bileti ve pul tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Nefertiti+stamp& 2017.
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Görüntü 94: Kahire Müzesi için hazırlanmış broşür örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=cairo+museum+brochures& 2017.

3.6.4. British Müzesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Sir Hans Sloane tarafından yaklaşık 71.000
nesnenin bağışlanmasıyla kurulmuş olan British Müzesi, Londra’nın en meşhur
ve en çok ziyaret edilen müzesidir. Başlangıçtaki mimarisinin yeterli gelmemesi
sonucu ek binaların yapımı ile tanınan British Müzesi ayrıca büyük bir
kütüphaneye sahiptir. Büyüklüğünden dolayı, müze ziyaretçilerine yerleşim planı
verilerek daha rahat gezmeleri sağlanmaktadır.

Çok sayıda sanat dallarında içerdiği koleksiyonlar ve tarihi eserleriyle,
dünyanın önde gelen ulusal müzelerinden birisi olan bu İngiliz müzesini yılda 8
milyondan fazla turist gezmektedir. Bu müzeyi gezen İngiliz vatandaşlarının
sayısı ise, bu sayıdan daha fazladır. Müze fizikçi Sir Hans Sloane’nin girişimleri
sonucu olarak, 1759’da açıldı (Şener, Yüksel, 2016, syf.32), (Bakınız Görüntü

95-96).
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Görüntü 95: British Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=british+museum&.2017.

Görüntü 96: British Müzesi’nin Vikingler ile hazırlanmış afiş tasarımları,
https://www.google.com.tr/search?q=British+Museum+Vikings& 2017.

British Müzesi, Sir Hans Sloane’nın bağışladığı eserlerin yanı sıra birçok ülkeden
yasal ve yasal olmayan girişimlerle getirilen çok sayıda sanat eserinin bir araya
getirilmesiyle kurulmuş olup; Anadolu topraklarından da sanat eserleri British
Müzesi’ne aktarılmıştır (Bakınız Görüntü: 97).
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Görüntü 97: Anadolu’dan British Museum’a aktarılan örnekler,
https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2013/01/british-muzesi-anadolu-buluntular2017.

British Müzesi dünyanın değişik coğrafyalarından çok sayıda toplama eserden
meydana geldiği için, farklı konuları içeren afiş ve katalog tasarımları
sunmaktadır. “Firavunlardan Sonra Mısır İnanışları”, “Ölümün Kitabı Eski Mısır”,
“Kırk Bin Yıl Önce Yapılan Bir Sergide Modern Düşüncenin Buz Çağı Sanatına
Dönüşümü” sloganları ile hazırlanmış afiş tasarımları konuya örnekler
arasındadır (Bakınız Görüntü: 98-99).
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Görüntü 98: British Museum Afiş örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=British+Museum+Egypt+posters&.2017.

Görüntü 99: British Müzesi’nin tanıtımı için hazırlanmış büyük boy afiş çalışmaları,
https://www.google.com.tr/search?q=british+museum+posters& 2017.
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Tarih öncesi yaşamış Avrupa kavimlerinin bir bölümü olarak kabul edilen Keltler
için hazırlanmış, “Keltler Sanatı ve Kimlikleri” isimli afiş tasarımlarının
beraberinde;

“İnanç

Meselesi:

Ortaçağ

Dönemi’nde

Relic

ve

Relcs

Disiplenlerarası Bir Saygı Çalışmasıdır.” başlığı altında etkinlik duyurusu
örnekleri verilebilir (Bakınız Görüntü: 100-102)

Görüntü 100: “Keltler Sanatı ve Kimlikleri” isimli afiş tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=british+museum+celts+posters&2017.

Görüntü 101: “Dünya Kültürünün Bir Hazinesi” ve “Çin’i Değiştiren 50 Yıl” başlıklı
British Müzesi seri afişleri,
https://www.google.com.tr/search?q=British+Museum+china+posters& 2017.

153

Görüntü 102: British Müzesi tanıtım broşür örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=British+Museum+Brochure& 2017.
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3.6.5. Louvre Müzesi
Louvre Müzesi (Fransızca Musée du Louvre) Paris’te kurulmuş, dünyanın en
büyük ve ünlü müzelerindendir. Eskiden bir saray olan müze; 1793 yılında halka
açılan ilk devlet müzesi olarak, dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasında
yerini almıştır. Adını kuvvet, güç anlamına gelen “Lower” kelimesinden almış olan
müzenin yapımı Napolyon zamanında tamamlanmıştır. Mısır, Yunan Roma ve
19. Yüzyıl Fransız sanatının yaklaşık 30.000 adet sanat eseri (Milo Venüsü, Mona
Lisa, Slaves), Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

Devrim sonrasında girişilen çok sayıdaki savaştan sonra, özellikle Napolyon’un
işgal ettiği ülkelerden getirilen çok sayıdaki sanat eseriyle müze hızla gelişti.
XVIII. Louis ve X Charles zamanında ise Mısır’dan antik eserler ile Yunan,
Roma ve Asur medeniyetlerine ait çok sayıda tarihi eski eser müzeye
kazandırıldı (Şener, Yüksel, 2016, syf.6) (Bakınız Görüntü: 103).

Görüntü 103: Louvre Müzesi,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum&source=lnms& 2017.

Louvre Müzesi; zemin, giriş, birinci ve ikinci kat olmak üzere dört kattan
oluşmaktadır. Zemin katta, 15. Yüzyıl İtalyan heykelleri, Yunan eski eserleri; giriş
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katta ise, Fransız heykelleri, Mezopotamya eserleri ve eski Roma heykelleri,
Birinci katta, İspanyol ressamlarının tabloları, (Mona Lisa) Antik Yunan heykel ve
seramikleri, İkinci katta ise Orta Çağ, Rönesans ve 19. Yüzyıl sanat objeleri
bulunmaktadır.
Louvre Müzesi’nin zengin bir kütüphanesi, konferans salonu, laboratuvar ve
müzecilik konusunda eğitim veren Louvre Müzesi Okulu bulunmaktadır. Ayrıca
Louvre Müzesi’nde, sanat eserlerinin geniş yelpazesinden oluşan Avrupa’nın en
büyük kitapevlerinden birisi burada yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 104-105).

Görüntü 104: Louvre Müzesi eğitim ve kütüphane ünitesi,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+school&.2017,
https://www.google.com.tr/search?q=Louvre+bibliothèque+du+musée& 2017.
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Görüntü 105: Louvre Müzesi işaretlendirme sistemleri,
https://www.google.com.tr/search?q=Louvre+museum+marking+system& 2017.

Louvre Müzesi içerisinde uyulması gereken kurallar; sanat eserlerinde bulunan
ilgili resimler kullanılmıştır. Yasakların görselleri üzerine çarpı işaretinin tek çizgisi
yeterli

görülmüştür.

Piktogramların

altına

yerleştirilmiş

İngilizce

yazılı

açıklamalarla, müze ziyaretçilerinden istenilen kurallara uyması istenmektedir
(Bakınız Görüntü: 106-108).
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Görüntü 106: Louvre Müzesi kuralları,
https://www.google.com.tr/search?q=Musée+du+Louvre+système+de+signalisation&
2017.

Görüntü 107: Louvre Müzesi kuralları ve açıklaması,
https://www.google.com.tr/search?q=an+art+museum+has+rules&.2017.
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Görüntü 108: Louvre Müzesi uyarı ve işaretlendirme sistemlerinden örnekler,
https://www.google.com.tr/search?q=Louvre+museum+marking+system& 2017.

Louvre Müzesi’nin geometrik üçgen prizmasından öykünerek, “Louvre” yazısında
bulunan “v” harfinin farklı renkle ön plana çıkarılması Louvre Müzesi’ne bir logo
tasarımı kazandırmıştır (Bakınız Görüntü: 109-100).

Görüntü 109: Louvre Müzesi başlıklı (antetli) kağıt, zarf, logo tasarım örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+brochure&.2017.
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Görüntü 110: Louvre Müzesi seri tanıtım afiş ve broşür örnekleri,
http://cargocollective.com/estellekim/LOUVRE 2017.

Louvre Müzesi tanıtımı için Mona Lisa ve Yunan sanatından yararlanarak birçok
ürün hazırlanmıştır (Bakınız Görüntü: 111-114).

Görüntü 111: Louvre Müzesi’nin Mona Lisa görselli büyük boy afiş tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+posters&.2017.
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Görüntü 112: “Akneniz Dans Koleksiyonları” isimli Louvre Müzesi afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+posters& 2017.

Görüntü 113: “Louvre Müzesi’ne Gelen Yunan Şaheserleri” isimli afiş tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Greek+masterpiecesfrom+the+Louvre& 2017.
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Görüntü 114: Louvre Müzesi Tanıtım broşürü,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+brochure& 2017.
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Seri ilan çalışmasıyla; yaşam bir sanattır sloganı arkasından yapılan açıklamada,
Mısır koleksiyonları Louvre Müzesi laboratuvarındaki multimedya cihazlar
sayesinde keşfedilir. Yeni sanat odalarında XIV Louis ve XVI Louis’in resimleri
yer almaktadır açıklamalı ilan tahtası örnekleri (Bakınız Görüntü:115-119)

Görüntü 115: “Yaşam bir sanattır” sloganlı Louvre Müzesi tanıtımı,
https://www.google.com.tr/search?q=un+art+de+vivre+louvre&.2017.

Görüntü 116: “Louvre Müzesi’nde Bir Çalışma” başlıklı tanıtım afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+posters& 2017.
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Görüntü 117: “Louvre Müzesi’nin 200. Yılı” adına tasarlanmış posta pulu,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+stamp& 2017.

Görüntü 118: Louvre Müzesi afiş tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Louvre+museum+ads& 2017.

Görüntü 119: Mona Lisa ve Louvre Müzesi resimli bardak modeli,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+cap,+glass,+bag& 2017.
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3.6.6. Dolmabahçe Sarayı Müzesi
17.Yüzyıl’da Osmanlı Kaptan-ı Derya’sının gemilerini demirlediği kıyı olan
Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu arazi zamanla bataklık olmuştur. Bataklık
doldurulup kurutulduktan sonra, padişahların dinlenme ve eğlence yeri olan Has
Bahçe’ye dönüştürülmüştür. Zamanla köşkler ve kasırlar topluluğu yapımından
sonra 18. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren Batı etkisi altında “Türk Rokokosu”
olarak adlandırılıp Sultan 3. Selim’in isteği doğrultusunda yeni binalar yapılmıştır.

Önceleri kaptan-ı deryalara ait yalıların yer aldığı bilinen, Osmanlı Dönemi’nde
17. yüzyılda I. Ahmed (1603-1617) ve II. Osman (1618-1622) dönemlerinde
doldurulan alan, I. Ahmed Dönemi’nden başlayarak hanedana geçmiş ve Has
bahçeler olarak düzenlenip, sahil saraylarla donatılmıştır. Bu dönemden, 19.
yüzyıl ortalarına kadar uzanan dönemde bu yörede Beşiktaş Sarayı adı ile
anılan farklı yıllarda eklenen yapılarla genişletilmiş, kimi zaman yeniden
yapılmış ve çeşitli bölümlerden oluşan bir saray topluluğu yer almıştır (Seçen,
2013, syf.205).

Yönetimde bulunan Abdülmecid, klasik saraylar yerine ikamet, sayfiye, misafir
kabul ve ağırlama, devlet işlerini yürütmek amacıyla Avrupai plan ve tarzda bir
sarayın yapımına karar verir. Abdülmecit diğer şehzadeler gibi köklü bir eğitim
almamasına rağmen Batı üslubuyla yaşamasını seven bir padişahtı. Sarayın
yapımında; “Kötülük Ve Çirkinlikler Burada Yasak, Sadece Güzel Olan Şeyler
Bulunsun” isteğiyle, üç milyon kese altın harcanan saray da 5 yıl yaşayabilmiştir.

Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) tahta geçmesi ile yeni gereksinimler
doğrultusunda yıktırılan Beşiktaş Sarayı’nın yerine yaptırılan Dolmabahçe
Sarayı, 19.Yüzyıl’ın ortalarında, yüksek noktaları askerî yapılarla (Taksim,
Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka Silahhanesi) çevrili olan Dolmabahçe vadisinin
kıyıda Bezmîâlem Valide Sultan Camii’nin sınır oluşturduğu düzlükte;
arkasındaki Bayıldım Bahçesi’ni de içine alan tepeler ile kıyı arasında bir
gelişim göstermiştir (Seçen, 2013, syf.205).

Dolmabahçe Sarayı’nın kendine has, belirli bir tarzda mimari şekli olmadığından;
Fransız Baroku, Alman Rokokosu, İngiliz Neo Klasizmi, İtalyan Rönesansı karışık
kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı’nın Osmanlı toplumunun Batı etkisinde kaldığı
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bir dönemde yapılması, Batının etkisi altında kalarak içinde bulunduğu dönemin
sanatın temsilcisi olarak değerlendirilir. Sarayın şehzadeler için yapılmış olan
eklenti bölümü, günümüzde Resim Heykel Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Saray Koleksiyonları Müzesi, son dönem Osmanlı sarayında kullanılan tarihi
objeleri bir araya getirerek sergilenmektedir. Müzenin içerisinde Dolmabahçe,
Beylerbeyi Sarayları ile Yıldız Şale, Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur ve Maslak
kasırlarına ait eserlerin yanında Yıldız Porselen, Hereke Halı ve Dokuma
fabrikaları ürünleri yer almaktadır (Özel, 2014, syf.175).

Dolmabahçe sarayı Mustafa Kemal Atatürk’ün isteğiyle müzeye dönüştürülmüş
olup; Cumhurbaşkanlığı makamı olarak Atatürk’e ev sahipliği yapmıştır. Yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür politikasının oluşumunda önemli
bir rolü üstlenmiştir.
Abdülmecit Dönemi’nde veliahtların eğitim gördüğü ve yaşadığı Veliaht Dairesi
olarak; günümüzde ise Milli Saraylar Resim Müzesi olarak, Dolmabahçe
Sarayı’nın devamı olmasından dolayı fazla fark edilemeyen bir müzedir. Sarayda
kullanılmış resimlerle beraber yerli yabancı ressamların eserleri sergilenmektedir.
Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar Resim Galerisi günümüzde kalıcı olduğu kadar,
geçici sergilere de ev sahipliği yapmaktadır (Bakınız Görüntü: 120-122).
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Görüntü 120: Dolmabahçe Sarayı Müzesi Sanat Galerisi’nde sergilenen “Japon
Rüzgârı”isimli geçici resim sergisi afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=Dolmabahçe+Japon+rüzgarı& 2017.

Görüntü 121: “Japon Rüzgârı” isimli açıklamalı katalog kapağı tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Dolmabahçe+Japon+rüzgarı&2017.
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Görüntü 122: Sarayda yapılan geçici kültürel etkinlikler afiş tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Dolmabahçe+Japon+rüzgarı&2017.

Günümüzde Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan sosyal etkinlikler ve geçici sergiler
için hazırlanan afiş tasarımları, saray içerisinde bulunan grafik bölümü çalışanları
tarafından hazırlanmaktadır (Bakınız Görüntü: 123-125).
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Görüntü 123: Dolmabahçe Sarayı afiş örnekleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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Görüntü 124: Milli Piyango bileti üzerinde kullanılmış Dolmabahçe Sarayı fotoğrafı,
https://www.google.com.tr/search?q=Dolmabahçe+Sarayı+Piyango+Bileti& 2017.

Görüntü 125: Dolmabahçe Sarayı konulu kitap ve katalog örnekleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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3.6.7. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan
Anadolu Medeniyetleri Müzesi;

Anadolu arkeolojisini Paleolitik Dönem ’den

Osmanlı Dönemi’ne kadar kronolojik bir sıralamayla sunmaktadır. Anadolu
arkeolojisi M.Ö. 1.200’lerden itibaren günümüze kadar; Paleolitik Çağ, Neolitik
Çağ (yeni/Cilalı Taş), Kalkolitik Çağ (Bakır/Taş), Eski Tunç Çağ, Asur Ticaret
Kolonileri, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk, Frigya Krallığı, Geç Hitit, Urartu Krallığı,
Lidya Dönemi, Bizans Dönemi ve Roma Dönemi olarak sıralanmaktadır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi’nin Güney Doğu kıyısında Atpazarı
olarak bilinen semtte yer almaktadır. Atatürk’ün isteği ile Eski Mahmut Paşa
Bedesteni (Kapalı Çarşı) ve Kurşunlu Han binalarında 1938-1968 yıllarında
tamamlanan yenileme çalışmalarıyla müze olarak hizmete açılmıştır (Bakınız
Görüntü: 126).

Görüntü 126: Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’ın kuşbakışı görünümü,
https://www.google.com.tr/search?q=anadolu+medeniyetleri+müzesi& 2017.
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Eski Mahmut Paşa Bedesteninin Fatih Sultan Mehmet Dönemi baş vezirlerinden,
Mahmut Paşa tarafından 1464-1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin
edilmektedir. Yapının planı klasik olup, ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen
biçiminde, üstü beşik tonozla örtülü 102 dükkândan meydana gelmektedir
Kurşunlu Han ise Fatih Dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın rehberliğinde
Osmanlı hanlarının plan karakterinde olup, ortada avlu, kenarlarda revak, sırası
ile birinci kat 28, ikinci kat 30 odadan meydana gelmektedir. Cumhuriyetin ilk
yıllarında bedesten içerisinde kunduracılar, manifaturacılar, dokumacılar ve
bakırcılardan meydana gelen esnaf grubu bu ticari merkeze hareket
kazandırmıştır. 17. Yüzyıl’da Ankara’da ticaretin önemli bir noktası iken 1881
yılında çıkan yangın dolayısıyla her iki yapı da kullanılamaz duruma gelmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’nın merkez olması düşüncesinden hareketle
Ankara’da Eti Müzesi kurulmasına öncülük ederek, Türkiye çapında Hitit
eserlerinin Ankara’ya gönderilmesini sağlamıştır. İlerleyen dönemlerde Ankara
Arkeoloji Müzesi’nin ismi; bulunan eserlerin çeşitliliği göz önünde bulundurularak
1967 yılında “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” olarak değiştirilmiştir.
Günümüzde Mahmut Paşa Bedesteni sergileme salonu; Kurşunlu Han ise
yönetim merkezi, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve atölyeler olarak
hizmet vermektedir. Müze Alacahöyük, Horoztepe, Kültepe, Alişar, Boğazköy,
Beycesultan, Gordion, Adilcevaz, Toprakkale, Pazarlı ve Sinop gibi ülkenin
değişik bölgelerinde yapılan kazılardan sağlanan eserlerden oluşmaktadır.
Ayrıca günümüzde kazı çalışmaları, adı geçen sit alanlarında devam etmektedir.
Anadolu Medeniyetler Müzesi günümüzde çağdaş müzeciliğin gereksinimlerine
uygun olarak çok sayıda mimar, iç mimar, grafik tasarımcısı, jeolog, halkla ilişkiler
uzmanı, inşaat mühendisi, arkeolog, müze araştırmacıları, güvenlik, bilgi işlem
vb. uzmanların katkılarıyla hizmetini devam ettirmektedir. 1997 yılında yapılan
değerlendirme sonucunda Avrupa’da “Yılın Müzesi” unvanına layık görülmüştür.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Eylül 2010 tarihinde başlayan yenileme, onarım
ve teşhir tanzim çalışmaları ile çağdaş müzecilik anlayışına göre yenilenerek 13
Mayıs 2014 tarihinde tekrar ziyarete açılmıştır. Müze ziyaretçisi sadece eserleri
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görmekle kalmayıp, dönemin günlük yaşamlarından canlandırmalar ile bilginin
kalıcılığına ulaşmaktadır. Müzenin tarihçesi giriş bölümünde, İngilizce ve Türkçe
belgesel tarzda başlamakta, müze bilgileri farklı salonlarda enteraktif ekranlarla
değişik bilgi şemalarında izleyiciye sunulmaktadır. Ayrıca müzenin girişinde
bulunan dokunmatik LED ekranda Türkiye haritası üzerinde eserlerin yüksek
çözünürlük fotoğrafları ve buluntu yerleriyle birlikte eserlere ait detaylı bilgiler çok
dil desteği ile birlikte izlenebilmektedir.
Frig Kralı Gordios’un mezar odası ve kendisine sunulmuş hediyelerin görüntüleri
panoramik ekran üzerinde benzetimlik (simülatör) yardımıyla sanal tur şeklinde
izlenebilmektedir. Sanal tur uygulaması mezar odası içerisindeki eserlerin daha
iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Müze içerisinde kronolojik sıranın takip edilebilmesi için yönlendirme ve sanat
eserlerinin yerleşim planlarını gösteren ışıklı panolar Türkçe ve İngilizce
açıklamalar yardımıyla ziyaretçilere kolaylık sağlamaktadır. M.Ö. 3.000 yılından
itibaren kullanılmaya başlayan maden üretim atölyeleri ve çalışanlar üç boyutlu
realisttik modellemeyle canlandırılmaktadır (Bakınız Görüntü: 127).

