T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ANKARA’DAKİ MÜZELERDE YARATICI DRAMA
ETKİNLİKLERİ VE ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİNDE
YARATICI DRAMA ÖNERİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Ümmü Hale HAMURCULU

Ankara - 2016

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI MÜZE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ANKARA’DAKİ MÜZELERDE YARATICI DRAMA
ETKİNLİKLERİ VE ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİNDE
YARATICI DRAMA ÖNERİSİ

Yüksek Lisans Tezi

Ümmü Hale HAMURCULU

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Ayşe OKVURAN

Ankara - 2016

i

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Ankara'daki Müzelerde Yaratıcı Drama Etkinlikleri ve Ankara Resim ve
Heykel Müzesinde Yaratıcı Drama Önerisi başlıklı araştırma için öncelikle
Ankara'da müze eğitim etkinliği yürüten müzeler ve bu müzeler arasında
yaratıcı dramayı kullanan müzeler saptanmıştır. Ardından bu müzelerin
yetkilileri ve/veya çalışanları ile görüşmeler yapılmıştır.
Bu bağlamda zaman ayırarak ve ilgi göstererek bu çalışmaya
yaptıkları paha biçilmez katkıları için; Sayın Halil Demirdelen'e, Sinem
Kaftanoğlu'na, Ayşe Bağırıcıoğlu'na, Sinan İspenoğlu'na, Burçin Metin'e,
Rukiye Dilli'ye, Songül Başbuğ'a, Hülya Gök'e, Naci Aslan'a, Burak Koçak'a,
Halil Esgin'e, Seher Aykan'a, Şükran Özel Kayral'a, Özgür Günay'a ve Pelin
Okvuran'a en derin teşekkürü bir borç bilirim.
Çok sevgili dostlarım Aysel Esengil'e, Devrim Gürbüz'e, Gizem
Ergüç'e ve Seckin Tan'a manevi katkıları için teşekkür ederim.
Araştırmam sırasında bana hoşgörü gösteren saygıdeğer kurumum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ve kıymetli amirlerim Aysun Evrensel
başta olmak üzere, Gamze Afşar, Alparslan Tan, Engin Şendil ve Suna
Armoş ile mesai arkadaşlarıma, benimle bu alana dair elindeki tüm
kaynakları paylaşan değerli arkadaşım Berrak Aydemir'e, maddi ve manevi
desteğini hiç eksiltmeyen sevgili dostum Sevim Burulday'a, her zaman nazik
ilgisi ile desteğini esirgemeyen değerli arkadaşım Dr. Ceren Kardeniz'e,
Ankara Resim ve Heykel Müzesi yetkililerine, bu alandaki çalışmaları ile
yolumuzu aydınlatan çok kıymetli hocalarım Sayın Prof. Dr. Bekir Onur'a ve
Sayın Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan'a, kabul edip tezimi okuyan, değerlendiren
ve katkısını esirgemeyen değerli Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol'a,
sabır ve incelik göstererek, zaman ayırarak çalışmama katkıda bulunan ve
yol gösteren, beni yönlendiren değerli hocalarım Sayın Yrd. Doç. Dr. Deha
Doğan'a ve Sayın Prof. Dr. Müge Artar'a ne kadar teşekkür etsem eksik kalır.

ii

Yaratıcı Drama alanı ile tanışmama vesile olan ve bu araştırmaya ilk
adımı attığım andan itibaren sonsuz sabrı ve hoşgörüsü ile desteğini
esirgemeyen,

beni yüreklendiren kıymetli Hocam Doçent Doktor Ayşe

Okvuran'a şükran duyuyorum.
Maddi ve manevi desteklerini hayatım boyunca hissettiren canım
annem ve babam, beni cesaretlendiren sevgili kardeşlerim Hilal Metin,
Cemile Çetin, -bu çalışmamda özellikle emeği geçen- Fatma H. Un, hayatımı
kolaylaştıran yardımsever kayınvalidem Ülkü Hamurculu, varlıkları ile bana
güç veren sevgili eşim Bülent Hamurculu ve biricik kızım Elif Hamurculu;
sizlere minnettarım.

Ümmü Hale HAMURCULU
Ankara, 2016

iii

ÖZET

Günümüz Türkiye’sinde, çağdaş müze çalışmalarının ayrılmaz bir
parçası olan müze eğitim programları konusunda pek çok ilerleme
kaydedilmiştir. Müze eğitim programları uygulayan, gerek T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı, gerekse özel müzelerin sayısı günden güne
artmaktadır. "Ankara'daki Müzelerde Yaratıcı Drama Etkinlikleri ve Ankara
Resim ve Heykel Müzesinde Yaratıcı Drama Önerisi" isimli bu çalışma ile
Ankara'daki müze eğitimi programı yürütmekte olan müzelerdeki yaratıcı
drama

çalışmaları

araştırılmış

ve

bu

çalışmalar

değerlendirilmiştir.

Uygulanmakta olan program ve buna bağlı etkinliklerin ortak ya da ayrışan
özellikleri, amaçları, hedefleri ve uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve
çalışılan grupların özellikleri değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile, müze eğitim
programlarına sahip olan farklı müzelerde yürütülen drama çalışmaları,
karşılaşılan sorunlar, ortak paydalar ve farklılıklar bir başlık altında toplanmak
istenmiştir. Son bölümde ise bu araştırma kapsamında bulunmayan bir müze
türü olarak,

Ankara Resim ve Heykel Müzesinde yaratıcı drama etkinlik

önerisine yer verilmiştir. Böylelikle henüz müze eğitimi programına sahip
olmayan müzelere ve/veya böyle bir etkinlik gerçekleştirmek isteyen
eğitmenlere

örnek

bir

çalışma

olması

hedeflenmiştir.

Bu

hedefler

doğrultusunda çalışma kapsamına giren müzeler saptanmış ve her birinin
yetkilileri/çalışanları ile tek tek görüşme sağlanmıştır.
Sonuç

kısmında

araştırma

kapsamındaki

müzelerin

yürüttüğü

çalışmaların ana hatları belirtilmiş, karşılaşılan problemlere yer verilmiş ve
bunlar

için

çözüm

önerileri

sunulmuştur.