Görüntü 127: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde maden üretimi canlandırması,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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Müze yayınlarının yer aldığı basılı ürünler ayrı bir reyonda izleyicilere
sunulmaktadır. Bir yıl içerisinde Anadolu medeniyetleri Müzesi’ne kazandırılan
sanat eserlerinin bir arada sunulduğu yıllıklar ise “Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Yıllığı” ismi altında ilgili ziyaretçilere pazarlanmaktadır (Bakınız Görüntü: 128).

Görüntü 128: Anadolu Medeniyetleri Müzesi yıllık örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=anadolu+medeniyetleri+yıllıkları&2017.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim programı içerisinde yer alan konferanslar
için afiş örnekleri sunulmaktadır (Bakınız Görüntü: 129).

Görüntü 129: ICOM, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları afişleri,
https://www.google.com.tr/sear=anadolu+medeniyetleri+müzesi+konferans+afiş 2017.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi tanıtımının yapıldığı katalog örnekleri hazırlanıp
sunulan basılı yayınlar arasında yerini almaktadır (Bakınız Görüntü: 130-131).

Görüntü 130: Anadolu Medeniyetleri Müzesi katalog örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=anadolu+medeniyetleri+müzesi+kitap&.2017.

Görüntü 131: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan eğitim seminerleri afişleri,
https://www.google.com.tr/search?q=anadolu+medeniyetleri+müzesi+afişleri& 2017.
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3.6.8. Antalya Müzesi
Kitaplardaki bilgilerin gerçek görseller ile canlandırıldığı mekânlar olan müzelere
örnek olan Antalya Müzesi’nin kuruluş hikâyesi, Kurtuluş Savaşı öncesi 1.Dünya
Savaşı yıllarına dayanmaktadır. 1.Dünya Savaşı sırasında İtalyanların Antalya’da
açtıkları hastane, okul, sağlık ocağı ve konsolosluk ile halkın beğenisini
kazanmak, Antalya ve civarında bulunan tarihi eserlere müdahale etmek olarak
değerlendirilir. İtalyanlar çok sayıda tarihi eseri İtalyan konsolosluk binasına
taşıyarak adeta bir müzeye çevirmiştir.
İtalyanların tarihi eserleri konsoloslukta toplamalarına ve Antalya’yı işgal
etmelerine bir tepki olarak; Antalya’da ilk kez bir müze kurulması ve bu müzenin
yönetiminin de, Antalya Sultanisinde Türkçe öğretmenliği yapan Süleyman Fikri
Erten’e verilmesine karar verilir. Başlangıçta Tekeli Mehmet Paşa Camii
karşısında bir mescitte toplanan tarihi eserler; İtalyanların elinde bulunan tarihi
eserleri geri almak için etkili bir mücadelenin başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı
sonrası İtalyanlar Antalya’yı terk ederken taşınır olan sanat eserlerin bir kısmını
götürmüş olup, taşınmaz olanların birçoğunu da geride bırakmışlardır.
Konyaaltı’nda yeni müze binası tamamlanana kadar; Antalya Müzesi, Panaya
Kilisesi ve ardından da Yivli Minare Cami’sinde korunmuştur. 1972 yılında
Konyaaltı’nda bugünkü binasına taşınmış olan Antalya Müzesi, 14 sergi salonu
ile üç ana kültür bölgesinin (Lycia, Pamphylia, Pyisidia) tarihi eserlerini
barındırmaktadır. Günümüzde pek çok ülkeden bilim adamı, uluslararası kazı
çalışmaları yapmak için,

arkeolojik zenginlikleriyle eşsiz bir açık hava ve

uluslararası kazı müzesi olan Antalya Müzesi’ne gelmektedir. Ayrıca bölgede pek
çok kurtarma ve ören yeri çevre düzenleme çalışmaları Antalya Müzesi yönetimi
tarafından yürütülmektedir.
Antalya Müzesi, Antalya topraklarının ilk insanlarla başlayan ve günümüze kadar
kesintisiz olarak süren binlerce yıllık geçmişini, kronolojik ve konularına göre
sunmaktadır. Özellikle Perge’de Roma Dönemi heykeltıraşlık eserleriyle
dünyanın önemli müzeleri arasına girerek 1988 yılında “Avrupa Konseyi Yılın
Müzesi” ödülünü almıştır. 1982 yılında geniş çaplı bir tadilat, teşhir ve tanzim
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sonrasında çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak 1985 yılında tekrar hizmete
açılmıştır (Bakınız Görüntü: 132).

Görüntü 132: Antalya Müzesi Tanrılar Salonu,
https://www.google.com.tr/search?q=Antalya+Müzesi+tanrılar+salonu 2017.

18- 24 Mayıs 2007 müzeler haftası kutlamalarında İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve
Antalya Müzesi’nin düzenlediği afiş yarışması sonuçları aşağıdaki ilk beş örnekle
sonuçlanmıştır (Bakınız Görüntü: 133).

Görüntü 133: Afiş yarışmasında ilk beşe giren bilgi şöleni afişleri,
https://www.google.com.tr/search?q=antalya+müzesi+2007+afişleri& 2017.
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4. BÖLÜM
FRİG TARİHİ, GORDİON MÜZESİ VE TARİHİ ESERLERİN
GRAFİK ÜRÜNLERLE TANITIMI

Ankara Polatlı ilçesi Yassıhöyük köyüne bir kilometre uzaklıkta yer alan Gordion
Müzesi ve hakkında yapılmış olan basılı tanıtım örnekleri üzerinde yapılan
araştırmalar

dördüncü

bölümün

konusu

olarak

hazırlanmıştır.

Gordion

Müzesi’nde yer alan arkeolojik sanat eserlerinin büyük bir çoğunluğu Frigler
tarafından yapıldığından, Frigler üzerinde çalışılmıştır.

4.1. GORDİON FRİG TARİHİ
Güneydoğu Avrupa’dan Marmara Denizi güney kıyılarını, İznik ve Sakarya
vadisini takip ederek, Kızılırmak havzasına ulaşan Frigler, Sakarya Nehri ve
Porsuk Nehri’nin birbirine en yakın geçtiği, Karadeniz ve Akdeniz’e eşit mesafede
olan bölgede, başkenti Gordion olan bir krallık kurmuştur (Bakınız Görüntü:134).

Görüntü 134: Anadolu topraklarında Frig Krallığı yerleşim bölgesi,
https://www.google.com.tr/search?q=gordion&espv=2&source=lnms& 2017.
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Makedonya’da iken isimleri Brig olan Friglerin Gordion’u başkent ilan ederek,
Anadolu’ya yerleşmeleri bir kısım basılı yayında M.Ö 8. Yüzyıl olarak açıklansa
da, aslında çok daha eskiye M.Ö. 12.Yüzyıl’a kadar uzanmaktadır. M.Ö 8. Yüzyıl
öncesini gösteren herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmaması yerleşim
tarihini M.Ö.8. Yüzyıl’dan başlatmaktadır. Nüfuslarının az olması ve göçebe
hayat sürmeleri, tarihi eser bırakmadıklarına sebep olarak gösterilmektedir.

Phrigler Troia VII’nin tahrip edilmesinden sonra M.Ö. 1190 sıralarında
Anadolu’ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Ancak siyasal bir topluluk
olarak ilk defa M.Ö. 750’den sonra ortaya çıkmışlar, Midas Dönemi’nde ise
(M.Ö. 725- 695/675) bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen, güçlü bir
krallık düzeyine ulaşmışlardı (Akurgal, 2008, syf.265).

Tıpkı bin yıl önceki, gerçek adları bile bilinmeyen, Hint-Avrupalı Hititler gibi, Orta
Asya’dan gelen Osmanlılar gibi, Phrygleri de Anadolu yeniden doğurmuştu tarih
sahnesine; göçebelikten dünya devletliğine, ilkellikten çağdaş uygarlığa
(Uçankuş, 2002, syf.6).
Frigler başlangıçta Hititlerin etkinlik sağlayamadığı bölgelere yerleşmiş ve Hitit
devletinin yıkılmasına neden olan Ege göçerinden sonra Hititlerin egemen
oldukları Orta Anadolu’yu da tamamen ele geçirmişlerdir.
Frigler M.Ö. 9. Yüzyıl’da Gordion merkez olmak üzere, Orta Anadolu’da Ankara,
Sinop, Alacahöyük, Pazarlı, Boğazköy, Konya’nın bir bölümü; Doğu Anadolu’da
Malatya, Batı’da Afyon ve Manisa’ya kadar uzanan topraklar üzerinde
yerleşmişlerdi (Bülbül, 2009, syf. 79-94).
Oldukça basit temelli, hafif malzemeyle dikdörtgen planlı, içinde fırınların ve
ocakların bulunduğu basit köy düzeyindeki yapılardan (megaronlardan) oluşan
Frig yerleşimleri, arkeolojik olarak M.Ö. 12. Yüzyıl ile 9. Yüzyıl arasına
tarihlenmektedir. 9. Yüzyıl’dan 8. Yüzyıl’a kadar olan Erken Frig Dönemi büyük
bir yangınla sonlanmış, yangının büyüklüğünden dolayı her şeyin son şekliyle
bırakılıp gidildiği, kazılar sonrası buluntularla kanıtlanmıştır.
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Yangın sona erdikten tehlike ortadan kalktıktan sonra, Frigler şehirlerine tekrar
geri dönüyor ve bu kez o yaşadıkları acı olayları gömmek istercesine, geride
bırakmak istercesine, eski yerleşmenin üzerine yaklaşık 4-5 metre kalınlığında
bölgede buldukları, kil yataklarından getirdikleri kille adeta toprağa gömüyorlar.
Yerleşimin bulunduğu alanı düzledikten sonra, burada yeniden bir kent inşa
etmeye başlıyorlar (Tüfekçi, 2010, syf.10).

Kurulan yeni Frig yerleşimi, daha güçlü yapılanma ve gelişmiş teknik ile inşa
edilmiştir. Daha sağlam temeller ve duvarlar ile kent etrafı surlarla çevrilip,
yapıların çatılarında ahşap ve toprak yerine, Yunanistan ve Anadolu’nun Batı
bölgesinde uygulanan çatı kiremitleri kullanılmıştır.
Frigler kayalıklarda kale tipi, nehir kenarında ova tipi yerleşimde bulunmuştur.
Vadileri sınırlandıran doğal kaya kütlelerinin üzerinde bulunduklarından, kaya
işçiliğinde de üstün yetenek göstermişlerdir. Yazılıkaya Midas kenti, deniz
seviyesinden yaklaşık 1.300 m. yükseklikte, diğer Frig kalelerinin görülebildiği,
eski bir yerleşim merkezidir (Bakınız Görüntü: 135).

Görüntü 135: Midas Yazılıkayası,
https://www.google.com.tr/search?q=Midas+yazılıkaya& 2017.
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Frigler, kısa zaman içinde Hint Avrupa kökenli olmalarına, Helen ve Geç Hitit
etkisi altında kalmalarına rağmen, özgün bir Anadolu kültürü oluşturmuştur.
Gordion; ismini aldığı Gordios’un 30 yıl süren krallık yönetimiyle başlayan ve
yerini M.Ö. 6. Yüzyıl’da Midas’a bırakmasıyla varlığına devam eden Frigya’nın
başkentidir.

Midas’tan önce babası Gordios krallık etmiştir. Gordion sözcüğünün
Gordios’tan gelişi bu gerçeği açıklamaktadır. Midas’ın Sargon yıllıklarından en
geç 717’de kral olduğunu bildiğimize göre Gordios’a 30 yıllık bir egemenlik
süresi ayırırsak Phrygia Krallığı’nın 750 sıralarında Gordios tarafından
kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz (Akurgal, 2008, syf. 266).

Frigler en parlak çağlarını yaşadıkları M.Ö. 690’larda Kimmerlerin istilası
sonucunda siyasi varlıklarını kaybetmiştir. Frig Kralı Midas’ın Kimmerlere mağlup
olması, Frig krallığının yıkılması ve tarih sahnesinden tamamen yok olması
anlamına gelmez. Bölge, bir süre daha Lidyalıların egemenliği altında ticari ve
askeri bir merkez olarak varlığını devam ettirmiştir. Gordion başkent olmaktan
çıkmış, kral ailesinin bir kısmı Sakarya Nehri yakınlarına, bir kısmı da Kızılırmak
Nehri bölgesine (Hattuşa, Pazarlı) yerleşmiş, daha sonraki dönemde Perslerin
istilasıyla tamamen yok olmuşlardır.

4.2. FRİG KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Frigler kendilerinden önce yaşamış olan Hitit ve Hurrilerden etkilenmiş olup,
kendilerine has yeni bir kültür geliştirmişlerdir. Savaşçı bir görünüme sahip
olmalarına rağmen, zengin doğal kaynaklara sahip topraklarda, ekonomilerinin
temeli olan tarım ve hayvancılığa dayalı yaşam şeklini tercih etmişlerdir. Toprağa
bağlı bir toplum olmalarının bir göstergesi olarak Kibele de (Toprak Ana)
gösterilebilir. Zengin doğal kaynaklardan, bakır ve kalayı birleştirerek tunç
işçiliğinde uzmanlaşmışlar, yaptıkları bronz döküm tasları günümüze ulaşmıştır
(Bakınız Görüntü: 136).
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Görüntü 136: Gordion Müzesi bronz döküm tas örneği,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.

Trakya kökenli Anadolu Frigleri mimarlık alanında bir defa da planlanıp yapılan
inşaatlar yerine, ilavelerle giderek büyüyüp gelişen bir uygulamanın örnekleri olan
megaronları inşa etmişlerdir. Yapıların çoğu kez farklı mimari teknik ve
malzemeyle inşa edilmiş olması bu durumun kanıtı olarak gösterilmektedir.
Depreme karşı dayanıklı kaleler diğer mimarlık örnekleri arasında yer almaktadır.
Bu tarz örneklerde kayalar içeriden ve dışarıdan işlenerek, yapının duvarları
oluşturulmaya çalışılmıştır. Kayanın yapısı küf olduğundan, erimeye ve
bozulmaya karşı korunması için daha çok şemsiye tipi çatılar uygulanmıştır.
Anadolu’da kazandıkları yeni mimari değerleri; özellikle kaya yüzeyini ve alınlığı
geometrik nakışlarla dantel gibi bezemeyi başararak, Midas Çağı’nda dünyanın
en alımlı, en anıtsal kaya mimarisinin yaratıcısı olmuştur (Uçankuş, 2002, syf. 7),
(Bakınız Görüntü: 137).
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Görüntü 137: Yazılıkaya, işlemeli ve şemsiye çatılı kaya ev örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=gordion& 2017.

Friglerler de yazı sadece idarecilerin değil, halkın da kullanımına açık olan Hint
Avrupa karakterlidir. Frig dilinin doğuda Hitit, Batıda Yunancadan etkilendiği
düşünülmektedir. Günümüzde okunabiliyor fakat ne anlama geldiği bilinmediği
için tam olarak çözüme kavuşamamış bir dil örneğidir. Hititlerde olduğu gibi kil
tablet arşivleri olmadığından; metal kaplar, yapılar üzerine iki üç kelimelik
balmumuyla yazılmış yazıların çok az bölümü günümüze ulaşabilmiştir.

Phryg dili konusunda fazla bir şey bilinmiyor. Anadolu platosunun doğu
yarısında, çoğunlukla Luwi dilinde Hitit Hiyeroglifleri kullanılıyordu. M.Ö 8.
Yüzyıl’ın ortalarından, 5. Yüzyıl’a kadar geçen süreden kalma, çok kısa ve az
sayıdaki, Yunancaya benzer bir alfabeyle yazılmış olan yazıtlar, çok iyi
anlaşılmamakla beraber okunabiliyor. Çoğu Midas şehrinde bulunmuş olan,
Erken Frig yazıtlarının anlaşılmasında ortaya çıkan güçlük, aynı sözcük veya
sözcük gruplarının yinelenmesinden ileri geliyor (Uçankuş, 2002, syf.21),

(Bakınız Görüntü: 138).

183

Görüntü 138: Frig yazıları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.

4.3. GORDİON’DA FRİG SANATI
Frigya sanatı, Hititler, Urartu, Asur ve Eski Ege Uygarlıklarının etkisi altında
kalmıştır. İçinde bulundukları coğrafik ortamın imkânlarından yararlanarak; küf ve
kayalık bölgelerde kaya anıtları, Sakarya ve Porsuk Nehri yakınlarında toprak
heykelleri, çömlekleri, ormanlık bölgede ise ağaç işlemeciliği yapmışlardır.

Urartu ve Phryglerin kaya yontma, ahşap mimari ve madeni eşya sanatı; türde,
biçimde, amaçta ve dinsel anlamda bunca çarpıcı benzerlikler gösteriyorsa,
bunları birbirinden ilintisiz, etkileşimsiz saymak, düşünmek olası değil.
Phryglerin kayayı yontma, oyma; mihrap, mezar, tapınak, basamaklı sunak,
dikme taş, küp çukur ve çanak olarak kullanma sanatını Urartulardan
öğrendiğini gösteriyor (Uçankuş, 2002, syf.6-7).

Frigler Avrupa’da uyguladıkları ölü gömme gelenekleri olan Tümülüs yöntemini
Gordion’da da sürdürmüştür. Günümüzde Gordion ve çevresinde Tümülüslerin
bir kısmı yasal olmayan yollarla açılıp, sanat eserine zarar verilirken; bir kısmı da
arkeologlar tarafından açılarak müzelere kazandırılmıştır.
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4.3.1. Frig Mimarlığı
Romalılar; Frig evlerinin ahşap, kalas ve tahtadan yapılıp, üzerlerine sıvama
tekniği kullanarak, mezar odalarına benzediğini açıklamaktadır.
Phryg mimarlığı çok gelişmiştir. Birinci yüzyılda yaşayan, Romalı mimarlık
tarihçisi Vitrivius, Phryg evlerinin ahşap kalas ve tahtalardan yapıldığını,
üzerlerininse saz ve çamurla örüldüğünü anlatır (Uçankuş, 2002, syf.41).
M.Ö. 8. ve 6. Yüzyıl’da yapılan Gordion evleri taş ve kerpiç kullanılarak inşa
edilmiştir. Yapının sağlam olması için, ağaç dikmeler çivi kullanılmadan içerden
ve dışarıdan birbirine geçme tekniği ile dekore edilerek desteklenmiştir.

M.Ö. 8. Yüzyıl Phryg evlerinin görünümleriyle ilgili bilgi, kayalara oyulmuş
kutsal yapılar ile Gordion’da bulunan duvarlara yapılmış ev resimlerinden
edinilmektedir. Bunlara göre Phryg evlerinin ahşap kalaslarla örülmüş olan
çatıları semerdam (beşikçatı) biçimindeydi. Çatı ahşap bir iskeletin üzerinin,
saz ve kille kaplanmasıyla örtülüyordu. Böyle bir çatı Anadolu platosunun
yağışlı kışları için elverişli bir biçimdi (Uçankuş, 2002. Syf.41).

Frigyalılar, plan olarak giriş holü ve salondan oluşan çok sayıda megoran yapılar
inşa etmişlerdir. Salonun büyük ocaklı yapılması Orta Anadolu’nun soğuk iklim
koşulları için oldukça uygun bir düzenlemedir. Megaron yapılar daha çok
Anadolu’nun Batısında görüldüğünden, doğuya yabancı kalan bir yapı şeklidir.
Friglerin kaya işlemeciliğinde de oldukça başarılı oldukları görülmektedir. Surlarla
çevrili kalenin etrafı, halkın yaşadığı yerleşme alanı olarak değerlendirilmiştir. Frig
kaleleri daha çok kayalıklar üzerine, kayaların işlenmesiyle yapılmıştır. Midas
kenti, büyük dikdörtgen biçimli taş blokları ile çeşitli surlar ve kayalara oyulmuş
merdivenli tüneliyle bir mimarlık örneğidir.
Frig mimarlığının 6. Yüzyıl’ın ortalarına doğru, başlangıçta Lidya sonra Pers
egemenliğine geçmesiyle ve Batıdan aldığı İonya etkisiyle değişime uğramıştır.
Evlerin iç ve dış duvarları Yunan üslubu insan, hayvan motifleri ve geometrik
fresklerle süslenmiştir.

185

4.3.2. Frigya Mezar Mimarisi
Frig mezar mimarisi olan Tümülüsler; soylu, zengin kişiler için genellikle tek kişi
için yapılan yığma mezarlara verilen isimdir. Gordion’un etrafı M.Ö. 8. Yüzyıl’ın
son çeyreği ve M.Ö. 6. Yüzyıl’ın ortalarına kadar uzanan bir zaman diliminde,
çeşitli ölçülerde Tümülüs ve çok sayıda höyüklerle kaplanmıştır.
Tümülüsler, hacimsel büyüklüklerine ve içinden çıkarılan eşyaların değer ve
sayısına göre; toplumun sosyolojik sınıflanmasına paralellik göstermektedir. Frig
mezarları: Kaya Mezarları, Tümülüs Mezarları ve Düz Mezarlar olmak üzere üç
grupta incelenmektedir.

4.3.2.1. Tümülüs Mezarlar
Toprak, çakıl, kum, taş gibi yerel malzemelerden yararlanarak yapay olarak
yapılmış yığma tepe, tümsek gibi mezarlara Tümülüs adı verilmektedir. Tümülüs
mezarlar, Anadolu’nun Piramitleri yerine geçerek, anıtsal mezar (anıt müze)
sınıfına girmektedir. Tepelerin, tümseklerin mezar olarak kullanılması; uzaktan
görülebilir olmasından dolayı ölünün sürekli anımsanması ve hırsızlıkla rahatsız
edilmemesi olarak yorumlanmaktadır.
Tümülüs mezar tarzı, Makedonya’dan Friglerle Anadolu’ya gelmiş, yerleşmiş ve
kabul görmüş bir kültürdür. Frig Tümülüsleri daha çok Gordion ve Sakarya’ya
bakan sırtlarda, 2 ve 60 metre arasında değişen yükseltilerle, yaklaşık 200 adet
olup, en büyüğü ise Gordion Tümülüs’ü olarak açıklanmaktadır (Bakınız Görüntü:
139).
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Görüntü 139: Gordion Tümülüs’ünün kuşbakışı görünümü,
www.google.com.tr/search?q=gordion+müzes&tbm=isch& 2017.

4.3.1.2. Kaya Mezarlar
Friglerde kaya mezarlar ve kaya tapınaklar birbirlerine çok benzer. Mezar olarak
yapılan kaya cepheleri aynı zamanda sunak olarak da kullanılmıştır. Bu tür
mimari yapılar daha çok Eskişehir, Kütahya, Afyon ve Midas şehri çevresinde
bulunmaktadır. Bu mezarların çoğu üçgen alınlıkla, sütun ya da çerçeve kapılı,
beşik çatılı, düz, tonoz veya piramit tavanlı, kapısının her iki tarafında
koruyacaklarına inandıkları güçlü hayvan (aslan, kaplan vb.) kabartmaları olan
fakat süslemeleri olmayan mezarlardır.

Mezar odalarının içinde kabartma, kazıma ve boyama tekniğinde süslemelere
rastlanmıyor. Yalnız cepheleri süslüdür. Üçgen alınlık ortasında çoğu zaman
bir sütun, iki yanında da aslan kabartmaları bulunur. Saçaklar ince profilli, ya
da diş kemiği süslemeleridir. Kapı kenarları ya başlıklı sütun taklitler ya da
geometrik motiflerle bezemelidir (Uçankuş, 2002, syf. 33).
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Kaya mezarların planları daha çok dikdörtgen, kare ve az da olsa oval biçimlidir.
Frig Kaya mezarlarına Yazılıkaya, Aslantaş, Aslankaya, Yılantaşı, Maltaş,
Kapıkaya mezarları örnek gösterilebilir (Bakınız Görüntü: 140).

Görüntü 140: Afyon Aslankaya Mezarlığı,
www.google.com.tr/search?q=Aslankaya&source=lnms&tbm=isch 2018

4.3.1.3. Düz Mezarlar
Frigyalıların ölü gömme geleneklerinden üçüncüsünü ise sıradan halkın
gömüldüğü, yükseltisi fazla olmayan tepelerdir. Bu mezar örneklerinin
Polatlı’dan başlayıp Ankara’daki Beşerlere kadar uzandığı ve bir kısmının da
Beştepe’de yer aldığı görülmektedir. İçinde çok fazla hediyelerin olmadığı bu
tür mezarlar, inşaat ve yol çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. 2000 yıldan
daha fazla bir zaman öncesinde çok büyük bir özenle gömülmemelerine
rağmen yine de kemiklere ve eşyalara ulaşılmıştır.
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1932 yılında, Atatürk Orman Fidanlığında bir havuz yeri kazılırken, yığma
toprağı kaldırılan bir phryg mezarına rastlanmış ve zengin buluntuları
çıkartılarak Dr. H.Z. Koşay tarafından yayımlanmıştır (Uçankuş, 2002, syf. 34).

4.3.3. Seramik Çalışmalar
Porsuk ve Sakarya Nehri’nin kesiştiği alanda yerleşimde bulunan Frigler, seramik
üretimini bu akarsu kenarındaki kilden yararlanarak yapmışlardır. Ayrıca seramik
çalışmalarda süsleme tekniğini, başlangıçta sade, sonra seramiğin üst kısmında;
Batının etkisiyle de tüm yüzeyde uygulamışlardır.
Frig seramik sanatının ilk evresi, ortalama boyları 40 enleri ise 50 cm olan siluet
figürlü vazolarla başlamıştır. Yarıdan alt bölümleri boyasız olup; desenli kısım ile
bir ya da iki şeritle ayrılmaktadır. Desenli kısım, siluet biçiminde geyik figürleri,
simetrik daireler veya ağaç resimlerinden oluşmaktadır. Başlangıçta çarkta toplu
olarak üretilmiş olan çanak çömlekler, Geç Hitit Dönemi atölyelerinden
yararlandıklarının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Büyük İskender’in
Gordion’a gelerek M.Ö. 334 yılında Pers ordusuna karşı üstünlüğü ile Batı-İyon
modellerinin kullanılmasına geçilmiştir.

Siluetli stile ait kaplarda görülen başlıca öğeler Hellen Geometrik vazolarının
özellikleridir yani alt bölümün tasvirsiz bölümden kuşakla ayrılması, metop
kompzisyonu, siluet figürler, ortaları noktalı dairecikler, ışın sırası Hellen
Geometrik sanatında görülen motiflerdir (Phrygische Kust, syf. 33-37 ‘ den
aktaran Akurgal, 1997, syf.266).

Büyük bir küp içinde bulunan küçük seramik kaplar, özellikle gaga ağızlı testiler
ve arkeologların depas olarak isimlendirdikleri çift kulplu kadehler Eski Tunç
Çağı’nın tipik örnekleri olarak Gordion Müzesi’nde sergilenmektedir (Bakınız
Görüntü: 141).
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Görüntü 141: Gaga ağızlı testi ve çift kulplu kadeh (depas) örneği,
Görsel çekim ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.

4.3.4. Ağaç İşlemeciliği
Friglerin göçebe karakterlerinden dolayı ağaç oymacılığında ön bilgili oluşları ve
ülkenin kereste bakımından zengin oluşu, ağaç işlemeciliği sanat dalının
gelişmesini sağlamıştır. Mezar odalarının yapımında siyah çam; mobilyacılıkta
şimşir, sedir, porsuk ağacı, armut, akça ağaç ve kavak kullanmışlardır. Çivi
kullanmadan geçme tekniğini mobilyalar ve geometrik bezekli panolarda ustaca
kullanarak, süsleme ve oyma tekniği ile pekiştirmişlerdir. Mezar odalarında, ele
geçen kakmalı panolar ve işlemeli masalar ile bizzat ahşap mezar odaları, Firig
ahşap ustalarının başarılarını günümüze taşıyan en somut örneklerdir.
Friglerin M.Ö. 6. Yüzyıl’da heykel kabartmaları ve ağaç işlerindeki çalışmaları,
olgun ve en başarılı dönemlerine rast gelmektedir. Midas’ın Tümülüs’ünde masa,
iskemle, paravan gibi ağaç mobilya kalıntıları bulunmuştur. Olgun Stil Dönemi
Midas’ın ölümünden sonra da devam etmiş ve güzel eserler (tunç ve ağaç işleri)
M.Ö. 7. ve 8. Yüzyıl tarihleri arasında üretilmiştir. Ağaç işlemecilerinin simetriye
önem vermeleri matematikte usta olduklarının ayrı bir özelliğine işaret etmektedir.
Paravan olduğu düşünülen kare desenli eser ve sehpanın alt kısmında çember
içindeki desenin Tanrıça Matar’ı temsil ettiği düşünülmektedir. Paravandaki renk
farklılıkları, kullanılan ahşabın farklı ağaçlardan kullanıldığını göstermektedir
(Bakınız Görüntü: 142).
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Görüntü 142: Midas’ın ahşap paravanı ve ahşap masası,
Görsel çekim ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.

4.3.5. Mozaik Düzenleme
Ülkenin güneybatısında mermer maden ocaklarından ve Sakarya nehrinin renkli
çakıl taşlarından geometrik motiflerle (kare, baklava dilimi, satranç tahtası
görünümlü, vb.) taban düzenlemeleri yapmışlardır. Taban mozaiğinin dışında,
duvarlarda yerden bir metre yükseklikte, sel basmalarına ve dekoratif amaçlı
mozaik döşemeler uygulamışlardır. Kötülüklere karşı koruyucu olduğuna
inandıkları aslan başı, bereketi ve gücü simgeleyen boğa, hızı simgeleyen at
motifleri mozaik düzenlemelerde ayrıca yer almaktadır.

Megaronların tabanında çakıl taşlarından geometrik motifler oluşturularak
çeşitli renklerde mozaik döşemeler mevcuttur. Birbirinden kopuk geometrik
motiflerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilen taban mozaiği başlangıçta,
sanatçının hiçbir plana ve simetri kuralına uymadan serbestçe çalıştığı
örnekleri göstermektedir. Gordion’da M.Ö. 8. Yüzyıl’ın ortalarına ait 1, 2 ve 9
numaralı megaronların zemini, beyaz üzerine koyu kırmızı, koyu mavi ve sarı
renkli çakıl taşlarıyla oluşturulmuş, geometrik motifli mozaiklerle döşeliydi.
Phryglerin buluşu olan bu çakıl taşı mozaikler, türünün en eski örneklerini temsil
ederler (Uçankuş, 2002, syf.42),

M.S. 3. Yüzyıl’a ait, merkezinde hayvan motifleri ve etrafında bezemeler bulunan,
Roma Dönemi mozaiklerinin bir örneği (6.60cm/7.70cm) 1999 da çıkarılmış olup
Gordion Müzesi bahçesinde sergilenmektedir (Bakınız Görüntü: 143).
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Görüntü 143:Gordion Müzesi bahçesinde sergilenen Frig ve Roma taban mozaikleri
Fotoğraf çekimi tez hazırlayıcısına aittir.

4.3.6. Müzik Aleti Yapımı
Kaynaklara

göre

birçok

müzik

aletinin

bulucusunun

Frigler

olduğu

söylenmektedir. Yunanlılar müzik aleti kullanan birçok müzisyenin ve müzik
aletinin ismini Frig isimlerinden almıştır. Boğazköy’de bulunan bir heykel
grubunda; ana tanrıça Matar Kubilay’a benzer giysiler içinde, çifte kaval çalan bir
müzisyene, tef, lir çalan başka müzisyenler eşlik etmektedir.

Helen tarihçileri ünü ülke sınırlarını aşan Phryg müzisyenleri etkisiyle; zillerin,
flütlerin, sipsinin, üçgen çalgı ve syrinx (ilkel flüt)’in buluşunu Phryglere
dayandırır. Strabon’a göre, def’ ve liri
Phrygler icat etmiştir. Helen
müzikçilerinden Terpandros, Phryg müzik aleti olan yedi telli lir ile Lydialıların
yaptığı müzik yarışmasında birincilik kazanmıştır (Gazmihal, Halk Oyunları
Kataloğu Cilt II’ den aktaran Ozanoğlu) (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma
ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Folklor Uzmanı), (Bakınız Görüntü: 144).
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Görüntü 144: Frig Müzisyenlerini gösteren resimleme,
https://www.google.com.tr/search?q=frig+müzisyenleri& 2017,
https://www.google.com.tr/search?q=Frigler&.2017.

4.3.7. Maden İşçiliği
Frigler, maden işçiliğinde başarılı olduklarından, Helen sanatçılarını etkilemiş ve
taklit edilmişlerdir. Erken Frig Dönemi’ne ait demir aletler, tekstil üretim aletleri,
mühür, sikke, makara kulplu bronz tabaklar, gümüş, altın ve bronz çengelli
iğneler, (fibula) değerli madenlerden giysi kemeri ve tokalar maden işçiliğinin
örnekleri olarak günümüze ulaşmıştır. Frigler bakır kalay karışımı olan tunçtan
eserlerin yapımında oldukça başarılı olmuşlardır. Kulpları süslü bakır kazanların,
Tümülüslerde

ölülerle

gömülmeleri,

değerli

eşya

sınıfına

girdiklerini

göstermektedir.
Makara kulplu kâseler, boğa başlarıyla süslü kazanlar vb. üretilerek Batıya /
İonya’ya pazarlanmıştır. Endüstri dalında Suriye’den ve Asur’dan armağan ve
ticaret yoluyla gelen eserlerin bir kısmı Frigler tarafından taklit edilerek, dövme ve
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dökme teknikleri kullanılarak ortası göbekli hamam tasları, ana tanrıçaya sunulan
adaklar için kullanılmıştır (Bakınız Görüntü: 145).

Görüntü 145: Frigler tarafından yapılmış kulpu süslü kazan ve ortası göbekli tas
Fotoğraf çekimi ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.

Frigler ayrıca metalden çengelli iğne benzeri fibula üretmiş, kıyafetler üzerinde
fonksiyonel ve dekoratif amaçlı kullanmışlardır.
Phryg madenciliğinin dış pazarda alıcı bulan bir diğer ünlü ürünü de, elbiselerin
omuz kısmına konan, süslü fibulalar yani çengelli iğnelerdir. Bir ya da üst üste
iki iğne ve buna bağlı bir yaydan oluşan fibulalar yalnızca giyimde değil, ölü
armağanı olarak mezarlarda ve adak olarak da tapınaklarda kullanılıyordu
(Uçankuş, 2002, syf.55).

M.Ö. 8. Yüzyıl’ın ortalarından 6. Yüzyıl’ın başlarına kadar kullanılan fibulaların bir
kısmı ve bir adet kemer Gordion’daki Büyük Tümülüs’te keten bir bohçaya
sarılmış olarak, sehpa üzerinde bulunmuştur (Bakınız Görüntü: 146-147).
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Görüntü 146: Gordion Müzesi’nde bulunan çengelli iğne (fibula) örnekleri,
Görsel çekim ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.

Görüntü 147: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen metal (pirinç) kemer,
Görsel çekim ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.

4.3.8. Heykel Sanatı
Kayaları bir dantelâ gibi büyük bir beceriyle yontmuş ve işlemiş olan Frigler, doğal
olarak heykelcilikte de başarılı örnekler sunmuşlardır. Günümüze ulaşmış olan
kaya alınlıkları ve mezar cephelerinde bulunan yüksek kabartmalar, Friglerin
heykelde iyi bir aşamada olduklarının kanıtı olarak değerlendirilmektedir.
Frigler de heykel yapımı başlangıçta, aslan ve sfenks tasvirleri, İyon sanatından
alınmış acemice kopyalar olarak örneklendirilebilir. Kimmerlerin istilasından
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önceki dönemde daha çok kendi yerel stillerinde, kaba ve ilkel özelliklere sahip
kabartma ve heykeller yapmışlardır. Kimmerlerin istilasından sonra İonya
etkisinde kalarak daha detaylı ve ince işçilikle ürünler vermişlerdir.
Frigler anaerkil dönemde yaşadıklarından, özellikle bereketi ve çoğalmayı temsil
eden Kibele kabartmaları ve heykellerini, İyon heykelciliğinin etkisinde kalarak
yapmışlardır. Heykellerin üzerindeki giysilerin eteklerinin pilili ve drapeli (plilerin
ortadan

bağcıkla

toplanması)

olması,

İyon

sanatından

etkilendiklerini

göstermektedir. Tanrıça Kibele’nin şehir kapısının önünde duruşu, onun aynı
zamanda eski Yunan Mitolojisindeki Hekate (ay ve gece ile ilişkilendirilmiş
tanrıça) kapı koruyucusu olduğuna işaret etmektedir.

Ayakta duran ve birinin üzeri tipik Phryg motifleriyle bezenmiş, dar ve uzun
eteği ile etek uçlarından dışarı çıkmış iki ayağı görülebilen, iki tanrıça heykeli
parçasına da Midas şehrinde rastlanmıştır. Tanrıça Kybele’yi betimleyen bu
kabartma ve heykellerdeki bazı üslup özellikleri, M.Ö. 6. Yüzyıl’ın İon
sanatındaki özelliklere paralellik gösterir (Uçankuş, 2002, syf. 44), (Bakınız

Görüntü: 148).

Görüntü 148: Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen Kibele heykel örnekleri,
Görsel çekim ve düzenleme tez hazırlayıcısına aittir.
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4.3.9. Friglerde Dokumacılık
Tekstil ve kilim, bozulabilen malzemeden yapıldığı için günümüze ulaşamamıştır.
Mezarlarda az da olsa küçük parçalar halinde Frig kumaşlarına rastlanmaktadır.
Özellikle

Büyük

Tümülüs’te

cesedin

üzerinde

çeşitli

kumaş

parçaları

bulunmuştur. M.Ö. 8. Yüzyıl’a ait yapılarda çok sayıda dokuma tezgâhının
bulunması tekstil ve dokuma alanında ileri olduklarının bir göstergesi olarak
değerlendirilmektedir.

Gordion kazılarında, parçalar halinde de olsa Phryg tekstil ürünlerine
rastlanmıştır. Özellikle Büyük Tümülüs’te, cesedin üzerinde durduğu
kerevetteki keten ve yünden kumaş kalıntıları ilgi çekicidir. Büyük Tümülüs’ten
daha önceye ait olan diğer iki Tümülüs’te ise, odalarının tavanlarının kumaş
kaplı olduğu anlaşılmıştır (Uçankuş, 2002, syf. 56).

Frigler evlerinin tabanında ve tavanında, iklim şartlarına uyum sağlamak için,
geometrik desenli kilimler kullanmışlardır. Ayrıca altın simle kumaş üzerine nakış
işlemenin bir Frig buluşu olduğu söylenmektedir. Türk kilimlerinin atası olarak
bilinen tapates, Frigler tarafından yapılıp pazarlanan en meşhur tekstil ürünü
olarak günümüze ismini bırakmıştır.

4.4. POLATLI /GORDİON (YASSIHÖYÜK) MÜZESİ
Gordion ve çevresi Ankara-Polatlı-Yassıhöyük köyü yakınlarında, M.Ö. 3.000 yılı
sonlarından itibaren; Hititler, Frigler, Persler ve Romalılar tarafından oturuma
açılmış, M.Ö. 750–300 yılları arasında ise Friglerin başkenti olmuş eski bir
yerleşim bölgesidir. Gordion Müzesi 1963 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı
Yassıhöyük olarak tanınan küçük bir köyün yakınında yapılmıştır. Değişik zaman
aralıklarıyla onarımdan geçerek günümüzdeki son şeklini almıştır. Gordion
Müzesi bahçesi, Friglerin mobilya yapımında kullandıkları sedir, ardıç, şimşir,
sarıçam, karaçam, ceviz ve porsuk fidanları ile ağaçlandırılmıştır.
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Son yıllarda Gordion Müzesi’nin ziyaretçi sayısındaki büyük artış burada dolayı
yeni düzenlemeler yapılması gündeme getirmiştir. Bu çalışmalar içinde 180
metre karelik yeni depo binası, 150 metre karelik ek teşhir salonu, 30 metre
karelik laboratuvar, 35 metre karelik görüntülü bilgilendirme salonu ve 5.000
metre karelik yeni açık hava teşhir alanı yapılanların belli başlıları arasında
sayılabilir (Temizsoy, 2000, syf 8).