Ayrıca

çağdaş

müzecilik

çalışmalarında önemi yadsınamaz olan müze eğitim programlarının ve
bunların içinde yaratıcı drama çalışmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.
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ABSTRACT

There has been many progress in many museum education programs,
that are an integral part of contemporary museum work in today's Turkey.
Museums implementing training programs at the museums either under the
Ministry of Culture and Tourism, or the private museums has been increasing
day by day. Creative drama studies are determined and analyzed at the
museums of Ankara that are carrying out a museum education programs with
this study named "Creative Drama Activities at the Museum's of Ankara and
Drama Proposal at State Museum of Painting and Sculpture". The current
programs and common or distinct characteristics of related activities,
objectives, characteristics and problems encountered during the working
group objectives and implementation were evaluated. With this study, it is
aimed to conduct drama workshops in different museums with the Museum
educational programs, common problems, common ground and differences
under one title. In the last section of this study, a creative drama activity is
suggested for the Painting and Sculpture Museum in Ankara which is not
covered by this research. Thus, this study intends to be example study for
the museums that do not have museum education program yet and/or to the
museums who want to perform such an event. The museums in the scope of
this work have been determined and officials / employees of each are
reached with individual interviews.
The conclusion part states the main lines of work carried out at
museums within the context of the research, mentions the problems
encountered and presents solutions for them. In addition, the necessity of
creative drama in the museum education programs and their undeniable
importance in the contemporary museum work is highlighted.
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BÖLÜM I

İlk bölümde araştırmanın konusu ve problemi açıklanacak, araştırma
içinde kullanılan kavramlara dair tanımlara yer verilecektir. Araştırmanın
kapsamı, sınırlılıkları yine bu bölüm altında açıklanmaktadır.

1. GİRİŞ

Günümüz müzeciliği, artık müzeleri eserlerin sadece korunduğu ve
sergilendiği mekanlar olarak görmenin ötesindedir. ICOM (International
Council of Museums) un internet sitesinde yer alan, müzeye dair 1946
yılındaki ilk tanımı ile 2007 yılında Avusturya Viyana’daki 21. Genel
Konferansında genişletilen tanımını kıyasladığımızda bunu net bir biçimde
görebilmekteyiz. ICOM 1946 yılında müzeyi “Müzeler, halka açık tüm
sanatsal, teknik, bilimsel, tarihi ya da arkeolojik materyallerin, hayvanat
bahçeleri ile botanik bahçeler dahil koleksiyonlarını kapsar. Ancak sürekli
sergi salonları bulunmayan kütüphaneler dahil değildir.” şeklinde tanımlarken;
2007 yılında “müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık,
insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler üzerinde
araştırma yapan, bu malzemeleri toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve
sonunda

inceleme,

kar düşüncesinden

eğitim
bağımsız,

ve

zevk alma

sürekliliği

olan

doğrultusunda
bir kurum”

sergileyen,
olarak

ifade

edilmiştir.
Müzelerin koleksiyonları aracılığıyla her yaş grubundan ziyaretçisine
öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü ilkesinden yola çıkarak söyleyecek bir
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şeyleri vardır. Ancak müzelerin, özellikle okul çağı çocuklarına -okula paralel
bir öğrenme mekanı olarak- sundukları hizmetler ayrıca önemlidir. Müzeler,
sergilenen

objeler

aracılığıyla

pek

çok

ders

konusunun

eğlenerek

öğrenilebileceği/öğretilebileceği mekanlardır.
Atagök’e

(Akt. Maccario, 2002: 276) göre müzelerin 20. yüzyıldan

itibaren asıl amacı, kültür ve bilimin toplumun tüm kesimlerine aktarılmasıdır.
İşte bu nedenle müzelerin “eğitim” işlevi, toplama, koruma, inceleme,
değerlendirme ve sergilemenin yanı sıra, yönlendirici olarak biçimlenmiştir.
Çağdaş müzeler, gelen ziyaretçilerin eğlenirken öğrendiği ve öğrenmekten
zevk aldığı kültür merkezleridir.
Müzelerin sergiledikleri eserlerle ziyaretçilerine sunduğu eğitim
olanakları keyifli bir öğrenme süreci ile kendi durağanlığını kırmaktadır.
Böylelikle müzeler vitrinlerinde sergilenen eserlerin seri bir şekilde görüldüğü,
sadece bir kez gezilen sessiz, soğuk ve sıkıcı mekanlar olmanın dışında her
yaştan ve toplumun farklı kesimlerinden ziyaretçi gruplarına eğlenerek
öğrenmeyi vaat eden mekanlar olmaktadır. Müze bu olanağı müze eğitimi ile
gerçekleştirmektedir.
İnsanların var olan bilgi, yetenek ve kişisel ilgilerine göre müze
koleksiyonlarından deneyim kazanmalarını, kendi anlamlarını çıkarmalarını
sağlama ve yaşam boyu eğitimlerine katkıda bulunma süreci olarak bilinen
müze eğitimi, müzedeki sergileri, atölye çalışmalarını, müzecilik ve müze
eğitimi ile ilgili yayınları da içeren, sadece çocukları değil aileleri ve
yetişkinleri de içine alan geniş bir etkinlikler bütünüdür (Karadeniz, 2009: 2021).
Müze eğitimi özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve insanları
anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı
bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları ve eski eserleri anlama, koruma
ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir
yaklaşımla

tanıma

ve

anlama,

müzelere

yaşayan

kurum

niteliğini

kazandırma, kültürlerarası anlayış ve empati geliştirme gibi hedeflere hizmet
eder (Paykoç, 2000-2, Akt. Akman ve ark., 2015: 98 ).
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Yukarıdaki tanımlarda açıklanan müze eğitimi farklı disiplinlerden
beslenen, onların bir arada uygulanmasına olanak tanıyan bir eğitim sürecini
içerir. Müze eğitimi, uygulanacağı müzenin türüne, koleksiyonun içeriğine,
verilmek istenen eğitimin içerik ve amacına, birlikte uygulanacağı grubun
dinamiklerine göre pek çok farklı özellikler taşır ve buna denk pek çok
disiplinden beslenir.
Müze Eğitimi disiplinler arası bir eğitimdir. Dramada kullanılan
teknikler, eğitimde kullanılan yöntemler ve teknikler, müze eğitiminde
kullanılan teknikler bir arada kullanılarak müze eğitimi gerçekleştirilir. Müze
eğitiminde drama bütünün içinde bir parçayı oluşturur (Okvuran;2012: 178).
Dramaya bir bakıma doğaçlama da denilebilir çünkü dramanın özü
doğaçlamaya dayanır (Okvuran;2003: 227). Yaratıcı drama, rol oynama vb.
tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde,
bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir
soyut kavramı ya da davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi
yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği
‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır (San,1996, akt.
Üstündağ, 1998: 29).
Dramanın eğitimde kullanılması yeni bir durum değildir. Eğitim
programlarında drama yöntem ve tekniklerine yer verildiğinde öğrenme
sürecinin keyifli bir etkinliğe dönüştüğü ve kalıcılığının da bir o kadar arttığı
uygulamalarla bilinmektedir. Drama, yaratıcı drama, eğitimde yaratıcı drama
gibi farklı isimlendirmeler daha çok ülkelere göre değişkenlik göstermektedir.
Metin boyunca kullanılacak olan bu kavramları daha yakından incelemek için
aşağıdaki tanımların açıklayıcı olacağı düşünülmektedir.
Yaratıcı drama daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan bir
kavramdır. İngiltere’de ise “eğitimde drama” yerleşmiştir. Almanya’da ise
“canlandırmacı oyun ya da oyun ve etkileşim” kavramları kullanılmaktadır.
Son

zamanlarda

Türkiye’de

“Eğitimde

Yaratıcı

Drama”

kavramı

yerleştirilmeye çalışılmaktadır (San, 2003; Adıgüzel, 1993, akt. Altın, Oruç;
2007:133).
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Yaratıcı dramanın en bilinen tanımı, yaşamdaki dramatik anların
uzmanlarca, bir grup etkileşimi içinde canlandırılmasıdır. Drama, kendi içinde
bir