Gordion Müzesi İki adet sergi salonundan oluşan, bahçesinde iki adet mozaik
örneği bulunan, yakınında Büyük Tümülüs’ü yer alan bir arkeoloji müzesidir.
Günümüzde Gordion Müzesi’nde her dönemin karakteristik tarihi eserleri
kronolojik bir düzenlemeyle sergilenmektedir. Bu eserler arasında Erken Demir
Çağı’na ait topraktan, metalden ve camdan el yapımı çanak, çömlekler, Erken
Frig Dönemi’ne ait demir aletler, tekstil imalatında kullanılan malzemeler,
mühürler ve sikkeler sergilenmektedir. Yeni sergi salonunda M.Ö. 6. ve 4.
Yüzyıl’a ait dışarıdan getirilen Yunan seramikleri, Helenistik, Lidya ve Roma
Dönemi’ne ait eserler yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 149).

Görüntü 149: Gordion Müzesi yeni sergi salonu,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.
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Bir müzenin toplumun kültürel mirasını koruma ve yaşatma dengesini gözeterek,
koleksiyonlarını halka sevdirme ve kültürel iletişim içinde olması ayrıca görevleri
arasındadır. Müzeler daha çok ziyaretçi çekebilmek ve onların müzeyle aktif bir
iletişim içerisinde olmalarını sağlamak ve toplumda kültürel bilinç tesis etmek için
bazı tanıtım stratejileri geliştirirler. Resim galerileri, tiyatro gösterileri, eğitim
programları, sanatsal etkinlikler, şenlikler ve sosyal aktiviteler vb. programlarla,
daha uzak mesafelerden izleyici gruplarını kendisine çekmeye çalışırlar.
Günümüzde müzelerin durağan yapılarına canlılık kazandırmak amacıyla,
müzelerin sanat hareketleri için geçici mekân olarak kullanılması, birçok ülke
tarafından uygulanır yöntemdir. Müze mekânlarında geçici sergi ve etkinliklerin
tanıtımlarının basılı yayın sınıfı içinde yer alan grafik sanatlardan yararlanarak
hazırlanması, geniş kitlelere duyurulması, müze tanıtımlarını güçlendiren
hareketler arasındadır.

4.5. GRAFİK TASARIMLA TARİHİ ESERLERİN TANITIMI
Tarihi eserler; geçmiş uygarlıklardan günümüze ulaşan, ait olduğu dönemin
izlerini (din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat, mimari vb.) yansıtan, genellikle
günümüzde üretimi ve kullanımı olmayan buluntulardan oluşmaktadır. Bu
özellikler tekrarı olmayan ürünlerin sanat eseri olarak müzelerde yer almasının
temel sebepleri arasındadır.
Müzeler klasik anlayışta, etnografların, arkeologların, jeologların, işletmecilerin,
halkla ilişkiler uzmanları ve tarihçilerin yanı sıra; arasına pazarlamacı ve reklam
uzmanlarını da dâhil ederek çalışmalarına devam etmektedir. Günümüzde
koleksiyonun varlığı kadar, nasıl sunulacağı ve tanıtımda nasıl görev
üstlenileceği de önemli bir konudur. Reklam ve tanıtım, çağdaş müzelerin işleyiş
programlarının olmazsa olmazları arasına girmiştir.
Teknolojik gelişmeyle birlikte radyo ve televizyon kanallarında tanıtım programları
(açık oturumlar, belgeseller vb.), mobil uygulamalar, dinamik haritalar vb. üretilip
sosyal medya aracılığı ile müze tanıtımının artırılması için planlamalar
yapılmaktadır. Çağdaş müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında
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kurulması

gereken

iletişimin

önemli

bir

kısmını

da

grafik

çalışmalar

oluşturmaktadır. Toplumun değişik eğitim, sosyal ve yaş gruplarına göre
hazırlanan tanıtımlar, hitap ettiği kesimin müzelere bağlayıcı olmasına yardımcı
olmaktadır. Müze yöneticilerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve iletişim
kurmak için basılı ve bir kısmı kalıcı yayınlardan (kitap, ilan tahtası, afiş, katalog,
broşür, dergi, gazete vb.) yararlanması vazgeçilmezler arasındadır.
Müzeler, içinde bulunduğu çağın algılarına ve ihtiyaçlarına göre şekillenmekte;
grafik tasarım çalışmaları da tanıtımlarda aynı paralelliği takip etmektedir. Her
dönemde müze ve geçici sergilerin tanıtımı, içinde bulunduğu zamanın kültür,
eğitim, teknoloji ve sanat anlayışının gerekliliklerine göre biçim almaktadır. Grafik
ürünler bu ilerlemelerin bir adım önünde yer alarak rehberlik konumunda görev
üstlenmektedir. Kültürel etkinlik ve eğlence dünyasında artan rekabet karşısında
müzelerin varlıklarını devam ettirmeleri, ciddi reklam ve tanıtım çalışmalarıyla
mümkün olmaktadır.
Türkiye’nin arkeolojik eserler bakımından oldukça zengin kapasiteye sahip
olması ve turizme artı değer katması önemli bir durumdur. Müze tanıtımının teorik
anlatımla kitap bilgisi olarak kalması, yeterli bir tanıtım yöntemi olarak kabul
edilemez. Bu tarihi zenginliğin, ilgi gösterenlerin ötesinde, toplumda daha geniş
kesimlerin ilgi alanlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Toplumun periyodik
dönemlerde müzeler konusunda haberdar edilmesi, basılı yayın olarak grafik
tasarım ürünlerin tasarlanması ve sunumu sayesinde gerçekleştirilebilir. Değişik
sosyal gruplarının (çocuk, öğrenci, yaşlı, özürlü, turist vb.) anlayabilecekleri dil ve
görsellikte hazırlanan grafik tanıtımlar, müze izleyici sayısının istenilen düzeylere
çıkmasına yardımcı olacak çalışmalardır.
Tarihi eserlerin grafik tasarımla tanıtımının olması gerektiği gibi yapılabilmesi için;
öncelikle tanıtımı yapılan tarihi eserler hakkında doğru teorik bilginin edinilmesi
ve tanıtımı yapılacak olan ürünlerin yakından incelenip gözlemlenmesi, müze
idarecileri ile görüşmeler yapılması, istatistikî bilgilerin edinilmesi, yayınlanmış
olan materyallerin incelenmesi ilk adımlar arasındadır. Tarih konusunda ön bilgisi
olmayan ziyaretçilere, teorik bilginin yeterli miktarda hazırlanması ve aktarılması
hesaplamalar dâhilinde planlanmalıdır.
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Müze ile ilgili kitap, broşür, katalog, bülten, gazete, dergi gibi basılı her türlü yayın,
müzenin tanıtımında önemli iletişim araçları arasındadır. Bu tür yayınlar uzun
aralıklarla değil, periyodik aralıklarla sistemli bir çalışma ile devamlı sunulmalıdır.

4.6. POLATLI/GORDİON (YASSIHÖYÜK) MÜZESİ TANITIM ÖRNEKLERİ
Gordion Müzesi; 150 yıllık arkeolojik araştırmalarla çalışmalarını sürdüren
yaklaşık üç bin yıllık tarihi, sanat eserlerini gün yüzüne çıkarıp sergileme
aşamasına getiren, halkı haberdar eden, sunan, tanıtan ve bilgilendiren bir
arkeoloji müzesidir. Gordion Müzesi tanıtım materyalleri arasında katalog, broşür,
kitap, afiş, pul tasarımı ve kitapçık bulunmaktadır (Bakınız Görüntü: 150-159).

Görüntü 150: A4 ebatlı, iki katlamalı, arkalı önlü, 6 sayfalık Gordion Müzesi broşürü,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.
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Görüntü 151: Gordion Müzesi (95 sayfa) kataloğu,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.
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Görüntü 152: Polatlı ilçesi ve Gordion Müzesi hakkında bilgi veren 83 sayfalık kitapçık,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.
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Görüntü 153: 16 sayfalık Gordion Müzesi broşür örneği,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.

Görüntü 154: Gordion’daki ağaç işlemeciliği üzerine hazırlanmış kitap,
Görsel çekim tez hazırlayıcısına aittir.
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Görüntü 155: Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın hazırladığı kitap kapağı,
https://www.google.com.tr/search?q=frigya+kitapları&.2017.

Görüntü 156: Frigler ve Midas ile ilgili hazırlanmış afiş ve kitap kapağı,
https://www.google.com.tr/search?q=friglere+dair+bir+eser& 2017.
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Görüntü 157: Gordion Müzesi ve Frigler başlıklı seminer afişi,
https://www.google.com.tr/search?q=efsaneleriyle+friglerin+mirası+gordion& 2017.

Görüntü 158: Frig eserlerinden 2009 yılı seri pul tasarımı,
https://www.google.com.tr/search?q=Frigler&.2017.
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Görüntü 159: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın seri afiş çalışması,
https://www.google.com.tr/search?q=Frigler&tbm=isch& 2017.
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5. BÖLÜM
ANKARA / POLATLI / GORDİON MÜZESİ TANITIMI İÇİN
HAZIRLANAN GRAFİK TASARIM UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Başlangıçta topluma açık olmayan, sonrasında sadece hafta sonları soylulara ve
zenginlere açık olan müzeler; günümüzde toplumun tamamını ziyaretçi olmaya
teşvik eder duruma gelmiştir. Geçmişi iki yüz yıla dayanan modern müzecilik
çalışmalarının yaklaşık son elli yılı, gelişen teknoloji ile ziyaretçi odaklı tanıtım
çalışmaları üzerinde yoğunluk kazanmıştır.
1960’lı yıllardan itibaren özellikle Amerika ve Avrupa’da müzeler, toplumla
bütünleşmenin yollarını araştırmaya başlamış, bunun için çeşitli tanıtım
programları uygulamaya koymuştur (Öztürk, 2013, syf. 77).
Tez çalışmasının son aşamasını oluşturan beşinci bölümde; müzelerdeki idari,
teknik, sanat sorunları, eksikleri, tezin hazırlanmasında karşılaşılan problemler
ve çözümsel uygulamalara yer verilmiştir. Günümüz teknolojisinden yararlanarak
Gordion Müzesi’nin tanıtımı için hazırlanan grafik tasarım uygulama örnekleri
gerekçeleri ile aktarılmaya çalışılmaktadır.

5.1. KONU
Geçmiş dönemlerde yaşamış medeniyetlerin coğrafik ve kültürel ev sahipliğini
yapmış olan Anadolu toprakları; birçok sanat ve kullanım malzemelerini, dönemin
inançları doğrultusunda toprak altında saklaması sonucunda, maddi ve manevi
arkeolojik eser olarak günümüze ulaştırmıştır. Kazı işlemleri devam eden
arkeolojik eserlerin bir kısmı depolarda bekletilirken; bir kısmı da hak ettiği ölçüde
müzelerde sergilenmektedir. Günümüzde sergilenen arkeolojik sanat eserlerin ve
müzelerin topluma tanıtımının ise yeterli düzeyde olup olmadığı tartışmalı bir
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Geniş çaplı bir arkeolojik birikime sahip olan
Türkiye’deki arkeoloji müzelerinin, günümüz teknolojisinden yararlanarak sayıca
ve

sıklık

açısından

yeterli

sayıda

reklam

ve

tanıtımının

yapılmadığı
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düşüncesinden hareketle, Ankara/Polatlı Gordion Müzesi üzerinde uygulamalı
olarak bu tezin hazırlanmasına karar verilmiştir.
Gelişmiş ülke müzelerinde kullanılan yeni sosyolojik araştırma ve teknolojik
yöntemlerle hazırlanan müze tanıtımları, yerli/yabancı müze ziyaretçilerinin
önünü açmaktadır. Değişik sosyal grupların ilgisini çekecek tarzda hazırlanan
müze tanıtım çalışmaları, müze ziyaretçi sayısındaki yelpazenin genişlemesine
yardımcı olmaktadır.
Günümüzde reklam ve tanıtımın, teknolojik imkânlardan yararlanarak, bilirkişiler
tarafından hazırlanarak sunulması; müzelerin tanıtımında artı değer olarak bir
basamak daha yukarı çıkarmasına yardımcı olmaktadır. Çeşit ve sayı olarak
yeterli düzeyde hazırlanması gereken müze tanıtım çalışmaları arasında yer alan
grafik tasarım uygulamaları, müze tanıtımında basılı yayın alanında oldukça etkili
bir yöntem olarak yerini almaktadır.

5.2. AMAÇ
Yalnızca

tarihsel

dokümanların

değil,

aynı

zamanda

günlük

kullanım

materyallerinin de müze malzemesi olarak kullanıldığı günümüz müzeciliğinde;
müze ziyaretçisinin aktif tutulması, müze tanıtımıyla doğru orantılıdır. Bir müzenin
varlığının topluma haberdar edilmesi reklam ve tanıtım çalışmasıyla mümkün
olmaktadır. Müze ziyaretinden memnun ayrılmış her bir müze ziyaretçisi ise
ayrıca bir tanıtım modelidir.
Müzelerin

günümüz

teknolojisiyle

yapılandırılıp,

yeterli

sayıda

eğitimli

çalışanların, Mimari-iç mimari ve düzenlemesinin benzer şekilde mükemmel
olarak hazırlanması müze ziyaretçi sayısı ve kalitesinin yükselmesine yeterli
olmayan çalışmalardır. Mükemmel ölçülerde düzenlenmiş ve hazırlanmış
müzeden haberi olmayan toplumun ziyaretçi olması beklenemez. Farklı yaş,
eğitim, sosyal ve kültürel grupların anlayabileceği ve ilgisini çekecek tarzda
hazırlanan tanıtım çalışmaları müze hizmetinin son halkasını oluşturmaktadır.
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Yapılan araştırmalarda, insanların müzeye gitmeme sebeplerinin arasında,
çevrelerinde böyle bir müzenin varlığından haberdar olmamaları, müzenin
içeriğini bilmemeleri, müzenin konumunun ve açık olduğu saat ve günlerin
uygun olmaması, müzenin giriş ücretinin pahalı bulunması gibi nedenler olduğu
saptanmıştır (Öztürk, 2013, syf. 77).

TV, radyo, bilgisayar vb. tanıtımların beraberinde görsel ve algısal olarak
hazırlanması düşünülen müze tanıtım grafik tasarımların: katalog, ilan tahtası,
dergi, kitap, kitapçık, afiş, broşür, ayıraç, çıkartma, web tasarım vb. şeklinde
kısmen kalıcı yayın olarak sunulması bu araştırmanın temel amaçlarındandır.
Müze tanıtımlarının bir defa veya uzun aralıklarla değil, periyodik aralıklarla daimi
olarak hazırlanması, müze tanıtımının canlı tutulması için yapılması gerekenler
arasındadır.

5.3. POLATLI GORDİON MÜZESİ GÜNCEL DURUMU
Gordion Müzesi; Porsuk ve Sakarya nehirlerinin birbirlerine en yakın geçtiği
coğrafyada, Ankara’nın 90 km Batısında, Polatlı’dan 18 km uzaklık ile yaklaşık
Ankara’dan 1 saatlik mesafede bulunmaktadır. Daha çok Frigler döneminden
kalmış arkeolojik sanat eserlerinin sergilendiği, Kültür Bakanlığı’na bağlı bir
devlet müzesidir. Ayrıca Gordion Müzesi sanat eserlerinin bir kısmı Anadolu
Medeniyetleri Müzesinde, ODTÜ yerleşkesi ve çevresinden çıkarılan Frig sanat
eserleri de ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir (Bakınız Görüntü: 160).

210

Görüntü 160: Anadolu Medeniyetler ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Frig eserleri,
Fotoğraf çekimi tez düzenleyicisine aittir.

Gordion Müzesi ulaşım açısından kolay ulaşılabilir bir müze olmadığından
ziyaretçi sayısı kışın az (soğuk, kar, yağmur çamur) yazın daha çok fakat
sonbahar ve ilkbahar mevsimi daha uygundur. Kışın ziyaretçi sayısının
azlığından dolayı ısıtma sistemi çalışmamaktadır. İki adet sergi salonundan
oluşan müzenin düzenli, temiz, ışıklandırmasının yeterli, olması izleyicide olumlu
etki bırakmaktadır. Gordion Müzesi’nde yazılı tanıtımların tamamı Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sanal turu bulunmayan Gordion Müzesi’nin ziyaret
süresi, ziyaretçinin ilgisine bağlı olarak 1-3 saat arasında değişmektedir. Sit alanı
içerisinde Tümülüslerin, megaronların bulunması, Gordion Müzesi’ne ayrıca bir
artı değer katmaktadır.
Zonguldak maden işçilerinin açmış olduğu, dünyanın ikinci büyük Tümülüs’ü olan
Midas’ın ardıç ağacından yapılmış Büyük Tümülüs’ünde, mezar odasına 85
metrelik tünel ile yürüyerek ulaşılmaktadır. Ziyaret mezar odasının çevresini
kaplayan ahşap korumalara kadar yapılabilmektedir.
Gordion Müzesi bahçesinde üzerlerinde farklı işaretlerin bulunduğu tarım ürünleri
ezme taşları, (dibek) bir adet lahit ve 1 - 1,5 metre arası yüksekliğinde hububat
saklama, ölü gömme ve ölünün seramik/metal eşyalarının saklanmasında
kullanılan seramik küpler bulunmaktadır (Bakınız Görüntü: 161).
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Görüntü 161: Gordion Müzesi bahçesinde işaretli dibek ve seramik küp örnekleri,
Fotoğraf çekimi tez düzenleyicisine aittir.

Erken Dönem Mozaikleri; ortasında hayvan, kenarlarında geometrik motifler
bulunan, 6.60 X 7.70 m ebadında, ortalama 1 metre aşağıda (havuz şeklinde)
yanları açık üstü kapalı (yarı açık) iki adet mekânda sergilenmektedir. Genellikle
siyah beyaz renkte taşlardan hazırlanmış olan mozaikler Frigler ve Romalılar
Dönemi’nden kalmıştır.
Grafik tasarım tanıtımı olarak müze ziyaretçilerine Turizm Bakanlığının ve Polatlı
Belediyesinin hazırlamış olduğu Gordion Müzesi bahçesinde iki adet müze kart
tanıtım afişi yer almakta olup; girişte ziyaretçilere üç adet broşür, iki adet kitapçık
ücretsiz verilmektedir (Bakınız Görüntü: 162).

Görüntü 162: Gordion Müzesi bahçesinde yer alan müze kart afişleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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5.4. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Araştırma güncel bir sorunun saptanması ve bu soruna çözüm olacak tarafsız
alternatif çalışmalar ile mümkündür. Araştırması yapılacak bir konuda sorunun ve
amacın

tam

olarak

ortaya

konulması,

çalışmanın

en

önemli

kısmını

oluşturmaktadır. Ayrıca değişik kaynaklardan toplanan verileri doğru analiz
yapabilmek, çalışmanın ayrıntılarındadır. Araştırma süreci ise sorun belirleme,
veri toplama, veri analizi ve yorumlamadan meydana gelmektedir. Yerli ve
yabancı basılı dokümanlar/müze gezileri, konuyla ilgi kitaplar/konu ile ilgili tez
çalışmaları, video, film, ses kayıtları, fotoğraflar, müze çalışanları ile görüşmeler,
resmi yazışmalar, belgesel tarama, internet araştırmaları vb. kaynaklar bu
çalışmada malzeme olarak kullanılmıştır.
Arkeoloji müzelerinde yerli ve yabancı ziyaretçi devamlılığının yüksek düzeyde
sağlanmasının büyük bir kısmı kalıcı, basılı medya tarafından sağlanmaktadır.
Polatlı /Gordion Müzesi’nin tanıtımı için hazırlanan basılı grafik çalışmaları; daha
önce

detaylı,

süreli

ve

geniş

çaplı,

günümüz

teknolojisi

hazırlanmadığı düşüncesiyle bu çalışmaya başlanmıştır.

paralelinde

Her yaş ve kültür

grubundan ziyaretçi olduğu arkeoloji müzeleri, varlığını düzenli aralıklarla
duyurma ve kapılarını açık tutma düşüncesinden hareketle grafik tasarım
çalışmalarıyla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde devam etmekte
olan kazı çalışmaları sonrasında çıkartılan yeni buluntuların müze sergilemesine
katıldığının, depolarda bulunan eserlerin geçici sergilemelerle daimi ziyaretçilere
duyurulması ve müze içerisinde yapılan sosyal, eğitsel etkinliklerin basılı medya
kanalıyla topluma duyurulması ayrıca bir sorumluluk olarak yerine getirilmesi
gerekenler arasındadır.
Ankara ili Polatlı ilçesinde bulunan Gordion Müzesi tanıtımı için grafik çalışmalar;
müze kolesiyonlarından, yaşanmış tarihi olaylardan, basılı tarihi ve arkeoloji
dokümanlarından yararlanılarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Görsel ve yazınsal
doküman olarak sunumu yapılan çalışmaların ziyaretçinin gördükleri ve
okudukları ile bütünleşmesi hedefler arasındadır. Her yaştan ve eğitim
seviyesinden müze ziyaretçisinden çıkarılan profil doğrultusunda, ilgisini çekecek
ve algılaması kolay olacak, grafik tasarım çalışmaları sunulmaya çalışılmıştır.
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Hazırlanan grafik çalışmaların sosyal gruplar ve akademik çalışanlar tarafından
değerlendirme sonrasında en uygun olanları tez kapsamı içerisine alınmıştır.

5.5. MÜZELERDE TANITIM YÖNTEMLERİ
Geçmişi ve geleceği buluşturan bir tür göstergebilim alanı olan müzelerin tanıtımı,
oluşumları ve sunumları kadar önemli yer tutar. Müze tanıtımı devamlılık
gerektiren bir çalışma programı içerisinde değerlendirilmektedir. Özel günlerde
(müzeler haftası, turizm haftası vb.) yoğun çalışmalarla yapılan müze tanıtım ve
reklamlarının diğer zamanlarda da yapılması gerekmektedir. Müzelerde tanıtım,
günümüzde çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır.

5.5.1. Yüz Yüze Tanıtım Yöntemleri
Müze ziyaretçisi ile direkt iletişime geçilerek yapılan tanıtım, yüz yüze tanıtım
yöntemidir.

Ziyaretçinin

değerlendirmenin

yanı

konuşma
sıra

vücut

ile

yaptığı

diliyle

olumlu

anlatmak

ya

da

istediği

de

olumsuz
ayrıca

değerlendirilebilir veriler arasındadır.

5.5.1.1. Rehberlik Hizmetleri
Müze personelinin fiziksel görünümü, tutumu, motivasyonu, yaptığı göreve
hâkimiyeti, etkileyici konuşma özelliği ve alanında geniş çaplı bilgiye sahip olması
rehberlik hizmetleri içerisinde değerlendirilebilir. Müzelerde kusursuz bir
sergileme yöntemi kullanılsa bile, ziyaretçi yine de rehberler eşliğinde açıklamalı
ziyareti tercih etmektedir. Çeşitli dillerde rehberler önderliğinde yapılan müze
ziyaretleri sırasında; eserlerin tarihçesi, kim ya da kimler tarafından yapıldığı,
kullanılan malzeme, amaçları vb. konularda açıklamalar yapılması, izleyiciler için
etkili bir tanıtım yöntemi olmaktadır. Yapılan açıklamalar dışında gelen soruların
cevabı rehberler tarafından zaman aralığı verilmeden cevaplandırıldığında akılda
kalıcılığı yüksek olmaktadır. Rehberin akıcı ve doyurucu bilgi aktarımı müze
ziyaretçisinin memnun ayrılmasını sağlayan etkenler arasındadır.
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5.5.1.2. Halkla İlişkiler Uzmanlarının Tanıtım Faaliyetleri
Halkla ilişkiler; bir kurum ve ilgilenenler arasında iyi niyet oluşturmak, iletişimi
devam ettirmek için yapılan sürdürülebilir planlamalardır. Müzelerde görev alan
halkla ilişkiler uzmanı, müzenin hedefleri ve izleyici kitle arasında bağ kurmakla
görevlidir. Müze adına olumlu yönde bir imaj oluşturmak, müzenin toplumla olan
ilişkilerini düzenlemek, daha çok ziyaretçi çekebilmek için yapılması gerekenleri
saptamak görevleri arasındadır. Haberleri kontrol etmek, basın bültenleri, yıllık
raporları, tanıtım faaliyetlerini, konferansları, bildirileri, seminerleri, sergileri takip
etmek halkla ilişkiler uzmanlarının ayrıca faaliyetleri arasındadır.

5.5.1.3. Müze Ziyaretçisinin Tanıtıma Etkisi
Müzeyi gezen ziyaretçinin memnun ayrılması, kendi sayısının üzerinde müze
ziyaretçisini de aktif duruma geçirmesi anlamına gelmektedir. Çevresinde
bulunan potansiyel gruba yapacağı tanıtım; etkili, ikna edici, harekete geçirici ve
ücretsiz bir reklamdır. Müzeler, sözlü tanıtımın önemini kavrayarak, son yıllarda
çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmaktadır.

5.5.2. İletişim Araçları ile Tanıtım
Gelişen teknolojinin paralelinde, iletişim araçlarının ilerlemesine bağlı olarak
radyo, gazete, bilgisayar, televizyon ve telefon müzeler konusunda özellikle genç
nüfusa hızlı ve ucuz tanıtım yapan reklam araçlarıdır.

5.5.2.1. Televizyon, Radyo, Gazete Aracılığı İle Tanıtım
Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş gibi müzeler de kısa ve kestirme bir yol
olan medyayı kullanmaktadır. Gazete ve dergilerde (özellikle sanat dergilerinde)
yazılı ve görsel tanıtımların yanı sıra köşe yazılarında müze ve sergiler hakkında
yapılan olumlu, övgülü açıklamalar oldukça etkili bir tanıtım olmaktadır. Medya
kanalıyla duyurulan müze içerisinde yapılan geçici sergiler, konuşmalar,
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etkinlikler ve müze ile ilgili haberler takipçi grubun ziyaretçi olmasını
sağlamaktadır. Sohbet programları, röportajlar, belgeseller, kısa/uzun metrajlı
filmler bu konuda toplumun ilgisini çeken ayrıca reklam çalışmalarıdır.

5.5.2.2. Sanal Ortamda Yapılan Tanıtımlar
Müzelerin tanıtımında daha etkin ve geniş kitlelere ulaşmanın yöntemlerinden bir
tanesi de sanal iletişimdir. Günümüzde pek çok müze internetin sınırsız
imkânlarından yararlanarak internet sayfaları, sosyal ağlar yoluyla hedef kitle ile
bağ kurma ve kendisini tanıtma imkânına ulaşmaktadır. Müzelerin internet
sayfalarında; müzenin tarihçesi, çeşidi, koleksiyonlar hakkında bilgi, mimari
yapısı, kütüphanesi, hediyelik eşya ve kitap satış reyonu, tanıtım planı, bilet
ücretleri, ulaşımı, ziyaret saatleri, geçici sergi ve etkinlik duyuruları, tanıtım filmi,
sanal tur vb. açıklamalar yer almaktadır. Sık aralıklarla yenilenerek tasarlanan bir
internet sayfasının okuyucunun anlayabileceği nitelikte ve fikrini paylaşabileceği
etkileşimli (interaktif) sayfanın bulunması tanıtım için daha etkili olmaktadır.
Günlük hayata girmiş bulunan dizüstü bilgisayarı, tablet ve cep telefonu gibi
taşınabilir cihazların sayesinde internet iletişiminin sağlanması ile müzeler de
hedef kitleleri ile sıcak, samimi, kesintisiz, ilgi çekici, ikna edici iletişim kurarak,
her yaş ve kültür grubundan insanı müze ziyaretçisi yapmaktadır. Facebook,
Twitter, Foursquare, Flickr vb. sosyal paylaşım sitelerinde yer alan müzeler,
kendilerini takip eden ziyaretçilerine etkinlik ve duyurularını bildirme, fikir ve
düşüncelerini paylaşma, anket düzenleme, indirimli ürünlerden haberdar etme
imkânı ile müze tanıtımına yardımcı olmaktadır. Bir başka mobil uygulama olarak
kare kod (quick response code) kapsamına tüm bilgiler yüklenerek şifre
özelliğiyle internet ortamında kullanılmaktadır. Reklam panoları, afişler, dergiler
vb. basılı yayınlarda etkin bir tanıtım aracı olarak müze tanıtımında da kolaylıkla
kullanılmaktadır.
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5.5.2.3. Dokunmatik Ekranlı Tanıtım
Genellikle müze girişlerinde veya müzenin herhangi bir bölümünde yer alan
dokunmatik ekranlar, ziyaretçinin müzeyi gezmeden önce koleksiyon ile ilgili ön
bilgi edinmesi için hazırlanmış iletişim sistemidir. Teknolojinin yardımıyla
müzelerdeki eserlerin üç boyutlu, renkli ve zengin sunumu dokunmatik ekranlar
ile yapılmaktadır.

5.5.2.4. Posta ve Elektronik Posta İle tanıtım
İlgili ziyaretçiler ile sürekli ve bireysel iletişim kurmayı sağlayan yöntemlerden bir
tanesini de posta sağlamaktadır. Müze yenilikleri ve değişimleri hakkında bilgiler,
anket çalışmaları, duygu ve düşünceleri paylaşması açısından posta, etkili
yöntemler arasındadır. Gelişen teknolojinin yardımıyla elektronik posta,
müzelerdeki etkinlikler, her türlü haber ve duyuruları kesintisiz ileterek ziyaretçi
ile iletişimi canlı tutmaktadır.

5.5.3. Basılı Malzeme Yöntemi İle Tanıtım
Müze ile ilgili kitap, kitapçık, broşür, ayıraç, katalog, bülten, gazete, dergi, afiş,
ilan tahtası gibi genellikle renkli görsellere sahip basılı malzemelerin geniş halk
kitlelerine ulaşması ve bir kısmının kalıcı olması etkili tanıtım aracı olan basılı
malzeme ile yapılmaktadır. Basılı tanıtım ürünlerinin ucuz, sayısal olarak çok
insana hitap etmesi, taşınabilir ve uzun yıllar saklanabilir olması tercih edilir
yöntemler arasındadır.

5.5.3.1. Kitap
Müze hakkında geniş bilgilerin yer aldığı ve renkli görsellerle desteklenerek
hazırlanmış müze kitapları yaygın olarak kullanılan bir tanıtım şeklidir. İlgilenenler
için müzenin tarihçesinden başlayıp, Ne? Neden? Nasıl? Nerede? Ne zaman?
Kim? Sorularına cevap veren geniş kapsamlı bir düzenlemedir. Kaynak
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oluşturacak geniş donanıma ve saklanabilme özelliğine sahip olduğundan
özellikle öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler ve yakın takipçileri için faydalı
bir yayın türüdür. Genellikle günümüz teknolojisiyle kaliteli, kuşe kâğıda, renkli ve
ciltli basılmış olması alıcısına karşı cazibesini artırmaktadır.

5.5.3.2. Katalog
Müze katalogları; müzede sergilenen eserlerin tamamını ya da bir bölümünü
renkli fotoğraflar yardımıyla ve kısa açıklayıcı bilgilerle tasarlanmış yayınlardır.
Kataloglarda; müzede sergilenen eserlerin kim tarafından, ne zaman, ne amaçla
yapıldığı, sanatsal özellikleri, teknik bilgileri fotoğraflarla birlikte sunulmaktadır.
Ayrıca müzede yer alan geçici sergiler için de kataloglar hazırlanır. Kataloglarda
tanıtımların yanı sıra serginin temasına uygun kısa makaleler de yer almaktadır.

5.5.3.3. Dergi
Ücretli/ücretsiz bilimsel, sanatsal, kültürel dergilerde müze ile ilgili haber, röportaj,
araştırma ve makalelerin yayınlanması ile müze tanıtımları da yapılmaktadır.
Ayrıca müzelerin kendi bünyesinde aylık, üç aylık, yıllık çıkardıkları dergilerde de
müze ile ilgili bilimsel araştırmalar, müzede düzenlenecek sergiler, etkinlikler,
sunumlar vb. aktiviteler müze tanıtımının öncü hareketleri arasındadır.

5.5.3.4. Kitapçık
Müzeyi ve bünyesinde yer alan sanat eserlerini renkli ve bol fotoğrafla kısaca
anlatan, genellikle müze ziyaretçisine ücretsiz sunulan çok sayfalı olmayan küçük
ebatlı basılı yayınlardır. Alıcısının fazla sayıda olmasından dolayı tanıtım
açısından oldukça etkilidir. Çocuklar için hazırlanmış olan kitapçıklar müzeyi
daha eğlenceli bir dille tanıtmaktadır. Renkli çizimler, eğlenceli anlatımlar,
boyamalar, bulmacalar ve hikâyeler çocuklar için hazırlanmış kitapçıklarda yer
alan ayrıca çalışmalardır (Bakınız Görüntü: 163).
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Görüntü 163: Çocuklar için hazırlanmış müze tanıtım kitapçıkları,
https://www.google.com.tr/search?q=müze+kitapçığı& 2017.

5.5.3.5. Bülten
Bülten halka bilgi vermek üzere, belli zamanlarda yayınlanan resmi duyurudur.
Bir kuruluşun çalışmalarını ya da bilimsel araştırmaların özetini aktarmak üzere
çıkartılan süreli ücretsiz yayındır. Müzelerde belirli bir konu ya da koleksiyon
parçası için oluşturulan el bültenleri ve ayrıca basını bilgilendirmek için basın
bültenleri bulunmaktadır. Basın bültenleri, müzenin halkla ilişkiler bölümü
tarafından müzeyle ilgili haberleri, yenilik ve etkinlikleri basın yoluyla halka
duyurmak için hazırlanmaktadır.

5.5.3.6. Broşür
Broşür, müze tanıtımında en yaygın kullanılan basılı tanıtım malzemesidir.
Ücretsiz verildiğinden geniş kitlelere ulaşır. Genelde tek sayfanın (A4) değişik
versiyonlarda katlanması ile müzenin mimari görüntüsü, planı, müzede
sergilenen önemli, ilginç eserlerin fotoğrafları ve bu eserlerle ilgili kısa açıklamalar
yer almaktadır. Broşür müze gezisi başlamadan bilet kontrol ünitesi yakınında
izleyiciye verilerek müze hakkında ön bilgi edinmesini sağlar. Ayrıca yabancı
izleyicilere değişik dillerde hazırlanmış olan broşürlerde bulunur. Broşürün arka
sayfasında müzenin açık olduğu günler ve saatler, giriş ücreti, müzenin coğrafik
konumunu gösteren harita ya da plan, müzeye ulaşmak için toplu taşım araçları
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hakkında bilgi, otopark, kafe ve satış reyonu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Tanıtıcı broşürler müze dışına; oteller, seyahat acenteleri, turizm danışma
büroları, toplu ulaşım merkezlerine tanıtım ve bilgilendirmek amaçlı dağıtılır.

5.5.4. Görsel Malzeme İle Tanıtım Yöntemleri
Müze tanıtımlarının en önemlileri arasında yer alan görsel tanıtımlar oldukça etkili
bir yöntemdir. Düzenli aralıklarla yapılan görsel tanıtımlar müze ziyaretçileri için
hatırlatma, bilgilendirme, ikna etme özelliği taşımaktadır.

5.5.4.1. Film
Müze ve müzedeki eserlerle ilgili ilginç öykülerin konu edildiği tanıtım ve eğitim
amaçlı filmler, belgeseller müze için kalıcı ve geniş kitlelere hitap eden tanıtım
araçlarıdır. Günümüzde DVD ve Blu-Ray formatında üretilen filmler ilgili alıcı
kitlelere sunulan tanıtım yöntemleridir. Tarihi filmler ve televizyon dizilerinde
müze mekânlarının kullanılması tanıtımda ayrıca yerini alan çalışmalardır.

5.5.4.2. Dia
Kaliteli ve çok sayıda fotoğraf içermesi, kolay taşınabilirliği, aynı anda fazla
sayıda izleyiciye sunulması ve uzun süre dayanıklı olması tercih edilme sebepleri
arasındadır. Eğitim amaçlı kullanılır olması nedeniyle daha çok ilgili ziyaretçiler
ve öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde dia yerini teknik
gelişmeler ile dijital çalışmalara bırakmıştır.

5.5.4.3. Reklam Panoları
Büyük caddelerde, meydanlarda, halka açık kalabalık alanlarda, alışveriş
merkezlerinde, yol kenarlarında yer alan ışıklı ışıksız, renkli, hareketli/hareketsiz,
led ekranlı büyük reklam panoları müze tanıtımında kullanılan oldukça etkili bir
araçtır. Motorlu taşıtların geçtiği yol kenarlarında genellikle aynı reklamın üç- dört
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defa tekrarlanarak verilmesi; algılanması ve yazının okunmasında kolaylık
sağlamaktadır. Müze tanıtımlarında kullanılan görsel tasarım, slogan ve
bilgilendirici yazının beraberinde; müze açılış kapanış saatleri, bilet ücretleri,
müzenin adresi yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 164-165).

Görüntü 164: Müze reklam panosu örnekleri,
https://www.google.com.tr/search?q=billboard+ta+müze+tanıtımı&source 2018.

Görüntü 165: Led ekranlı müze tanıtım örneği,
https://www.google.com.tr/search?q=billboard+ta+müze+reklamı& 2018.

5.5.4.4. Afiş
Reklam panolarından daha küçük ebatlarda hazırlanan müze afişleri müze
girişine, otel lobilerine, turizm bürolarına, toplu taşım araçlarına ve duraklarına,
alışveriş merkezlerine, restoranlara, üniversite kampüslerine, toplu yaşam
merkezlerine asılarak, halkın müze ve etkinliklerinden haberdar edilmesi
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sağlanmaktadır. Müze afişlerinde iddialı sloganların, canlı renklerin büyük
boyutta kullanılması daha çok dikkat çekmektedir. Afişte çok fazla yazının
bulunması okuyucunun zihnini karıştırabileceğinden daha az, sade, slogan
tarzında yazı tasarımı tercih edilmektedir. Geçici sergi ve etkinlikler için yapılan
tanıtımlarda, afiş yöntemi daha çok tercih edilmektedir (Bakınız Görüntü: 166).

Görüntü 166: İngiltere'nin Manchester şehrinin Trafford bölgesinde yer alan Imperial
(War Museum yeraltı treni durağında bulunan müze tanıtım afiş örnekleri,
http://www.fullantalya.com/orada-bir-muze-var-uzakta 2018.

5.5.4.5. Logo
Logo müzenin kendine ait, kendi kimliğini, içeriğini yansıtan uzun süre kullanılan
tanıtıcı bir işarettir. Logo, görsel bir detay veya bir yazı elamanın en yalın
biçiminden yararlanılarak yapılmasıdır. Müzenin hatırlanmasında anahtar görevi
üstlenen ve her türlü basılı yayında değişik ebatlarda kullanılabilmesinden dolayı,
logonun kararında isabetli bir seçim yapılması önemli bir sorumluluktur.
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5.5.5. Etkinlikler Yoluyla Tanıtım
Günümüzde özellikle çağdaş müzeler; çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel
etkinlikleri tanıtım amacıyla kullanmaktadır. Toplumun her kesimine hitap eden,
merak uyandıran renkli etkinlikler, müze gezisini bir alışkanlığa dönüştürmektedir.

5.5.5.1. Sergiler
Geçici sergiler müzelerde uygulanan etkinliklerin en yaygın kullanılan tanıtım
çeşididir. Müzeler kendi koleksiyonları içinde depolarda bulunan sanat eserlerinin
bir kısmını geçici sergilerle sergiledikleri gibi, yerli ya da yabancı eser veya
sanatçıların sergilerine de ev sahipliği yapmaktadır. Sergiyi görmeye gelen
ziyaretçiler aynı zamanda müzeyi de gezmektedir. Serginin tanıtımı yapılırken
müzenin de tanıtımı yapılmaktadır.

Serginin tanıtımı yapılırken müzenin de reklamı yapıldığından, sergiyi görmeye
gelen kişiler, müzeyi de gezme fırsatı bulacaktır. Saray Koleksiyonları Müzesi
bünyesinde yer alan Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde düzenlenen geçici
sergiler sırasında müzenin ziyaretçi sayısının birkaç katına çıkması bunun
güzel bir örneğidir (Öztürk, 2013, syf.87).