öğretim

yöntemi,

bir

disiplin,

bir

sanat

eğitimi

alanı

olarak

ayrımlaşmaktadır. Drama oyunlarına canlandırma, rol oynama, doğaçlama
da denilebilir. Eğitimde yaratıcı dramada herhangi bir amaç ya da düşünce,
ele alınacak konuyu oluşturabilir. Konu, dramada bazı küçük sınırlar dışında
her şey olabilir ve doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yaralanarak,
grubun

tecrübelerinin

işe

koşularak

canlandırılmasına

dayanır.

Bu

canlandırma süreçlerinde oyun, tüm özellikleri ile sürecin içindedir ve tüm bu
çalışmalar deneyimle bir drama eğitmeni/lideri veya dramayı bilen ve
alanında bir yöntem olarak kullanan bir öğretmenin yönlendirilmesinde ve
belirlenen amacın

yapısına

göre

önceden

belirlenmiş

bir mekanda

gerçekleştirilir (Okvuran, 2012: 175).
Eğitimde kullanılan bir yöntem olarak yaratıcı drama ile çocukların
bilinçlenmesi, soyut/somut düşünce yetileri ve kendilerini ifade etme yolları
geliştirmeleri gibi hedefler amaçlanmaktadır. Yaratıcı drama ile öğrenme
yaparak ve yaşayarak gerçekleştiğinden kalıcı bir öğrenme yöntemi olarak
öne çıkmaktadır. Müzeler ise sergiledikleri çeşitli objelerle yaratıcı drama
çalışmaları için zengin bir öğrenme mekanıdırlar.
1.1. Araştırmanın Problemi
Müzeler, okulların yanı sıra, öğretim programlarını destekleyici eğitim
etkinliklerinin uygulanabileceği alternatif mekanlardır. Müzeler tıpkı ören
yerleri, botanik bahçeler, antik kentler gibi kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme
sürecinin farklı disiplinlerden beslenerek uygulanabileceği ideal mekanlardır.
Bu disiplinlerden biri olan yaratıcı drama her tür müzede, her tür grupla
uygulanabilir.
Müzedeki yaratıcı drama olanakları tüm yaşam boyu devam edebilir.
Çünkü müze bir insanın her yaş döneminde onu izleyebileceği, gezebileceği
olanakları sunar. Müzeler bu yönleri ile yaratıcı drama çalışmaları için
vazgeçilmez birer öğrenme merkezleridir. Onlar için oynayacakları, hareket
edecekleri,

dokunacakları

ve

ortam

içinde

çeşitli

canlandırmalar
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yapabilecekleri

önemli

birer

merkezdir.

Müzede

drama;

empatiyi,

kolaylaştırıcılığı, öğrenmeyi ve eğlenmeyi sağlar, estetik eğitime katkıda
bulunur (Adıgüzel,2013: 41).
Dünyadaki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe,
özellikle özel müzelerin sayısındaki artışla birlikte, müzelerde eğitim birimleri
kurulmakta ve hizmet vermektedir. Ankara'da gerek T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı gerekse özel müze statüsünde sayıları ellinin üzerinde
müze bulunmaktadır. Bu müzelerden eğitim birimi bulunanların sayısı onun
üzerindedir. Ancak bu müzelerin içinde eğitim programlarında yaratıcı drama
etkinliklerine yer veren sayısı daha azdır. Müzelerinde eğitim programları
uygulayan ve bu programlarda yaratıcı drama etkinliklerine yer veren
müzelerde uygulanan yaratıcı drama etkinliklerini araştırmak, saptamak ve
farklı bir koleksiyona sahip bir müzede yaratıcı drama tekniklerini temel alan
uygulanabilir bir eğitim etkinliği modeli önermek bu araştırmanın temel
problemini oluşturmaktadır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı,
yürüten

müzelerdeki

müze

eğitimi

Ankara’da, müze eğitimi programı
ve

yaratıcı

drama

etkinliklerinin

araştırılması ve saptanmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda; Ankara’daki
müzeler

araştırılarak,

hangi

müzelerde

müze

eğitim

programının

yürütülmekte olduğu ve müze eğitim programı yürüten bu müzelerin
programlarında yaratıcı drama etkinliklerine yer verip vermedikleri ya da ne
kadar yer verdiklerini araştırmaktır. Ayrıca araştırma kapsamında yer
almayan Ankara Resim ve Heykel Müzesinde yaratıcı drama önerisi
hazırlamaktır.
Genel amaca ulaşmak üzere aşağıdaki sorulara yanıt bulmak
hedeflenmiştir:
Ankara’daki müzelerde gerçekleştirilen müze eğitim etkinlikleri nasıl ve
hangi amaçlarla uygulanmaktadır?
Ankara’da müze eğitim programı yürüten bu müzelerin programlarında
hangi yaratıcı drama yöntem, teknik ve aşamaları kullanılmaktadır?
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Ankara’daki müze eğitim programı uygulamayan Ankara Resim ve
Heykel Müzesinde yaratıcı drama önerileri neler olabilir?
1.3. Araştırmanın Önemi
Bu

çalışma

ile

Ankara’da

müze

eğitim

programı

uygulanan

müzelerdeki yaratıcı drama etkinliklerinin saptanması, bu alanda çalışan
kişilere ve kurumlara katkı sağlayacaktır.
Müze eğitim programları yürütmeyen ve/veya yaratıcı drama etkinliği
uygulaması olmayan, araştırma kapsamı dışındaki farklı bir müze türü için,
bu araştırma aracılığıyla kurgulanan yaratıcı drama etkinlik önerilerinin ileriye
dönük yol gösterici bir hazırlık olacağı düşünülmektedir.
Bir sanat tarihçisi ve beş yıl bir müzede -Cumhurbaşkanlığı Atatürk
Müze Köşkünde- çalışmış ve müze eğitimi alanında eğitim görmüş bir
araştırmacı tarafından, yani sadece müze ziyaretçisi değil, aynı zamanda bir
dönem de çalışanı olarak, bu araştırma sürecinde iki farklı bakış açısının
katkısının önemli olduğu düşünülmektedir.
1.4. Varsayımlar
Çalışma için literatür taraması ve görüşme formu ile gözlem
çalışmaları sonuçları ile elde edilen tüm veriler doğru kabul edilmiştir.
1.5. Sınırlılıklar
Çalışma sadece Ankara’daki müze eğitim programlarında yaratıcı
drama etkinliklerine yer veren müzeler ile yine Ankara’da bulunan ancak
çalışma kapsamındaki diğer müzelerden farklı bir koleksiyona sahip bir sanat
Ankara Resim ve Heykel Müzesinde, yaratıcı drama önerileri örneğiyle
sınırlıdır.
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2. YÖNTEM

Bu

başlık

altında

araştırma

modeli

ile

yöntem

ve

teknikler

açıklanacaktır. Ayrıca veri toplama araçlarına ve verilerin analizine dair
açıklamalara yer verilecektir.
2.1. Araştırma Modeli
Bu çalışma, Ankara’da müze eğitim programı yürütülen müzelerdeki
yaratıcı drama etkinliklerini irdelemeye ve uygulanabilir bir model önerisi
yönelik bir araştırmadır. Bu nedenle ilk olarak Ankara’da müze eğitim
programı yürüten müzeler belirlenmiş, ardından söz konusu bu müzelerde
uygulanan yaratıcı drama çalışmaları incelenmiştir. Öncelikle araştırmanın
probleminin

belirlenmesinin

ardından

nitel

bir

araştırma

modeli

benimsenmiştir. Bunun nedeni, araştırmanın problem ve amaçları için en
uygun veri toplama ve analizi için en uygun yöntemin nitel bir araştırma
modelinden geçtiğinin saptanmasıdır.
Nitel araştırmacılar, belli bir konu ile ilgili araştırma yaparken o
konunun "ne kadar" ya da "ne kadar iyi" olduğunu öğrenmekten çok daha
geniş bir bakış açısı elde etmek isterler. Örneğin, bir dersin nasıl öğretildiği,
bu ders için nasıl hazırlanıldığı, öğrencilerin neler yaptıkları, ne tür
etkinliklerin işe koşulduğu, öğrenme sürecini olumlu ve olumsuz yönde
etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırılır (Büyüköztürk ve ark.;2014:234).
Araştırma için en uygun veri toplama ve veri analizi yönteminin betimsel bir
araştırma

modelinden

yararlanılması

olduğu

saptanmıştır.

Araştırma

kapsamına giren müzelerin sayısı dikkate alınarak, betimsel araştırma
modellerinde kullanılan görüşme formu, temelde bu araştırmanın saptanan
problem ve ulaşılmak istenen hedef için en uygun veri toplama aracı olarak
kullanılmıştır.
Eğitim alanındaki araştırmada, en yaygın betimsel yöntem tarama
çalışmasıdır, çünkü araştırmacılar bireylerin, grupların ya da (bazen) fiziksel
ortamların (okul gibi) özelliklerini (yetenekler, tercihler, davranışlar vb.)
özetler (Büyüköztürk ve ark;2014:22).
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Saptanan etkinlikler incelenirken, farklı bir müze türünde yapılabilecek
yaratıcı drama etkinliklerine bir model oluşturmak bağlamında, araştırma
kapsamı dışında kalan, halihazırda müze eğitimi ve/veya yaratıcı drama
programı uygulaması olmayan Ankara Resim ve Heykel Müzesinde yaratıcı
drama etkinlik önerileri kurgulanması hedeflenmiştir.
Araştırma konusu irdelenirken Ankara’da yaratıcı drama etkinlikleri yapan
müzelerde uygulanmakta olan bu çalışmalar doğal ortamında doğrudan veri
toplama yöntemiyle izlenilmiştir.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Ankara’daki müzeler oluşturmaktadır. Örneklemi
ise Ankara’daki müze eğitimi programına sahip ve bu programlarında yaratıcı
drama etkinliklerine yer veren müzelerden oluşmaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Öncelikle Ankara'da müze eğitimi programı yürüten müzeler tek tek
saptanmıştır. Araştırmada seçilen müzelerdeki yaratıcı drama çalışmalarını
saptamak üzere; en uygun veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi tercih
edilmiştir. Görüşme,

daha esnek olması nedeniyle anket yerine tercih

edilmiştir. Bu araştırma için standartlaştırılmış sorulardan oluşan açık uçlu bir
görüşme türü seçilmiştir. Bunun nedenlerinden bahsetmek ve tanımlarını
açmak gerekirse;
Soruların tam olarak sırası ve tarzı önceden belirlenir. Görüşme
yapılan tüm kişilere aynı temel sorular aynı sıra ile sorulur. Sorular tam
anlamıyla açık uçlu bir formatta ifade edilir. Yanıtlayanlar aynı soruları
cevaplar,

bu

Değerlendirmeyi

nedenle

yanıtları

kullananların,

karşılaştırabilme

değerlendirmede

olasılığı
kullanılan

artar...
araçları

görmesine ve incelemesine izin verir (Büyüköztürk ve ark;2014:153).
Araştırma için uzman görüşleri alınarak, bir dizi açık uçlu soru
hazırlanmış ve ilk olarak araştırma kapsamı dışında kalan ancak müze eğitim
programı yürüten bir müzede pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulama sonucunda, uzman görüşleri ışığında hazırlanan açık uçlu sorulara
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son şekli verilmiştir. Bu soruların yönlendirmeden, sınırlayıcılıktan ve baştan
hüküm vermekten uzak, tarafsız ve tutarlı olması için çalışılmıştır. Müze
yetkili ya da çalışanlarına görüşme sırasında yöneltilmek üzere hazırlanan
soruların kolay anlaşılır, odaklı, açık uçlu olmasına ve yönlendirmeden uzak
olmasına dikkat edilmiştir. Son şekli verilen bu sorularla bir görüşme formu
hazırlanmış ve araştırma kapsamındaki müze yetkililerine veya eğitmenlerine
bu sorular yönlendirilmiştir. Görüşme yapılan müze yetkili ya da personelinin
neredeyse tamamının müze eğitimi ve/veya yaratıcı drama eğitimi aldığı
saptanmıştır. Görüşme gerçekleştirilen müze yetkili veya personelinin
tamamı alanında uzman kişilerden oluşmaktadır.
Araştırma kapsamındaki her müze için gerçekleştirilen bu görüşmeler
sırasında görüşme gerçekleştirilen müze yetkilisinin izni ve muhatabın bilgisi
dahilinde görüşmenin kayıt cihazına kaydedilmesinin ve not alınmasının
verilerin kaydı açısından en uygun yöntemler olduğu görülmüştür. Bu
doğrultuda araştırmaya dahil olan tüm müzeler için, görüşmeler sırasında,
ses kaydı alınmış ve görüşmeler tamamlandığında bu kayıtlar deşifre
edilmiştir.
Veri toplama araçlarından bir tanesi de doküman incelemesidir. Tezin
konusuna dair önceden yazılmış her türlü –tez, kitap, makale vb.- yazılı
kayıtlar ve video, fotoğraf gibi görsel malzemelerin saptanması, taranması,
analizi