Bu sergilerin radyo, televizyon, gazete vb. iletişim kanallarında duyurusu
yapılırken müzenin de tanıtımı yapılmaktadır. Ayrıca geçici sergiler sırasında,
serginin temasına uygun hediyelik eşyaların hazırlanması ve sunulması
ziyaretçinin hafızasında kalıcı müze tanıtımı olarak kalmaktadır.

5.5.5.2.Toplantı-Konferans-Bildiri-Gösteri-Konser-Seminer-SempozyumKutlama
Müzelerin zaman zaman çeşitli kültürel etkinlikler için kiralanması, müzenin
tanıtımına ve ekonomik kaynak oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Ülkemizde
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Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi saray müzeler bu tür etkinlikler için
kiralanarak; kokteyl, resepsiyon, yemek gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Son yıllarda müzelerde düzenlenen film gösterileri ve konserler topluma sanatı
sevdirmenin yanı sıra müzelerin tanıtımına da yardımcı olmaktadır.

Pera Müzesi bu konuda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Müze’nin bünyesinde
bulunan Pera Film Bölümü, sinema klasiklerinden belgesel, animasyon ve kısa
filme kadar uzanan bir yelpazede film gösterimleri düzenlemekte, ayrıca
müzedeki geçici sergilerin temasına uygun olarak düzenlenen film günleri de
oldukça ilgi görmektedir (Öztürk, 2013, syf.87).

5.5.5.3. Eğitsel Etkinlikler
Müzeler öğrenme etkinliğinin gerçekleştiği mekânlar olarak her yaş grubu ve
toplumun her kesiminden ziyaretçisi için eğitim programları düzenlemektedir.
Ücretli ve ücretsiz olan bu etkinliklerde müze ile ziyaretçi arasında bir bağ
kurularak müze ziyaretleri gündelik hayatın bir parçası durumuna getirilmeye
çalışılmaktadır. Eğitsel etkinliklerin hedef kitlesi genellikle çocuklar ve gençler
olmasının yanı sıra, ileri yaş grupları için de aktiviteler düzenlenmektedir.
Sanatçılar, akademisyenler, müze uzmanları tarafından verilen eğitim seminerleri
ve atölye çalışmaları ile ziyaretçiler uygulamalı olarak öğrenmektedir. Müzelerde
eğitsel etkinliklerin en etkili olduğu hedef kitle çocuklardır. Okul müze işbirliği ile
gerçekleştirilen eğitim programları, gelecekteki yetişkinlerin potansiyel bir müze
ziyaretçisi olmasını sağlamak için yapılan etkili bir çalışmadır.

5.5.6. Hediyelik Eşya Yoluyla Tanıtım
Dünyada pek çok müze, hediyelik eşya satış reyonlarında satılan eşyaların müze
tanıtımına etkili olduğunu bildiklerinden bu yöntemi yaygın olarak kullanmaktadır.
Müze ziyaretçisinin uzun süre saklayabileceği ve müzeyi hatırlatan küçük bir
hatıra eşya ile ayrılması müze tanıtımının somut bir delili olmaktadır. Özel günler
ve geçici etkinlikler dolayısı ile hazırlanan hediyelik eşyalar müze tanıtımının
vazgeçilmezleri arasındadır. Ziyaretçiler genellikle müzeyi anımsatan hatıra
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olarak saklayacakları veya hediye edecekleri, yalnızca satın aldıkları yerde
bulunan hediyelik eşyalara itibar etmektedir.

5.5.6.1. Kişisel Kullanıma Yönelik Ürünler
Anahtarlık, saat, takı, gözlük kabı, kalem, bloknot defter, cep telefonu kabı vb.
eşyalar üzerine müzenin logosu, ismi, mimari yapısı veya ünlü bir müze
koleksiyonu görseli basılarak sunulması, müze tanıtımında etkili bir çalışma
olarak değerlendirilmektedir.

5.5.6.2. Basılı Malzemeden Oluşan Hediyelik Eşyalar
Takvim, kitap ayıracı, bloknot, kartpostal vb. taşıması kolay fiyatı uygun olan
ürünler bu alanda yer almaktadır. Basılı malzemeden oluşan hediyelik eşyalarda
genellikle müze binası, koleksiyonda dikkat çeken görseller yer almaktadır.

5.5.6.3. Ev Dekorasyonu, Kıyafet, Çanta
Günümüzde müzeler klasik hediyelik eşyalar dışında sofra takımı, çay seti, masa
örtüsü, yastık kılıfı, peçete, oyun kâğıdı, mutfak önlüğü, şapka, tişört, bez çanta,
buzdolabı süsü gibi eşyalar üzerine müze ile ilgili logo ve tanınmış koleksiyonların
görsellerinden basarak müze tanıtımına yardımcı olmaktadır.

5.5.6.4. Elektronik Aksesuarlar
Teknolojik gelişimin etkisiyle taşınabilir müzik dinleme aletleri, taşınabilir bellekler
gibi hediyelik eşyalar da müzelerin tanıtım görselleriyle ziyaretçilere sunulan
elektronik aksesuarlar arasındadır.
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5.5.6.5. Çocuklar İçin Hediyeler
Müze koleksiyonu içerisinde yer alan çocukların ilgisini çeken eserlerden
öykünerek yapılmış oyuncaklar, yapbozlar, boya setleri, her bir yüzeyinde değişik
sanat eseri görselinin yer aldığı küp yapbozlar vb. ürünler çocuklar için tasarlanıp
pazarlanarak; müze tanıtımında çocuğun dünyasına girilmeye çalışılmaktadır.

5.6. GORDİON MÜZESİ’NİN İDARİ, YAPISAL VE İLETİŞİM SORUNLARI
Ankara–Polatlı–Gordion Müzesi coğrafik konumu itibarıyla öncelikli olarak
ulaşım sorunu yaşayan bir müzedir. Merkez Ankara’dan ve Polatlı’dan direkt
sistemli çalışan toplu taşım ulaşımı bulunmamaktadır. Daha çok özel araçlarla
müze ziyareti mümkün olmaktadır. İkinci bir alternatif olarak ulaşım; Ankara’dan
Polatlı’ya toplu ulaşım araçları sonrasında Yassıhöyük köyü ve Gordion
Müzesine taksi ile yapılmaktadır.
1-Polatlı yerleşim alanı içerisinde ve Gordion Müzesi ile Polatlı arasında 18
kilometrelik yol boyunca Gordion Müzesi ile ilgili herhangi bir yazılı ve görsel
tanıtıma rastlanmamaktadır. İlk defa gelen ziyaretçilere acaba doğru yolda
mıyım? Sorusunu kaçınılmaz olarak akıllara getirmektedir. Ayrıca merkezi
yerleşim bölgelerinde (Ankara, Polatlı) Gordion Müzesi tanıtımının ve reklamının
bulunmaması veya çok az sayıda olması ziyaretçi sayısını olumsuz yönde
etkilemektedir.
2-Gordion Müzesi etrafındaki sit alanı dâhilinde kalan Tümülüslerin ve
megaronların ziyareti için herhangi bir rehberlik hizmeti ya da yürüyüş parkurlu
tanıtım panoları müze programında bulunmamaktadır.
3-İki salondan oluşan Gordion Müzesi mimarisi 180 metrekarelik depo binası, 30
metrekarelik laboratuvarı, 35 metrekarelik görüntü ve bilgilendirme salonuna
sahip olup; geçici sergi salonu, seminer salonu, alış veriş reyonu, dinlenme alanı,
çocuklar ve yaşlılar için çekiciliği olan ayrıcalıklar bulundurmamaktadır.
4-Gordion Müzesi kapsamı içerisinde bulunan yaklaşık 750 adet sanat eserinin
ortalama 650 kadarı sergilenmekte olup; teorik bilgi ve görseliyle geniş kapsamlı
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bir katalog yerine, 95 sayfalık kitapçık-katalog bir arada düzenlenmiş bir tanıtım
materyali ile tanıtılmaktadır.
5-Kent dışında bulunmasından dolayı özellikle bilgisi dâhilinde olanların ziyaretçi
olabileceği Gordion Müzesi, günümüz teknolojik sunum tekniklerini yeterince
bünyesinde bulundurmamaktadır.
6-Friglerin

M.Ö.

750-600

yılları

arasında

başkent

olarak

kullandıkları

Yassıhöyük’te bulunan müze ve ören yerlerinin kapsamında kalan kale,
megaronlar, Tümülüsler, kaya mezarlar, yazılı anıtlar için ayrıca bilgilendirici,
hatırlatıcı açıklamalar bulunmadığından çoğu ziyaretçi yalnızca Gordion Müzesi
ve Midas’ın Tümülüs’ünü gezdikten sonra ayrılmaktadır.
7-Müze bahçesinde bulunan iki adet zemin mozaikleri ve Friglerin ağaç
işlemeciliğinde kullandıkları ağaçların bahçede yetiştiriliyor olması ile ilgili
herhangi bir tanıtıcı, yönlendirici ve açıklayıcı bilgiye rastlanmamaktadır.
8-Engelli ziyaretçiler için (görme, işitme, mental, fiziki vb.) tanıtım teknik ve
sunumların yetersizliği ayrıca gözlemlenenler arasındadır.
9-Günümüzde yaz aylarında kazı işlemleri devam eden Tümülüs ve megaronların
ziyaretçilere tanıtım ve sunumlarının yapılmadığı edinilen bilgiler arasında yer
almaktadır.
10-Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Müzesi için hazırlanmış olan
katalogların yüksek rakamlarda (60 TL/2015) pazarlanmasından dolayı çok
sayıdaki ziyaretçiye ulaşması mümkün olmamaktadır. Ziyaretçiler kataloğun
fiyatını bir kaç kez sorup, pazarlık sonrası olumlu bir yanıt alamadıktan sonra
satın almadan ayrılmaktadır.
11-Memnun ayrılmış her müze ziyaretçisi ücretsiz programlanmış reklam ve
tanıtım elemanı olarak kendi sayısından daha çok sayıda müze ziyaretçisini
harekete geçireceğinden, bu konuda olumlu bir çalışma bulunmamaktadır.

227

5.7. GORDİON MÜZESİ’NİN TANITIMI İÇİN YAŞANAN SORUNLAR,
ÇÖZÜMSEL YAKLAŞIM ÖNERİLERİ VE GRAFİK TASARIM ÇALIŞMALARI
1-Gordion Müzesi idari işlerinin Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne bağlı
olmasından dolayı resmi iletişimin Anadolu Medeniyetler Müzesi müdürlüğü ile
yapılıp, gerekli bilgilerin alınıp, yapılacaklar hakkında bilginin aktarılması
çalışmanın ilk basağını oluşturmuştur. Fakat Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi tarafından iki defa resmi yazışmaya rağmen etkili, yeterli ve
olumlu bir yanıt alınamamıştır.
2-Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin gezilmesi, gerekli görsellerin ve yazıların
kayıt altına alınması, kütüphanede bulunan konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
ve gerekli olanların kopyalarının (fotokopi, fotoğraf) alınması ile somut kaynak
bilgilere ulaşılması kısmen sağlanmıştır (Sadece vitrin dışından fotoğraf
çekilebilmiştir).
3-Periyodik zaman aralıkları ile yapılacak olan Gordion Müzesi görsel tanıtım
çalışmaları, özellikle toplu yaşam merkezlerinden başlanarak müze ve sit alanı
dâhilinde uygulanması tasarlanmaktadır.
4-Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerine sunulan Frigya sanat eserlerinin
devamının Gordion Müzesi’nde bulunduğu; Gordion Müzesi ziyaretçilerine de
eserlerin bir kısmının Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilendiği bilgisi
verilerek müze ziyaretçisinin her iki müzeyi gezmesi hedefler arasındadır.
5-Farklı ziyaretçi profillerine yönelik eğitim programlarının tasarlanması, eğitim
amaçlı özellikle öğrencilerin ve ileri yaş grubunun aktif ziyaretçi olabileceği
düşüncesinden hareketle çalışmaların hazırlanıp duyurusunun yapılması
program dâhilindedir.
6-Özellikle çocuklar ve ilgili ziyaretçiler için deneysel öğrenme ve uygulamaların
programlanması yapılarak; konuyla ilgili uygun tanıtım ve duyurunum sağlanması
gerekenler arasındadır.
7-Gordion Müzesi ve çevresinde bulunan sit alanlarının, rehberler eşliğinde
düzenlenen tur hizmetleriyle tanıtılması ve halka basılı yayınla duyurulması
yapılabilecekler arasındadır.
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8-Müze kapsamı alanında kurulması beklenen alışveriş merkezinde; ilgi çeken
kendine özgü, başka bir yerde tekrarı olmayan sanat eserlerinin örneğin fibula,
hamam tası vb. (Çin’de uygulanan Terra Cotta Askerleri gibi) kopyaları yapılarak
hatıra amaçlı pazarlanması ve grafik çalışmalarla duyurusu düşünülenler
arasındadır.
9-Yılda ortalama 5-6 kez Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan eğitim
amaçlı bilgi şöleni çalışmalarının, bir ya da iki tanesi Gordion Müzesi’nde
düzenlenerek;

ilgili

akademisyen

ve

izleyicilerin

Gordion

Müzesi’ne

yönlendirilmesi duyurusunun yazınsal ve görsel tasarımlarla yapılması hedefler
içerisindedir.
10-Gordion Müzesi için hazırlanan katalog çalışmasına, Anadolu Medeniyetler
Müzesi ve ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan Frig eserlerinin bir kısmını da
dâhil ederek bütünlük sağlanmaya çalışılacaktır.
11-Geniş kapsamlı hazırlanan Gordion Müzesi kataloğunun, ziyaretçilerin alım
gücüne uygun bir fiyattan pazarlanabilmesi için çok sayıda basılması sağlanarak,
kalıcı tanıtımın çok sayıda ziyaretçiye ulaşması hedeflenmektedir.
12- Görsel tanıtım ve reklamlar sonrasında artacak olan Gordion Müzesi
ziyaretçileri için Ankara ve Polatlı’dan haftanın belli gün ve saatlerinde toplu
ulaşım düzenlenerek ulaşım sorununa kısmen de olsa bir çözüm sağlanarak; bu
bilginin duyurusu diğer iletişim araçlarının yanı sıra, basılı yayınlarla toplumun
yoğun olduğu alanlarda sergilenmesi öneriler arasındadır.
13- Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen Frig eserlerinin, Gordion
Müzesinde benzeri bulunmayanlardan (özellikle altın takılar) geçici sergilenmesi;
müzenin daha çok hareketlenmesini sağlaması amacıyla duyuru ve reklamlarının
grafik tasarım olarak yapılması program çerçevesindedir.
14-Özellikle yaşlı ve yorgun ziyaretçiler için hazırlanan görsel ve işitsel
hazırlanmış tanıtım programları oturma hizmetiyle sunularak, bitiminde de
CD’sinin pazarlandığı hatırlatılarak elinde kalıcı tanıtım bilgisi ile ayrılması
sağlanabilir.
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15-Gordion Müzesi’nde grup ya da kişisel, kısa süreli sergilerin açılma
duyurularının yapılması ile sergi ziyaretçisinin aynı zamanda Gordion Müzesi
ziyaretçisi olması sağlanabilir.
16-Müzede sergilenen sanat eserlerinin, basılı medyada yazılı açıklamalarının
yeterli miktarda olması önemli konular arasındadır. Metinlerin çok yazılıp
ziyaretçiyi bıktırmayan, az yazılıp devamını aratmayan düzeyde olması program
dahilindedir. Görsellerin yazılı açıklamaları mutlaka olmalıdır, özellikle ön bilgisi
olmayan ziyaretçilerin gördüklerini kendi değerlendirmelerine bırakılması yanlış
algılamalara neden olabilmektedir. Örneğin Frigler’in kullanmış oldukları hamam
tasları günümüzdeki kullanımları için tasarlanmamıştır, zenginler ve idareciler
için, içinde kıymetli sıvıların sunulduğu bir ürün olarak yapılmıştır.
17-Günümüzde bilenlerin ziyaretçisi olduğu Gordion Müzesi; sınırları içinde kalan
Yassıhöyük köyü ile iletişime geçilerek eko müze vb. çalışmalarla aktif duruma
getirilip duyuru ve tanıtımları yapılabilir.
18-Ankara Eskişehir otoyolu üzerinde büyük ilan tahtası görsel çalışmalarla
ziyaretçiyi bilmediği bir müze hakkında haberdar ederek bilgilendirmek, Polatlı
sonrası müzeye ayrılan 18 kilometrelik yol güzergâhı boyunca doğru bir karar
verdiğini destekleyen yol kenarı büyük boy billboardlarla desteklemek, müze
ziyareti öncesinde eline verilen broşürle ön bilgi sahibi yapmak, müze ziyareti
sonrasında satın alacağı katalog ve hatıra amaçlı sanat eserlerinin benzerleri ile
tam bilgi sahibi yapmak, ayrılma aşamasında vakti kaldıysa ören yeri ve
Tümülüslerin gezdirilmesi ile müze ziyareti tamamlatılır.

5.7.1. Logo Tasarımı
Geçmişte ticaretin başlaması, okuryazar oranının az olması bir malın veya
ürünün diğerlerinden ayrılabilmesi için yapılmış olan sembolik işaretlendirme
çalışmaları, logonun başlangıcını oluşturmuştur. Günümüzde ise logo, üretici ile
tüketici arasında pazarlamacıların olduğu ticaret dünyasında, ürünlerin
ambalajlanması sonucunda tüketicinin bilgilendirmesini sağlamaktadır. Ayrıca
benzer ürünler arasında ayırt edicilik için logo çalışmalarında kullanılan sözcük,
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isim, sembol ve işaretler bir ürünün markasını oluşturmaktadır. Logo ciddi bir
çalışma gerektiren, markalaşma için hayati öneme sahip görsel bir simgedir. Bir
ürünün, hizmetin, kişinin veya organizasyonun tanıtımı için kullanılan logo,
markalaşmanın ilk basamağı olarak kabul edilmektedir. Tanıtım dünyasının en
önemli görsel imgelerinden olan logo tasarımı, tüketici toplumun hafızasında
kalan, şifre niteliği taşıyan bir görseldir. Logo, tüketicilerin dikkatini ve ilgisini
çekerek

markanın

hatırlanmasına

yardımcı

olan

bir

anahtar

görevi

üstlenmektedir. Reklam dünyasında olmazsa olmazlar arasına girerek her
tanıtımın vazgeçilmezi konumundadır.
Grafik tasarım çalışmaları arasında yer alan bir afişin ömrü yaklaşık bir hafta iken;
bir logo çalışmasının ömrünün ise çok daha uzun olduğu bilinmektedir. Logo uzun
süre kullanılacağı için isabetli ve doğru görsel kullanılmalıdır.

Hizmet verilecek kurumun hangi alanda faaliyet gösterdiği özellikle dikkat
edilmesi gerekli bir husustur. Örneğin bir parfüm logotype’ı için inşaat
sektörünün yapısına uygun bir yazı karakterinden yola çıkılamaz. Seçilecek
font yapısının, kurum kişiliğine ve kurum ismine uygun olup olmadığının gözden
kaçmaması gerekir. (Çam, 2006, syf. 15)

İyi bir logo çalışması estetik, leke etkisinde, sade, söylenişi kolay, başka bir
ürünün ya da kuruluşun ismi ile benzerlik taşımayan, insan ya da hayvan isimleri,
coğrafik

isimlerden

olmayan,

büyüdüğünde/küçüldüğünde,

siyah/beyaz

kullanıldığında değer kaybetmeyen, akılda kalıcı, basım ve çoğaltma tekniğine
uygun, matematiksel çözümü olabilendir. Günümüzde yerli, yabancı müze logo
örnekleri incelenerek başarılı ve başarısız olanlar değerlendirilmiştir (Bakınız
Görüntü: 167-172).
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Görüntü 167: Paris Elysee Lausanne Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=elysee+lausanne& 2018.

Görüntü 168: Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=australian+national+museum+logo& 2018.

Görüntü 169: Avustralya Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=World+museums+logos& 2018.

Görüntü 170: New York City Metropolitan Sanat Müzesi eski ve yeni logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=New+York+City+Metropolitan&2018.
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Görüntü 171: Berlin Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=Historiale++Berlin+Museum+logo& 2018.

Görüntü 172: Rahmi Koç Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=Rahmi+Koç+müzesi+logo& 2018.