sonrasında

ve

görüşme

ve

gözlem

belgeleriyle

birlikte

değerlendirilmesi veri toplama araç ve tekniği olarak belirlenmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması
Yukarıda verilen veri toplama araçları aracılığıyla veriler toplanmış,
konu ile ilgili tüm kaynak ve kayıtlar araştırılmış, incelenmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Araştırmada hedeflenen amaç Ankara’daki müze eğitimi yapılan
müzelerde uygulanan yaratıcı drama etkinliklerinin saptanmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda görüşme ve doküman analizi gibi çeşitli kaynaklardan elde
edilen tüm veriler incelenerek önce kodlanmış ve bulgulara ulaşılmıştır. Bu
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sürecin önce içerik analizi ile verilerin düzenlenmesi ve ardından özetlenerek
yorumlanması temel süreçlerini takip etmesi planlanmıştır.
Araştırma sırasında müze yetkili ve/veya çalışanlarıyla yapılan tüm
görüşmeler ile doküman incelemesi sonucu toplanan tüm verilerin analizinde
ilk olarak eldeki verileri tanımlamak ve tespit etmek bağlamında alan
uzmanlarıyla görüşülerek betimsel analiz yapmanın uygun olacağına karar
verilmiştir. Betimsel analiz verileri mantıklı ve kolay anlaşılır olarak
düzenlemek ve sıraya koymak için yararlı bir yöntemdir. Araştırmada elde
edilen bulgular betimsel analizle düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Yukarıda
açıklanan veri toplama araçları ile toplanan veriler için bir çerçeve
oluşturularak verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı
belirlenip, ardından belirlenen tematik çerçeveye göre düzenlenmesi
düşünülmüştür. Organize edilen veriler uygun yerlerde doğrudan alıntılarla
desteklenmiş, ayrıca bulgular açıklanmak, ilişkilendirilmek ve yorumlanmak
suretiyle kullanılmıştır.
Betimsel analiz sırasında özetlenen ve yorumlanan tüm veriler
irdelenerek, mantıksal olarak düzenlenmiştir. Bunun için ilk önce verilerin
anlamlı

başlıklar

altına

alarak

kodlanmasının

ve

bu

kodlara

göre

sınıflandırılmasının ardından bu kodları belirli kategoriler altında toplayan
temaların saptanması ve verilerin bu temalara göre organize edilmesi
düşünülmüştür. Böylelikle içerik analizinde bulguların yorumlanması uygun
görülmüştür.
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BÖLÜM II

Tezimizin konusunu oluşturan Ankara’daki müzelerde yaratıcı
drama etkinlikleri ve çalışma konusuna dahil olmayan Ankara Resim ve
Heykel Müzesinde yaratıcı drama önerisine dair ilk olarak tezin içeriğinde
sıkça kullanılacak olan bazı terim ve kavramlara açıklama getirmek gerektiği
düşünülmektedir. Bu bağlamda öncelikle müze eğitimi kavramı ve tarihçesine
yer verilmiştir. Yaratıcı Drama yöntem ve teknikleri, aşamaları açıklanmış,
müzede yaratıcı drama uygulamalarına dair bilgi verilmiştir.

3. MÜZE EĞİTİMİ

II. Dünya Savaşı sırasında müzeler çocuklara verilecek eğitim
mekanları olarak kullanıldılar. Ayrıca halka verilecek ilk yardım, sağlık, hijyen
vb.

gibi

eğitimlerde

de

müzelerin

hem

mekanından

hem

de

koleksiyonlarından yararlanılmıştır. Savaşın ardından müzelerin bu işlevi
kaldırılması bir yana genişletilerek sürdürüldü. Müzeler böylelikle topluma
eğlenceli öğrenme alternatifleri sunmuş oldular ve halen de bu gelişerek
sürdürülmektedir.
Müze eğitim çalışmaları 20. yüzyılın ikinci yarsından sonra önem
kazanmaya başlamıştır. 1950'lere kadar daha çok okul gruplarına yönelik
etkinlikler gerçekleştirilirken, 1970'lerden sonra yetişkinlere yönelik çalışmalar
da yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle 1990'lardan sonra öğretmen, öğrenci
ve yetişkinlerin yanında aileler ve engelliler gibi farklı izleyicilere yönelik
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eğitim yöntemleri hakkında araştırmalar ile müzelerdeki eğitimin kapsamı
genişlemiştir (Tezcan Akmehmet, 2012:196)
Müze eğitimi 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında izleyiciye bilgi
aktarımı amacıyla yapılmış iken 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra
UNESCO, ICOM gibi müze eğitimi kurumlarının da etkisiyle bu konuda daha
bilimsel bir yaklaşım etkili olmaya başlamıştır. Günümüzde eğitim, müzelerin
temel işlevleri arasında kabul edilmektedir. Müze eğitimi insanların var olan
bilgi, yetenek ve kişisel ilgilerine göre müze koleksiyonlarından deneyim
kazanmalarını, kendi anlamlarını çıkarmalarını sağlama ve yaşam boyu
eğitimlerine katkıda bulunma süreci anlamını taşımaktadır (Tezcan, 2006:
55).
Müzelerin

ait

oldukları

topluluğa

karşı

temel

sorumlulukları

başlangıçta, sahip oldukları eserleri korumak, sergilemek ve geliştirmek
olarak görülmüştür. Ancak bu sorumluluklara zamanla birlikte yenileri
eklenmiştir. Yaşadığımız çağda artık eğitim ve öğretim etkinliklerini okul
binalarında

dört

duvar

arasında

uygulanan

öğretim

programları

ile

sınırlandırmak anlamlı görünmemektedir. Okula paralel olarak yürütülen
müzede

eğitim

etkinlikleri

öğretim

programını

daha

kalıcı

kılmaya

yarayacaktır.
Günümüzde insanı merkeze alan bir eğitim anlayışı hakim olmaktadır.
İnsandan kopuk, tüm duyulara aynı anda hitap etmekten uzak bir öğretme ve
öğrenme tarzının kalıcı olmadığı artık bilinen bir gerçektir.
Son yirmi yılda müze uzmanları müzelerin eğitsel rolünün farkına
vardılar ve müzenin ziyaretçileriyle ilişkisini yeniden ele aldılar. Bu
değerlendirmeler sonucunda müzeler sadece gezi ve sergileme amacından
kurtularak yaşayan canlı öğrenme ortamları haline geldiler (Artar, 2010:55)
Okuldaki öğrenme ortamı daha çok kuramsal bilgilerin aktarımına
yöneliktir. Öğrenme daha çok not almaya odaklanmış görüntüsü vermektedir.
Oysa okul öğrenmenin ve bilginin tek kaynağı değildir. Bu nedenle sözgelimi
müzeler, galeriler parklar, sanat ve kültür merkezleri gibi farklı ortamlar
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okulun sahip olduğu işlevleri; hedef, içerik ve yöntemlerin oluşturulmasıyla
eğitsel etkinlikleri gerçekleştirebilir (Adıgüzel, 1999: 77).
Müzede öğrenme, öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü anlayışıyla her
yaş grubuna hitap eder, süreklidir ve tek bir yöntemi yoktur. Her müze kendi
koleksiyonundan hareketle farklı öğrenme metotları geliştirebilir. Müzedeki
öğrenmenin yaratıcı düşünmeyi geliştirdiği de artık bilinen bir gerçektir. Daha
az beceri gerektiren bu öğrenme süreci üstelik daha da keyiflidir. Müzede
gerçekleşen öğrenme, aktif, keyifli, eğlenceli, sosyal bir süreçtir.
Müzede öğrenmenin temel özelliklerinden biri “nesnelerden öğrenme”
olmasıdır. Gerçekten de, müzede öğrenmenin sayısız yollarının başında
koleksiyonların, buluntuların, numunelerin kullanılması gelmektedir. HooperGreenhill’in (1999) belirttiği gibi, nesnelerin hem amaçlı olan hem de amaçlı
olmayan iletilerini okumak olanaklıdır. Nesnelerin yorumları durağan değildir,
sürekli değişiklik gösterir; bu da onların öğrenme sürecindeki güçlü yönlerini
oluşturur (akt. Onur; 2003, 13).
Günümüz dünyasında eğitim, yalnızca okullarda uygulanan örgün
eğitim programları ile sınırlı olmayıp, bunun yanı sıra, farklı disiplinlere ait
teknik ve yöntemlerin bir arada uygulandığı bir alan olarak etkin olmaktadır.
Çağdaş müzeler etkin bir eğitim ve öğrenme mekanı olarak bunun dışında
tutulması düşünülemez (Adıgüzel, 2000, 130-144).
Ait olduğu toplumu; toplayıp, koruyup, sergilediği eserler aracılığıyla
bilinçlendirmek, eğitmek misyonu olan müzeler etkin olarak eğitim ortamı
olarak kullanıldığı takdirde müze eğitimi de gelişecektir.

4. YARATICI DRAMA

Yaratıcı dramanın en bilinen tanımı, yaşamdaki dramatik anların
uzmanlarca, bir grup etkileşimi içinde canlandırılmasıdır. Drama, kendi içinde
bir

öğretim

yöntemi,

bir

disiplin,

bir

sanat

eğitimi

alanı

olarak
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ayrımlaşmaktadır. Drama oyunlarına canlandırma, rol oynama, doğaçlama
da denilebilir. Drama etkinlikleri sınıfta ya da sınıf dışı müze, galeri gibi
eğitsel ortamlarda da yapılabilir. (Neelands, J.;1990. akt. Okvuran;2012:175).
Drama, içinde eylem olan, bir ya da birden çok insanın birbiriyle,
doğayla ya da başka nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal
devinimler ve onların yaşam durumlarını geniş ölçüde içeren etkinliklerdir
(Adıgüzel;2012: 3).
Yaratıcılık ise, insana dair sadece sanatsal etkinliklerde değil her tür
eylemin içinde var olabilecek bir süreçtir. Yaratıcılık iki durum arasında daha
önce kurulmamış bir bağı görmek, kurmak, ilintilemek, yeni bir durum
yaratmaktır. Yaratıcılık hayatın her alanında kendini gösterebilir. Her insanda
var olan yaratıcılığın ortaya çıkmasına fırsat vermek hatta geliştirmek eğitimle
desteklemek mümkündür.
Yaratıcı drama, eğitim sürecinde oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir ve
bu özelliği ile eğitimin yaşamsal bir parçasıdır. Öğretimde önemli olan
öğrenciyi edilgin bir dinleyici durumundan kurtarabilmek, onu bedeni ve duyu
organları ile harekete geçirebilmek, konuları canlandırarak yaşanır duruma
getirebilmek olduğuna göre yaratıcı drama bu süreçte uygun bir seçenek
olarak görülebilir. Böylelikle öğrenci öğrenme sürecinde kendi yaptıklarıyla
öğrenirken, bir yandan da duyu organlarını harekete geçirmekte olay ya da
durumları yaşamaktadır (Üstündağ; 1988, akt.Üstündağ 1998: 29)
Eğitimde yaratıcı dramada ise ulaşılmak istenen hedef, amaç konuyu
oluşturur. Eğitim süreci olarak konu, doğaçlama, canlandırma, rol oynama
gibi drama yöntemleriyle çalışılır. Yaratıcı drama çalışmalarında, ulaşılmak
istenen amaçlara göre işlenecek konunun uygun koşullarda birbiri ile ilintili
etkinliklerin belirli bir düzen ve sıra ile gerçekleştirilmesi önemlidir.
Yaratıcı drama çalışmalarında etkinliklerin belirli bir amacı ve kendi
içinde düzeni, sıralaması vardır. Çalışmalara ilk olarak ısınma ve hazırlık
çalışmaları ile başlanılır.
Hazırlık-ısınma çalışmaları, daha çok bedenin harekete geçtiği,
duyuların eş zamanlı olarak yoğun kullanıldığı, içe dönük çalışmaların
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yapıldığı, güven kazanma, uyum sağlama gibi grup dinamiğini oluşturmak
için yapılan, kuralları diğer aşamalara göre daha belli ve daha çok lider
tarafından belirlenen bir aşamadır. Bu aşamanın esas amacı bir grup
dinamiği oluşturmanın yanı sıra, bir sonraki aşamaya hazırlıktır (Adıgüzel,
2006:25).
Böylece grup birbirine, ortama ısınır, güven duyar. Isınma ve hazırlık
çalışmaları bedeni de ısıtan daha çok çocuk oyunlarına benzer etkinliklerdir.
Bu aşamada grup liderinin varlığı, yönlendirmeleri ile daha belirgindir. Grup
hazırlık ve ısınma çalışmaları ile bir sonraki aşama olan canlandırma
aşamasına da hazırlanmış olur.
Canlandırma; bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı,
belirlendiği, biçimlendirildiği tüm oluşum çalışmalarının yapıldığı aşamadır.
Canlandırılacak konu çerçevesinde bir başlangıç noktası olan, doğaçlama,
rol oynama ve diğer tekniklerin kullanıldığı bir aşamadır (Adıgüzel, 2006:26).
Canlandırma aşaması belirlenen konunun doğaçlama, rol oynama,
donuk imge, ağır çekim gibi tekniklerin kullanılarak işlendiği aşamadır.
Değerlendirme aşaması ise yaratıcı drama çalışmalarının grup içinde
tartışılıp, paylaşıldığı aşamadır.
Drama çalışmalarında elde edilen sonuçlar bu aşamada değerlendirilir.
Başka bir deyişle, sürecin özü, önemi, niteliği ve niceliği bu aşamada
saptanır. Duygular, düşüncelerin paylaşımı da bu aşamada alınır (Adıgüzel,
2006: 26).
Tüm bu drama aşamaları sırasıyla, grubu bir sonraki aşamaya hazırlamış
olur, birbirini talip eden süreçlerdir.