5.7.1.1. Tez Kapsamı İçerisinde Yer Alan Arkeoloji Müzelerinin Logo
Tasarımları
Tez çalışması içerisinde adı geçen müzelerin ve Gordion Müzesi’nin günümüzde
kullanılmakta olan logosu aşağıda yer almaktadır (Bakınız Görüntü: 173-183).
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Görüntü 173: Ankara Polatlı Gordion Müzesi logosu,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.

Görüntü 174: Rusya Hermitage Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=hermitage+museum+logo& 2018.

Görüntü 175: Mısır Kahire Müzesi logo örnekleri,
https://www.behance.net/gallery/22306249/Grand-Egyptian-Museum-Identity 2018.

234

Görüntü 176: Ürdün Petra Antik Kenti logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=Jordan+Petra+ancient+city+emblem& 2018.

Görüntü 177: Çin Terra Cotta Arkeoloji Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=Chinese+terra+cotta+soldiers+logos& 2018.

Görüntü 178: İngiltere British Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant& 2018.

Görüntü 179: İtalya Napoli Arkeoloji Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=museo+archeologico+di+napoli& 2018.
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Görüntü 180: Paris Louvre Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=louvre+museum+logo& 2018.

Görüntü 181: Dolmabahçe Sarayı Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=saray+müzelerin+logosu& 2018.

Görüntü 182: Anadolu Medeniyetleri Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=anadolu+medeniyetleri+müzesi+logosu& 2018.

Görüntü 183: Antalya Müzesi logosu,
https://www.google.com.tr/search?q=antalya+müzesi+logosu& 2018.
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5.7.1.2. Gordion Müzesi Logo Tasarım Çalışması
Harflerin, kelimelerin ve görsel şekillerin anlam yaratması için sonsuz olasılıkla
yeniden düzenlenmesi, görsel biçim kazandırması, kartvizite sığacak kadar
küçük; duvara uygulanacak kadar büyük kullanılması ve kurumsal kimlik
oluşturması logo olarak tanımlanmaktadır.
Logo tasarımında; sadelik, anlaşılırlık, okunurluk, özgünlük, uygulanabilirlik,
fonksiyonellik, form ve renk ilişkisi, estetik olgu, çağdaş tasarım kavramına
uygunluğu temel gereklilikler arasında yer almaktadır. Bir logo çalışması öncelikle
siyah beyaz düşünülmeli ve az renkten oluşmalıdır. Gri renk tonlarının fazla
kullanılması logonun etkisini azaltabilir. Logo için yeni fontlar tasarlandığı gibi
mevcut fontlarda kullanılabilir. Eskiz çalışmalarıyla alternatiflerin çoğaltılması; en
iyi, en fonksiyonel olanın, en etkili olanın seçilmesi konusunda altyapı oluşturur.
Gordion Müzesi’nin tanıtımı için yapılması gereken ilk adımın markalaşma adına
yeni bir logo çalışması ile yapılmasına karar verilmiştir. Bir kurum logosu olan
Gordion Müzesi logo alternatif çalışmaları, kurumun içeriğine uygun olması
düşüncesiyle müze içerisinde yer alan sanat eserlerinin görsel biçimlerinden
yararlanılarak hazırlanmıştır. Sanat eserinin bütün ya da kısmen görünümü,
üzerine işlenmiş görsellikte yer alan detay anlatımlar, logo çalışmasına malzeme
olmuştur. Uzun bir süre aralığından sonra (M.Ö.750) günümüze kadar varlığını
koruyarak gelmiş olan sanat eserleri ve üzerlerindeki işaretler, resimlemeler,
yazılar logo çalışmaları için başlangıç envanteri olarak kullanılmıştır.
Toprak, cam, ahşap, metal, taş, kemik ve tekstil ürünleri kullanılarak yapılmış olan
arkeolojik buluntuların ayrıntı veya bütüncül görsel sunumlarından yararlanılarak
ortaya çıkarılması düşünülen grafik tasarımlar bu çalışmada yer almaktadır.
Gordion Müzesi logo çalışması için Gordion Müzesi’nde yer alan Pers, Hitit,
Roma, Yunan sanatı ve en çok da Friglerden günümüze kalmış olan arkeolojik
eserlerden yararlanılmıştır (Bakınız Görüntü:184).
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Görüntü 184: Gordion Müzesi için hazırlanmış örnek logo çalışmaları,

Akademisyenler ve değişik sosyal gruplara uygulanan anket ve danışma
çalışmaları sonrası, logo örnekleri arasında yapılan seçimler doğrultusunda üç
adet logo çalışması üzerinde karar verilmiştir. Gordion Müzesi kimliğinin görseli
için hazırlanmış olan üç adet logodan ilki Frigler tarafından Batıdan alınarak
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Anadolu’da ilk defa özgün olarak kullanılmış olan, Gordion kelimesinin G’sine
gönderme yapan, tek iğneli kilitsiz fibuladan (çengelli iğne/çatal iğne)
yararlanılarak tasarlanmıştır. Frig fibula örnekleri yalnızca Gordion civarında,
Friglerin yaşadığı bölgede kullanılmıştır. Fibula kullanan diğer ülkelerde Frig
fibula örneklerine rastlanmamıştır (Bakınız Görüntü: 185).

Görüntü 185: Friglerin kendilerine özgü fibula modelleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.

Tahmini olarak M.Ö.13. ve 12. Yüzyıl’da Ege ve Kıbrıs formlarını yansıtan ilk
fibulalar, Batı Suriye ve Doğu Akdeniz de görülmüştür. M.Ö. 8. Yüzyıl’da
fibulaların gelişiminde hızlanma ve kullanımında artış yaşanmıştır. Fibula
kullanımı aynı dönemde Asur, Orta Anadolu’da ve Urartularda görülmektedir..
Çok değişik versiyonlarda ve çok sayıda yapıldıklarından Frig fibulaları gibi özgün
ve bulundukları coğrafyaya özgü değildir (Bakınız Görüntü: 186).

Görüntü 186: Batı Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta kullanılanı fibula çeşitleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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Frigler Anadolu’da (Batı kıyısını bir kenara bırakırsak) fibula kullanan ilk halktır
ve bunu Ege’deki Yunanlılarla olan temaslarından öğrenmişlerdir. Başkent
Gordion’da fibulalar çok miktarda bulunmuştur. Bunlar ortak özelliklerinden
hemen tanınabilecek tipolojik bir gruba dahildir. Çoğunlukla yarım daire, az çok
at nalı şeklindedir. Kilit kısmı her iki taraftan çıkan bir çift yatay çıkıntıya sahiptir.
Yay kısmına perçinlenmiş ya da onunla birlikte dökülmüş düz ya da süslü
silmeler görülür. Çoğunlukla tek, nadiren de çift olan iğneler genellikle ayrı
üretilir. Büyük bir kısmı tunçtan yapılmıştır; fakat altın, gümüş ve pirinç örnekleri
de bilinmektedir. Bazılarının pirinçten yapılması, altın görünümü verilmek
istendiğini düşündürmektedir ki bu da fibulaların aynı zamanda mücevher işlevi
gördüğünü söylemek için başka bir nedendir (Şentürk Ş. 2007, syf. 175-176).

Logo çalışmasında fibulanın madenden yapılmış olması dolayısı ile maden
renklerinden (siyah, lacivert, kahverengi, altın ve pirinç rengi) ve çömlekçilikte ileri
seviyede olduklarından dolayı çömlek rengi (toprak rengi) alternatifleri kullanılmış
olup pirinç rengi ve tonlarına karar verilmiştir. “G” görseli kıvrımında farklı ve çok
sayıda çalışılmış olan fibulanın değişik versiyonlarda sadeleştirilmesi yapılmıştır
(Bakınız Görüntü: 187).

Görüntü 187: Gordion Müzesi için seçilmiş logo çalışmaları,
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Gordion müzesinde çok sayıda değişik ebat, renk ve şekillerde bulunan çömlek
görselinden yararlanarak ikinci logo tasarımı hazırlanmıştır. Yunan sanatından
etkilenerek, resimsel öğeler içeren metal ve toprak çömlekler yerine; Friglerin göç
sırasında Lidyalılardan etkilenerek yapmış olduğu tüm yüzeyi yatay çizgili çömlek
örneklerinden yararlanarak logo tasarımı yapılmıştır (Bakınız Görüntü: 188).

Görüntü 188: Gordion Müzesi için yapılan logo çalışması çömleği,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.

İkinci logo çalışması için örnek alınan çömleğin kahverengi ve siyah rengine yakın
renklerden, altın sarısına yakın sarı ve siyah renk tercih edilmiştir. Siyah beyaz
baskısı uygulandığında görünümünden ve okunmasından değer kaybetmemesi
için siyah ve sarı renk uygun görülmüştür. Çömleğin alt kısmında bulunan ayaklık
kısmı iptal edilerek sadeleştirme yapılmıştır. Logoda yer alan Gordion Müzesi
yazı karakteri Friglerin kullanmış oldukları geometrik görünümlü yazı karakterine
yakın çalışılmıştır. (Bakınız Görüntü: 189).

Görüntü 189: Çömlek parçaları üzerinde Frig yazı örnekleri,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.
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Gordion Müzesi için hazırlanmış olan ikinci logo tasarımının yazı ve görseli
değişik versiyonlarda çalışılarak, en iyi okunurluk ve algılama sağlayan örneğe
karar verilmiştir (Bakınız Görüntü: 190).

Görüntü 190: Gordion Müzesi renkli ve siyah beyaz logo tasarım örneği,

Gordion Müzesi üçüncü logo tasarımı, Orta/Geç Frig Döneminde fildişinden
süsleme parçaları üzerine kakma tekniğiyle yapılmış olan meander motifi
dekorundan alınmıştır. Anadolu’nun güney ve güneydoğusundan (Mısır, Suriye,
Irak)

getirilen

fildişi

malzemelerinin

oyularak

süsleme

elemanı

olarak

mobilyacılıkta kullanılması Friglerin sanatsal özellikleri arasındadır. Meander
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motif; su, yeniden doğuş, (bedensel ve ruhsal yenilenme) hayatın sürekliliği,
bereket, bilgelik ve saflığın sembolü olarak Arkaik dönemden itibaren, Menderes
Irmağı’nın kıvrımlarından öykünerek yapılmıştır. Meander; bir dolgu motifi olarak
Arkaik sanatta gelişimini tamamlamış olup, klasik ve Helenistik sanatta da
kullanımı devam etmiştir. Daha sonraki dönemlerde de değişik alanlarda örneğin
mimaride yaygın olarak kullanılmıştır (Bakınız Görüntü: 191).

Görüntü 191: Friglerin yapmış olduğu Meander motifli fildişi süslemeler,
Görsel çekim tez düzenleyicisine aittir.

Gordion Müzesi için hazırlanan meander motifin simetrik G harfi olan bir kısmı
sadeleştirilerek çalışılmıştır. Yazıda ve görselde siyah renk, zeminde ise toprak
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rengi kullanılmıştır. Toprak rengi siyah/beyaz kullanıldığında gri rengine yakın
olmaması için mümkün olduğunca açık tutulmaya çalışılmıştır. Siyah beyaz ve
renkli görüntüsü karşılaştırmalı olarak ayrıca değerlendirilmiştir. Gordion Müzesi
yazısı; İnce serifli “Book Antiqua Reguler” ve frig yazısına yakın olan yazı
karakteri dönüşümlü olarak çalışılmıştır (Bakınız Görüntü: 192).

Görüntü 192: Gordion Müzesi için hazırlanmış meander motifli logo örneği,
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5.7.2. Gordion Müzesi Billboard Çalışması
Billboard, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yollar ya da kavşaklara
konumlandırılan madenden yapılmış açık hava reklam araçlarıdır. Son yıllarda
bu alanda geliştirilen yeni malzeme ve makineler ile üç boyutlu uygulamalar ilgi
çekmektedir. Yaklaşık olarak klasik billboard 350×200 cm, Işıklı olanların ebadı
ise 320×220 cm standart boyutlara sahiptir. Polatlı Gordion Müzesi yol ayrımı ve
sonrası Gordion Müzesi’ne kadar 18 km’lik mesafe için 3 adet billboard çalışması
ile tanıtım başlamaktadır. Gordion’da kronolojik sıralama ile yaşamış olan Frig,
Antik Yunan ve Roma Dönemi’ne ait görsellerden yararlanarak hazırlanmıştır
(Bakınız Görüntü: 193).
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Görüntü 193: Gordion Müzesi billboard örnekleri.
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5.7.3. Gordion Müzesi Bahçesi Müze Tanıtım Ürünleri
Polatlı’dan 18 km sonrası Gordion bahçesi demir kapısı üzerinde yer alan “T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GORDİON MÜZESİ” yazısı ve logosu ile
ziyaretçi müze bahçesine geçer. Tabela zemin rengi bahçe kapısı renginde, yazı
rengi ise logo renginde düzenlenmiştir. Gordion Müzesi logosu üst kısmına
yerleştirilen yazı, Times New Roman Reguler karakteri ile tasarlanmıştır. (Bakınız
Görüntü: 194).

Görüntü 194: Gordion Müzesi Bahçe Kapısı,
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5.7.3.1. Gordion Müzesi Bilgilendirme Sistemi Çalışmaları
Bilgilendirme disiplenlerarası bir çalışma olarak; grafik tasarım, mimarlık,
mühendislik, endüstri tasarım, uygulamalı dilbilim ve şehir planlamayı
kapsamaktadır. Bilgisayar mühendisleri ara yüz tasarımı, mimarlar işaret sistemi
/ yönlendirme, grafik tasarımcılar işaretlendirme sistemi/tasarım olarak değişik
isimlerle tanımlamaktadır. Sözcük anlamı bilginin ve bilgilendirme biçiminin
tasarımı olan bilgilendirme/işaretlendirme tasarımı ile izleyici için karmaşık bir veri
yığınının anlaşılır ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Tasarımcılar çalışmalarını
şemalar, diyagramlar, haritalar veya grafik yöntemler ile yapmaktadır.
Bilgilendirme ve işaretleme örnekleri günlük hayatın her alanında (kullanım
kılavuzları, sergiler, fuarlar, trafik, kamu alanları, havaalanları, terminaller, vb.)
yaygın olarak kullanılan çalışmadır.
Müzelerde açıklayıcı yönlendirici işaretlerin yer alması yerli/yabancı ziyaretçinin
bilginin algılamasında kolaylık sağlayan yardımcı unsur olarak yerini almaktadır.
Birçok kurumda olduğu gibi müzelerde de müze kuralları ve işaretlendirme
çalışmaları kurumun görselliğine uygun tasarımlarla hazırlanmaktadır.
Açık ve kapalı alanlarda dijital, baskı tabanlı bilgilendirme/işaretlendirme
tasarımları, iletilmek istenen bilginin tüm toplum tarafından anlaşılır olmasını
temel gereklilik olarak görmektedir. Grafikerler bilgilendirme tasarımını hızla artan
bilginin (ulaşım, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, sosyal değişim vb.) tüm
insanların anlayabileceği ortak bir dilde yapmaya çalışmaktadır (Bakınız Görüntü:
195).
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Görüntü 195: Gordion Müzesi yerleşim planı ve açıklaması,

5.7.3.2. Gordion Müzesi İşaretlendirme Sistemi Çalışmaları
Müze ziyaretçisine kolaylık sağlayan Gordion Müzesi işaretlendirme ve
yönlendirme sistemi bulunmamaktadır. Frig yazı karakterine yakın yazı ve frig
yazılarının yer aldığı seramik parçası yönlendirme işareti ok şeklinde kullanılarak
işaretlendirme sistemi çalışılmıştır. Frig yazısının yer aldığı seramik parçası koyu
renginden uzaklaştırılarak gri tonunda, okunurluğu azaltılarak, iletilmek istenilen
bilginin yazısı daha ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır. Yön gösterici seramik
parçasının ön kısmı yumuşak dönüşlü ok şeklinde tasarlanırken diğer dış
yüzeylerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir (Bakınız Görüntü: 196).
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Görüntü 196: Gordion Müzesi işaretlendirme sistemi örneği,

Müze yönlendirme çalışmalarında değişik sürümlerde çalışmalar yapılmıştır.
Zeminde Frig yazı görselinin okunurluğu zayıflatılarak, iletilmek istenen
bilgilendirme ve yönlendirme yazıları okunur ve anlaşılır büyüklükte, renkte ve
değişik alternatiflerde çalışılmıştır (Bakınız Görüntü: 197).
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Görüntü 197: Gordion Müzesi İşaretlendirme sistemi çalışma örnekleri,
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5.7.4. Gordion Müzesi Broşür Tasarımları
Hizmet ve ürünlerin tanıtımı için ekonomik, pratik ve az sayfadan oluşan reklam
materyaline broşür denir. Broşür hazırlanmasında en büyük amaç çok sayıda
basılmasından dolayı, geniş halk kitlesinin bilgilendirilmesi ve aktif duruma
getirilmesidir. Broşür tasarımları, fikir aşamasından tasarım aşamasına, basım
aşamasından dağıtım aşamasına kadar her adımı dikkatlice planlanıp sunulur.
Gordion Müzesi broşür tasarımında; 31 adet vitrin içinde kendine özgü sunulan
ürünler hakkında görsel ve teorik bilgi aktarılmaktadır. A4 ebadın 3 ve 4 akordeon
katlanması ile taşınabilir boyutta hazırlanmıştır (Bakınız Görüntü: 198-206).

Görüntü 198: Gordion Müzesi genel anlatım ve “Frig Mimari Terrakotaları” vitrin
broşürü,
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Görüntü 199: Gordion Müzesi “Frig Yazıları” vitrin broşürü.

Görüntü 200: Gordion Müzesi “Yunan Taşıma Amforaları” vitrin broşürü.

Görüntü 201: Gordion Müzesi “Frig Demir Uygulamaları” vitrin broşürü.
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Görüntü 202: Gordion Müzesi “Cam Eserler” vitrin broşürü.

Görüntü 203: Gordion Müzesi “Mühürler” vitrin broşürü.

Görüntü 204: Gordion Müzesi “Küçük Höyük” vitrin broşürü.
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Görüntü 205: Gordion Müzesi “Roma İmparatorluk Dönemi” vitrin broşürü.

5.7.5. Gordion Müzesi Açıklama Duvar Panoları
Müze ziyaretçisinin kültürel seviyesine olumlu yönde katkı sağlamak olan görsel
sunumun yanı sıra, teorik açıklamaların da yer alması müze hizmetleri
arasındadır. Bilimsel ve sanatsal alanda gelişime katkıda bulunan müzeler;
görsel sunumla birlikte iletişimin diğer bir çeşidi olan yazılı açıklama ile bütünlük
sağlamaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp
ortak görsel ile birlikte sunulmaktadır. Gordion Müzesi için hazırlanmış açıklama
duvar panoları zemininde, çömlek rengi kahverengi ve açık pembe, Frig yazı ve
Midas Yazılıkaya’sı dekoru kullanılmıştır. 50X50cm ebadında okunabilir punto ve
yazı karakteri tercih edilmiştir (Bakınız Görüntü: 206).
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Görüntü 206: Gordion Müzesi açıklama duvar panoları.

5.7.6. Gordion Müzesi Vitrin İçi Açıklama Yazıları
Gordion Müzesi vitrin içi açıklama yazıları Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmıştır. Türkçe açıklama; Gordion Müzesi kataloğunda olduğu gibi Türkçe
koyu toprak kırmızısı, İngilizce ise bir açık tonu ile yazılmıştır. Vitrin içinde yer
alan sanat eserlerinin isimleri her iki yazının ortasında yer alarak okumayı
kolaylaştırmaktadır. Gordion Müzesi’nde eser isimleri yan duvarlara ve zemine
yazılmasından dolayı okumayı zorlaştırmaktadır. Eser isimleri numaralandırılarak
verilmiş fakat yine de hangisi olduğuna dair karışıklık meydana gelmektedir. Her
bir sanat eserinin görsel sembolik tasarımının yanında yer alan isim açıklaması
anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır (Bakınız Görüntü: 207).
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Görüntü 207: Gordion Müzesi vitrin içi açıklama örneği.

5.7.7. Gordion Müzesi Katalog Çalışması
Bir firmanın veya kurumun verdiği hizmet ve ürünlerinin potansiyel müşterilerine
tanıtımı açısından katalog çalışmasının ayrıca bir önemi bulunmaktadır. Katalog,
tanıtım materyali olmanın yanı sıra, ürünler hakkında ayrıca bilgi veren ve
pazarlamada etkin rol oynayan basılı reklam aracıdır.
Gordion Müzesi için hazırlanan katalogda; tarihi eserlerin kronolojik yerleşim
sırasına göre hazırlanması düşünülerek, öncelikle müzede yer alan sanat
eserlerinin yerleşim planı hazırlanmıştır (Bakınız Görüntü: 208).
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Görüntü 208: Gordion Müzesi yerleşim planı.