5. MÜZEDE YARATICI DRAMA

Günümüzde okula alternatif mekânların başında, kütüphaneler,
parklar, müzeler, galeriler vb. gelmektedir. Müzelerde düzenlenen müze

16

eğitimi programları kendi alanına özgü yöntem ve tekniklerin yanı sıra, eğitim
– öğretim yöntem ve tekniklerini ve yaratıcı drama yöntem ve tekniklerini de
barındıran disiplinlerarası bir alandır. Dramada kullanılan oyunlar ve
teknikler, eğitimde kullanılan yöntemler ve teknikler, müze eğitiminde
kullanılan teknikler bir arada kullanılarak müze eğitimi gerçekleştirilir. Müzede
drama bu bütünün içinde benli bir parçayı oluşturur. (Okvuran, 2012:172).
Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin kullanılması 20. yüzyılda
başlamış bir uygulamadır. Yaratıcı drama artık eğitim çalışmalarının
uygulandığı her mekan türünde dünya genelinde uygulana gelmektedir. Artık
bir eğitim mekanı olarak müzelerde uygulanmakta olan eğitim programlarında
da sık sık kullanılmaktadır.
Eğitimde yaratıcı drama “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da
drama tekniklerin- den yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin bir
yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir soyut
kavramı ya da davranışı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi
yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği
‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır (San, 1991, akt.
Üstündağ, 1998: 29).
Müzede drama öncelikle katılımcılarda empatiyi artırır, kolaylaştırıcılık
sağlar, öğrenmeyi sağlar, estetik eğitime katkıda bulunur, eğlenmeyi artırır.
Müzede

drama

rol

oynama

(katılımcıların

hazır

rollerle

yaptığı

canlandırmalar), doğaçlama (katılımcıların spontan bir biçimde orada ve o
anda yaptığı canlandırmalar), sıcak sandalye (tarihten önemli bir kahramanın
rolünde duyguların yansıtılması) ve rol içinde sorgulama (karamanın rol kişisi
içinde bir durumun sorgulanması) gibi teknikler müzede drama alanında
empati becerisini artırabilecek tekniklerdir (Okvuran, 2012:176).
Yaratıcı drama çalışmaları ya da ya da canlandırmaları için herhangi
bir sahne zorunluluğu da yoktur. Drama iyi bir tasarımla hemen her yerde,
ortamda uygulanabilir, geliştirilebilir (Adıgüzel; 2006:24).
Yukarıda yer verilen tanımlarda da belirtildiği üzere, pek çok olumlu
katkısı nedeniyle yaratıcı drama hemen her ortamda rahatça uygulanabilir ve
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müzeler bunun için ideal mekanların başında gelir. Bunun nedeni
sergilenmekte olan objeleri ile müzeler, grubun çalışma yapacağı konu için
uygun bir ortam yaratır. Her yaştan grupla yürütülebilecek olan yaratıcı
drama çalışmaları, oyunsu süreçleri ile, daha eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme
sürecine

katkısı

nedeniyle

eğitimde

gittikçe

daha

yaygın

olarak

kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok müze koleksiyonlarını dikkate alarak
pek çok yaş grubuna göre farklı dramatik konuları ele aldıkları yaratıcı drama
çalışmaları yürütmektedir. Bunun dışında bu konuda eğitim almış, deneyimli
bir drama lideri önderliğinde, belirlenmiş bir tema ile yaratıcı drama
çalışmaları seçilen bir müzede rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Arkeoloji
parkları, botanik bahçeleri ya da antik kentler gibi müzeler de yaratıcı drama
çalışmaları için ideal mekanları oluştururlar.
Yaratıcı drama çalışmaları belirli aşamalardan oluşmaktadır ve her bir
aşamanın amaçları ve sıralaması vardır. Isınma oyunları ile başlar,
canlandırma ile devam eder ve değerlendirme aşaması ile de son bulur. Bu
aşamaların tanımlarına daha önceki bölümde değinilmişti. Yaratıcı dramada
kullanılan temel teknikleri açıklamak gerekirse;
Donuk imge (eserlerin, anların, durumların hareketsiz durarak
canlandırılması),

geriye

dönüş

(önemli

anların,

olayların

öncesinin

canlandırılması), rol kartı (önemli bir eser, olay, durum öykülerinden dramatik
biranı, kahramanları ve başlangıç anını vererek canlandırma), ritüeller,
seremoniler (eserlerden yararlanarak bir tören düzenleme), gerçek an tekniği
vd. Dramada kullanılan oyunlar, ısınma oyunları, güven, uyum, işbirliği ve
eğlenmeyi içeren oyunlardır. Oyunlar hem bedensel hem de psikolojik olarak
ısınmayı sağlar. Eğitim –öğretim yöntem ve teknikleri ise tartışma, beyin
fırtınası, problem çözme, akran eğitimi, grupla çalışma vd'dir. Müze eğitimi
yöntem ve teknikleri ise zaman kapsülü (müze eserlerinin geçmiş, bugün ve
gelecek açısından karşılaştırılması), ara-bul formları (müze nesnelerinin
fotoğraflarını koyarak, bulunmasını ve tanımlanmasını isteme), öykü bulma,
afiş hazırlama, tarih şeridi hazırlama (ara-bul formları, müze uzmanlarının
danışmanlığında tarih şeridine tartışılarak yerleştirme), arkeolojik kazı
havuzu, müze envanter fişi hazırlama vd'dir (İlhan, Artar, Okvuran ve
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Karadeniz, 2011; akt. Okvuran, 2012:178). Bu teknikler hem birbirinden ayrı
ve hem de iç içe geçmiş tekniklerdir (Okvuran, 2012: 178).
Müzelerde gerçekleştirilen yaratıcı drama çalışmaları birbirini takip
eden

aşamalarla

yukarıda

gerçekleştirilebileceği

gibi,

sözü
kimi

edilen

zaman

tekniklerin
bu

kullanılması

tekniklerden

bir

ile

kaçının

kullanılacağı eğitim etkinlikleri de düzenlenebilmektedir.
Çalışma kapsamına giren müzelerde bu eğitim programları ve yaratıcı
drama teknikleri ilerleyen bölümlerde daha yakından irdelenecektir.