Gordion Müzesi’nde büyük bir çoğunluğu topraktan yapılmış çanak ve çömlek
sanat eserleri İngilizce ve Türkçe açıklamaları ile 31 adet vitrin içerisinde
sunulmaktadır. Vitrinlerin 6 âdeti dört tarafı cam korumalı birinci salonun
ortasında; diğer 25 adet vitrin duvara dayanmış/monte edilmiş, değişik şekil
(beşgen, kare, dikdörtgen) ve ebatlarda her iki salonda yer almaktadır. Kronolojik
yerleştirme hakkında müze ziyaretçisine sunulan herhangi bir rehberlik hizmeti
bulunmamaktadır. Zeminde veya duvar kenarlarında yönlendirme işaretleri
bulunmadığından; ziyaretçiler giriş kapısından sonra ilgisini çeken doğrultuda iki
salondan oluşan Gordion Müzesi’ni gezmektedir.
Gordion Müzesi kataloğunun hazırlanması için, resmi yazışmalar doğrultusunda
Gordion Müzesi yönetiminin yapıldığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü
ile iletişime geçilmiş olup, herhangi bir olumlu cevap alınamadığından dolayı
profesyonel çekilmiş müze fotoğraflarına ulaşılamamıştır. Müzede yer alan sanat
eserlerinin fotoğrafları imkânlar doğrultusunda vitrin arkasından çekilmiştir.
Gordion Müzesi’nde bulunan sanat eserlerinin tamamının tek ve toplu olarak
çekimleri yapılmış olup, vitrin camlarına ışık, gölge yansımalarından dolayı sanat
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eserlerinin tamamında istenilen netlikte ve kalitede fotoğrafa ulaşılamamıştır.
Özellikle küçük objelere (para, yazılı küçük çömlek parçaları vb.) vitrin camından
yeterince yaklaşılamadığından düşük kalitede sonuç alınmış olup; hacimsel
olarak büyük olan sanat eserlerinin fotoğraf çekimleri daha net ve kaliteli
gerçekleşmiştir.
Yaklaşık 1 500 adet çekilmiş olan müze fotoğraflarının kaliteli olanları photoshop
programına aktarılıp, istenmeyen görsellerden temizlenerek en net görüntü elde
edilmeye çalışılmıştır. Toplam 654 parça sanat eserinden 480 tanesi katalogda
yer alacak kalitede hazırlanmış olup; Türkçe ve İngilizce açıklamaları ile
arşivlenmiştir. Gordion Müzesi için üç adet katalog tasarımı yapılmıştır (Bakınız
Görüntü: 209).

Görüntü 209: Gordion Müzesi Kataloğu kapağı I.
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Görüntü 210: Gordion Müzesi Kataloğu iç sayfa düzenlemesinden örnekler.

261

Görüntü 211: Gordion Müzesi Kataloğu kapağı II.

262

263

Görüntü 212: Gordion Müzesi Kataloğu iç kapak ve sayfa düzenlemesinden örnekler.
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Görüntü 213: Gordion Müzesi Kataloğu kapağı III.
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Görüntü 214: Gordion Müzesi Kataloğu iç kapak ve sayfa düzenlemesinden örnekler.

5.7.8. Gordion Müzesi Kitap Ayıracı Tasarımı
Kitap ayıracı, kitapçıların beraberinde büyük kurumsal firmaların da müşterilerine
özendirme amaçlı hediye ettikleri, aynı zamanda reklam aracı olarak da
kullandıkları, iki yüzü de kullanılabilen fonksiyonel reklam aracıdır.
Gün boyunca insanların yanında taşıdıkları kitap ayraçları ile yapılan reklam; bir
süre sonra müşterinin aklında yer edip ve sürekli olarak kullanıldıkları için
benimsemesine ve üzerinde yazılanları defalarca okuyup incelemesine, bu
sayede firmanın verdiği mesaj ya da yaptığı reklamın kalıcı olmasına sebep
olmaktadır.
Gordion Müzesi sanat eseri görsellerinden değişik tasarımlarla çok sayıda
tasarlanıp ücretsiz sunulan kitap ayıraçları, ziyaretçinin kullanımı sırasında,
hatırlatıcı bir materyal olarak etkili bir reklam aracı olmuştur (Bakınız Görüntü:
215).
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Görüntü 215: Gordion Müzesi kitap ayıraç örnekleri.

5.7.9. Gordion Müzesi Kitap ve Kitapçık Kapağı Tasarımları
Ürünü çekici kılan giysisidir. Kitap kapağı kitabı korur, taşıma kolaylığı sağlar,
tanıtır ve okuyucuya sunar. Kitap tüketiciye/okura sunulan, kapağı ile paketlenmiş
bir nesnedir. Kitap kapağı kendi reklamını yapan ve kitabın satışını sağlayan
ambalajdır. Kitap kapağı içeriğindeki mesajı görsel iletişim yolu ile hedef kitleye
duyurma işlevini, resim ve yazıyı estetik bir düzenleme içinde yerine
getirmektedir. Alıcıya ürünü aldırmaya zorlayan görsel güzellik kuşkusuz grafik
tasarımın sağladığı, tasarım öğeleri ve ilkeleri ile kurgulanmış kitap kapağı
çalışmasıdır. Kitap kapağı tasarımının: farklılık katması, özgün ve çarpıcı olması,
merak ettirip düşündürmesi, okuyucuya bir bakış açısı sağlayan pencere açması,
sade ve yalın olması, bilgilerin tam olması, renklerin/tasarımın/yazının uyumlu
olması temel gereklilikler arasındadır.
Başlangıçta bir koruma aracı olarak kullanılan kitap kapakları günümüzde yayın
dünyasının en güçlü pazarlama ve reklam aracı durumuna gelmiştir. Müzelerde
sergilenen sanat eserleri konusunda hazırlanan kitap ve kitapçıkların kapak
düzenlemeleri, içeriğinde yer alan görsellerden yararlanarak yapılmıştır. Gordion
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Müzesi ile ilgili yayınlanmış kitap kapakları üzerinde yeni alternatif tasarımlar
yapılmıştır (Bakınız Görüntü: 216).

Görüntü 216: Gordion Müzesi kitap kapağı örnekleri.
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Kitapçık, değişik ebatlarda kitaptan daha az sayfalı, bilginin görsel ile sunulduğu
basılı yayın olarak tanımlanır. Müze tanıtımlarında yaygın olarak kullanılan
kitapçıklar konu hakkında renkli görselleri ile ücretli/ücretsiz sunulan kalıcı reklam
araçları olarak değerlendirilmektedir (Bakınız Görüntü: 217).

Görüntü 217: Gordion Müzesi kitapçık kapağı tasarımı.

5.7.10. Gordion Müzesi Afişleri
Akıcı ve anlaşılır üslup ile hazırlanmış olan afişlerin algılanma süreleri iç mekân
afişlerinde sınırlı olmadığından on kelime ve üzerinde hazırlanabilir. Dış mekân
afişlerinde ise algılanma süresi sınırlı olduğundan on kelime ve üzerinde olanlar
algılamada zorluk yaşatabilir. Başlık, alt başlık, slogan ve tasarımı uyum içinde
hazırlanan afişlerin dikkat çekiciliği daha ön plandadır. Afişlerde canlı renklerin
kullanımı dikkati çekmesi açısından daha çok kullanılmaktadır. Dikkati bir yere
yoğunlaştırıp konuyu dağıtıcı görsellerden kaçınılan afişler amacına daha
kolaylıkla ulaşabilmektedir. Esprili, dramatik, düşsel, fikirci cümleler anlatımı
güçlendirdiğinden daha çok tercih edilir.
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Kültürel afiş grubu içinde yer alan müze afişleri bilgilendirme, duyurma ve ziyareti
artırma amacıyla sanatsal verilerden de yararlanılarak hazırlanan grafik
ürünlerdir. Gordion Müzesi afiş tasarımlarında kullanılan görsel öğeler müze
içerisinde yer alan sanat eserlerinden ve Gordion Müzesi için hazırlanmış logo
örneğinden yararlanılarak tasarlanmıştır. Renk olarak çömlek renklerine yakın
olan kahverengi/kızıl / pembe ve tonları kullanılmıştır (Bakınız Görüntü: 218).

Görüntü 218: Gordion Müzesi afiş tasarımı.

5.7.11. Gordion Müzesi Baskılı Ambalaj Tasarımı
Ambalaj, ürünün korunmasını sağlayan, üzerindeki marka ve etiket bilgileri ile
bilgilendiren; üreticilerle perakendeci kurumlar arasında taşıma, depolama,
stoklama, dağıtım, tanıtım, pazarlama ve tutundurma kolaylıkları sağlayan, metal,
kâğıt, karton, cam, plastik vb. malzemelerden yapılan dış örtüdür.
Üzerinde taşıdığı bilgilerle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlayan
ambalajlar; tasarımlarının doğru ve etkili olmasıyla orantılıdır. Görselliği oluşturan
resimleme, fotoğraf ve tipografi elemanları ile bir araya gelen görsel mesajların
doğru biçimde iletilmesi temel ilkedir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, ileri
görsel sunumlarla hazırlanan ambalajlar iletişim bağlamında insan davranışlarını
etkileyen bir çalışmadır.
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Ürünün piyasada tutunabilmesi, doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin
seçimine bağlı olduğu kadar ambalajın tasarımına da bağlıdır. Ambalaj üzeri
grafik tasarımda, kolaylıkla algılanabilmeleri için ürünün markası, illüstrasyonu,
barkodu, uyarı işaretleri, tanımı ve çeşidi gibi bilgiler yer almaktadır. Önemli olan
ürünün

hedeflenen

tüketiciler

açısından

çekici

kılınması

ve

satışının

sağlanmasıdır. Ambalajda grafik tasarım, satışa sunulan ürünün tüm özellikleriyle
tüketiciye yansıtılması ve onunla diyalog kurmasını sağlayan önemli bir araçtır.
Doğru kararlar ve etkili bir grafik tasarım, ürünün bu hedeflere ulaşmasında rol
oynamaktadır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve
biçimlerle tasarlanmış, çekici, güzel görünümlü bir ambalaj tüketiciyi olumlu
yönden etkilemektedir.
Ambalaj tasarımı ürün hakkında bilgi verirken, ürünün karakterini de
yansıtmaktadır. Ürün tüketicisine doğrudan ancak ambalajı aracılığı ile
seslenebilir. Dolayısı ile ambalaj da bir reklam olarak kabul edilmektedir. Ambalaj
tasarımında, marka ve ambalajın ürünün karakteri ile uyumlu olması ve bütün
oluşturması markanın bir simge olmasını sağlamaktadır. Ürün, farklı kuruluşların
ürünleriyle yan yana geldiğinde çekiciliğini ön plana çıkararak, vitrinde ya da
market raflarında olduğu kadar tüketici elinde de ona verdiği güven yönünden
önemlidir. Ürün ambalajında, ürünle tasarım öğeleri arasında sağlam bir ilişki
vardır. Ambalajın rengi, seçilen yazı ve biçimler, bunların düzenlemesi uyumlu
olması görsel etkiyi güçlendirmekte, tüketici belleğinde olumlu imaj yaratmaktadır
Görsel bütünlüğe sahip bir grafik tasarım ürünü dikkat çekicidir, kolay algılanır ve
mesajını başarıyla iletir. Grafik tasarımda görsel bütünlük tipografi ve görsel
elemanların tasarım ve görsel algılama ilkelerine uygun bir şekilde bir araya
getirilmesi ile sağlanmaktadır.
Gordion Müzesi hediyelik alış veriş ve kitap satış reyonu için; müzede yer alan
değişik sanat eserlerinin kullanımı ile çeşitli ambalaj tasarımları hazırlanmıştır.
Özellikle bayan izleyicilerin dikkatini çekmek için Friglerin Yunan heykel
sanatından etkilenerek yapmış oldukları bayan heykeller, görsel malzeme olarak
kâğıt ambalaj tasarımında kullanılmıştır (Bakınız Görüntü: 219).
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Görüntü 219: Gordion Müzesi ambalaj tasarımı örnekleri.

273

SONUÇ

Müze, her konuyu özgürce tartışıp yorumlayan, çağdaş sunum teknikleriyle
sergileyen, farklı birikim ve ilgilere sahip izleyicileri aynı çatı altında buluşturan
sosyal bir kurumdur. Türkiye’deki müzelerin etkili biçimde hem yurt içinde hem de
yurt dışında yeterli ölçüde tanıtılmadığı düşüncesinden hareketle, ziyareti popüler
bir alışkanlık haline getirmek, toplumun müze bilincini artırmak, tanıtımlar ve
sunumlarla istenilen düzeye çıkmasını sağlamak amacıyla Gordion Müzesi
örneği üzerinde alternatif bir tanıtım ve sunum çalışması hazırlanmıştır.
Toplumun müzecilik konusunda okuyan araştıran, inceleyen, ilgili sınıfın
yetersizliği nedeniyle, haberdar edilip müze ziyareti için harekete geçirme görevi
müzelerin planları dâhilinde bir çalışmadır. Ayrıca kültürel mirasın sahiplenilmesi
ve bir sonraki kuşaklara aktarılması eğitim sektöründe görev alan yönetici ve
çalışanların çalışma gayretleri sonucu istenilen aşamalara getirilebilmesine
yardımcı olmak düşüncesi ile grafik çalışmalarla müze tanıtımının önünü açmak
çalışmanın hedefleri arasındadır.
21. yüzyılla birlikte müzeler çağdaşlaşma süreci içerisine girdiğinden toplumun
bütün kesimleri için, yoğun kitle iletişimine dayanan sunumlar, eğitim programları
ve sosyal etkinlikler düzenlenerek aktif izleyicilerini artıracakları “yeni müzecilik”
anlayışını hayata geçirmeye çalışırken, duyurunun uzman çalışanlar tarafından
düzenli aralıklarla hazırlanması ve sunulması müze ziyaretçilerini aktif duruma
getirecek çalışmalardır.
Birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları üzerinde yer alan
arkeolojik sanat eserlerinin müzelerde sergilenmesi sonrası, toplumun konu
hakkında basılı yayınla haberdar edilmesi grafik sanatlar meslek grubunun
profesyonel çalışmalarıyla hazırlanan süreli tasarımları ile mümkün olmaktadır.
Kültürel aktivitelere katılım oranının zayıfladığı ülkemizde müze ziyaretlerinin
önünü açmak yapılacak olan tanıtım ve reklamlarla başlangıç oluşturacaktır.
Duyurunun yapılması, ikna edilmesi birçok iletişim araçlarıyla yapılabileceği gibi
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basılı reklam materyallerinin kullanılması grafik tasarım çalışmalarıyla mümkün
olmaktadır.
Günümüzde özellikle gençlerin alış-veriş çılgınlığı içinde zamanlarını ve
ekonomilerini alışveriş merkezlerinde harcamalarına alternatif olarak müze
gezilerinin çekici, özendirici, ikna edici bir duruma getirilmesi için müze idari
çalışanlarının çözümsel yaklaşımları sonrası duyuruların deneyimli grafik
tasarımcılar tarafından profesyonel bir yaklaşımla hazırlanması, sorunun
çözümünün önemli bir halkasını oluşturacaktır. Müze tanıtımı için hazırlanmış
olan tez çalışması, topluma kültür sanat aktarımı sağlayan müzelerden
yararlanması için bir yönlendirme tarzı olan grafik tanıtımların bu konuda görev
alması ile üstüne düşen sorumluluğun yerine getirilmesi için atılmış örnek bir
adımdır.
Müze ziyareti yapan turistlerin memnuniyet düzeylerinin artırılması ve bunun
sonucunda çevrelerine tavsiye etme davranışında bulunmaları açısından büyük
önem taşıyan yabancı dille hazırlanan basılı tanıtımların kaliteli ve yeterli
miktarda sunulması bütüncül ve dinamik bir müze turisti davranış modeli
oluşturması ayrıca hedefler arasındadır.
Nesne için değil, insan için var olma söylemiyle hareket eden çağdaş müzeler
günümüzde toplumsal değişimin ve gelişimin dinamik merkezleri olmaya
çalışmaktadır. Çağdaş müzeler toplumsal işlevleri çeşitlendirmekte, herkes için
ulaşılabilir olmanın, toplumsal katılımın ve kültürel çeşitliliğin farklı biçimlerine
vurgu yapmanın çeşitli yöntemlerini geliştirmekte ve denemektedir. Türkiye’de
son yıllarda müze sayısında ve çeşitliliğinde artış yaşanmakta, Avrupa Birliği’ne
uyum süreci ile birlikte teknoloji kullanımı artmakta, sosyal içerikli ulusal ve
uluslararası projeler geliştirilmekte ve müze ziyaretçi araştırmaları yapılmaktadır.
Bu bağlamda müzelere herkes tarafından ulaşılabilir olmanın yöntemlerine
bakıldığında reklam ve tanıtımın önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Görsel ve
yazılı medyayı etkin kullanmak, müze tanıtım levha, ilan tahtası ve afişlerini canlı
ve dikkat çekici biçimde tasarlamak, müze levhalarını şehir içinde merkezi yerlere
yerleştirmek yerli ve yabancı turistlerin ilgilerine yönelik tanıtımlar hazırlamak
konuya hâkim grafik tasarımcılarının yapacakları arasında yer almaktadır.
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Müze, kurumlar arası işbirliği yapmak, yeni nesillere çevre ve tarih bilincini
aşılamak, geçmiş konusunda toplumu bilgilendirmek, toplumsal kimliği tanıtmak,
toplumu geçmişiyle yüzleştirmek, toplumsal hafıza oluşturmak, gençlere tarihi
dokuyu sevme ve koruma duygusunu aşılamak, kültürel kimlikleri ortaya
çıkartmak, doğayı gerçekleriyle tanıtmak, tarih ve tarihi eserleri halkla
buluşturmak, kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması bilincini kazandırmak
için öncelikle müze girişlerinin ücretsiz hale getirilmesi, müze girişlerinde indirim
yapılması veya ücretsiz halk günleri düzenlemesi önerisi öncelikler arasında olup,
halka duyurusu uygun iletişim araçları ile yapılabilir. Müze yönetimi konusunda
uzman kişilerin istihdam edilmesi, müzenin bir yaşam alanı olarak tasarlanması
kafeteryası, müze satış mağazası, ziyaretçiler için dinlenme alanı, çocuk oyun
alanları vb. müzelerde de kullanıma açılabilir. Müzeler şehir merkezlerinde ve
kolay ulaşılabilir yerlerde kurulup, çok dilli sergi etiketleri ve bilgi panoları
hazırlanarak katılım oranı üst seviyelere çıkartılabilir. Müzede teknoloji kullanımı
müzelerin internet siteleri, sanal müze uygulamaları, interaktif müze teknolojileri
kullanılabilir. Araştırmacılar için eserlerin fotoğraflarına ve döküm bilgilerine dijital
ortamda ulaşabilecekleri bir altyapı oluşturulabilir.
Müzenin fiziksel ortamı engelli ziyaretçilere uygun hale getirilip, çocuklar için özel
bölümler hazırlanıp, yerel halka ilişkin bilgiler araştırılıp, ziyaretçi araştırması ile
hedef kitlenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumu değerlendirilebilir. Bunun için
de görsel kültürel unsurlar kullanılarak, medya ile kurulacak işbirlikleri, reklamlar,
tanıtım filmleri konuya yardımcı olacak çalışmalardır.
Müzelerin görevleri arasında bulunan bakım onarım, sergileme, eğitim, toplama
ve korumanın yanı sıra tanıtım ve reklamın yapılması vazgeçilmezler arasındadır.
Gordion Müzesi için hazırlanmış olan tanıtım ve reklam çalışmasında yeni bir
kimlik kazandırmak amacıyla öncelikle logo tasarımından başlanmış olup,
billboard, afiş, katalog, broşür, kitap kapağı, ayıraç ve işaretlendirme sistemiyle
devam edilmiştir. Kalıcı bir materyal olması özelliğiyle tanıtım, reklam ve sunum
olarak hazırlanmış olan grafik tasarımların müze ziyaretçileri üzerinde olumlu etki
yapacağı beklentisi ile devamının da tasarlanması program dâhilindedir.
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