6. ANKARA MÜZELERİ

Bu çalışma, Ankara kent merkezi ve ilçelerinde müze eğitim programı
yürütülen

müzelerdeki

yapılmakta

olan

yaratıcı

drama

etkinliklerini

irdelemeye yönelik bir araştırmadır. Bu nedenle ilk olarak Ankara’daki tüm
müzeler telefon ile tek tek aranarak günümüzde ya da geçmişte yürütmekte
oldukları bir müze eğitim programı olup olmadıkları tespit edilmiştir.
Halihazırda ya da daha önceden bir müze eğitim programına sahip olanlar
çalışma kapsamına alınmıştır. Günümüzde Ankara’da aktif olan müzelerin
listesi aşağıdaki gibidir:
•

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

•

Anıtkabir Alagöz Müzesi, Polatlı

•

Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

•

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyet Devri Müzesi

•

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi

•

Ankara Çocuk Müzesi

•

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

•

Ankara Üniversitesi

•

Ankara Üniversitesi Anatomi Müzesi

•

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi
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•

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi

•

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi

•

Atatürk Eğitim Müzesi

•

Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu

•

Çankaya Müze Köşkü

•

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi

•

Çocuk Esirgeme Kurumu Müzesi

•

Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü

•

Cumhuriyet Müzesi

•

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Müzesi

•

Devlet Mezarlığı Müzesi

•

Ekmek Müzesi Macunköy

•

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

•

Etnografya Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Zooloji Müzesi, Beşevler Kampüsü

•

Gordion Müzesi, Polatlı

•

Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi Merkez Kampüsü

•

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı Haritacılık Müzesi

•

Hava Müzesi, Hava Lojistik Komutanlığı

•

Hukuk Müzesi, Ankara Barosu

•

Jandarma Müzesi, Jandarma Eğitim Komutanlığı

•

Kurtuluş Savaşı Müzesi ( I. TBMM Binası)

•

Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

•

Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi

•

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

•

Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi

•

ODTÜ Arkeoloji Müzesi
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•

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

•

Pembe Köşk Müze Ev

•

P.T.T. Pul Müzesi

•

Şefik Bursalı Müze Evi

•

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Müzesi

•

T.C.D.D Açıkhava Buharlı Lokomotif Müzesi

•

T.C.D.D. Demiryolları Müzesi Ve Sanat Galerisi

•

T.C. Ziraat Bankası Müzesi

•

TRT Müzesi

•

Türk Hava Kurumu Müzesi

•

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müzesi, Ankara Üniversitesi D.T.C.F.
Binası

•

Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi

•

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

•

Yaşayan Müze, Beypazarı

•

75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi

•

100. Yıl Müzesi, Şerife Uludağlı Kız Olgunlaşma Enstitüsü

7. ANKARA’DA MÜZE EĞİTİM PROGRAMI UYGULAYAN
MÜZELER

Yukarıda belirtildiği üzere araştırılarak, bir müze eğitim programı
yürütmekte oldukları veya bir dönem uygulamış oldukları saptanan müzeler :
•

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi

•

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

•

Ankara Çocuk Müzesi

•

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi

•

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi

•

Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
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•

Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi

•

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi

•

Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

•

Gordion Müzesi

•

MTA Tabiat Tarihi Müzesi

•

ODTÜ Arkeoloji Müzesi

•

ODTÜ Bilim Ve Teknoloji Müzesi

•

Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi

•

Yaşayan Müze, Beypazarı

8. ANKARA’DA YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ UYGULAYAN
MÜZELER

Müze eğitim programı yürütülen müzelerin araştırılması gibi, bu
müzeler arasında yaratıcı drama etkinlikleri uygulayan müzeler saptanmıştır.
Bu müzeler aşağıda kısaca tanıtılacaktır.
8.1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Atatürk’ün telkinleriyle bir “Eti Müzesi” kurma fikrinden hareket edilerek
Ankara Kalesi, Roma Hamamı ve Agustus Mabedi ile diğer bölgelerdeki Hitit
eserleri de Ankara’ya gönderilmesiyle başlayan ve bugün kendine özgü
koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu
Medeniyetleri Müzesinde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik Çağdan başlıyarak
günümüze kadar Osmanlı devrinin bu tarihi mekanlarında kronolojik bir
sırayla sergilenmektedir.
8.2. Ankara Çocuk Müzesi
Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olan Ankara Çocuk Müzesi, dünyada
yaygın bir öğretim yaklaşımı olan “Ellerim İşliyor! (hands-on)” öğretimi
uyguladığı için dünyanın çeşitli ülkelerinden 172 kurumun üye olduğu
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“Uluslararası Ellerim İşliyor!” (The Hands On! International) organizasyonuna
üyedir. Müze 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklara hizmet vermektedir.
8.3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi
20 Nisan 1920'de açılan Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesinin
temel işlevi hızlı toplumsal değişim içinde kaybolmakta olan oyuncakları
korumak olan müze, aynı zaman da bir araştırma ve eğitim merkezi olarak da
hizmet vermektedir. Halen bin beş yüz oyuncak bulunan müzede oyuncaklar
dört

ana

grupta

toplanmaktadır:

geleneksel

oyuncaklar,

fabrikasyon

oyuncaklar, yabancı oyuncaklar ve antik oyuncaklar.
8.4. Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, tüm ülkelere ve geçmişten
günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve
belgelerinin toplanması, ev sahipliği yapılması, araştırılması, korunması ve
sergilenmesine amacıyla, Nisan 2005'te Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür
Vakfı'na bağlı bir müze olarak ziyarete açılmıştır.
8.5. MTA Tabiat Tarihi Müzesi
MTA Enstitüsü'nün görev yapmaya başladığı 1935 yılından, 1960'lı
yıllara

kadar geçen

süre

içinde,

ülkemizin

hemen

her bölgesinde

gerçekleştirilen yerbilimlerine ait çalışmalar sırasında sayıları gün geçtikçe
artan örnekler, 1968 yılında MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan Tabiat
Tarihi Müzesinin ilk koleksiyonlarını oluşturmuş, zamanla daha çok sayıda
mineral, fosil ve kayaç örnekleri toplanmış, bunlara yurt içi ve yurt dışı
üniversitelerden ve çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen armağanlar da
ilave olmuştur.
8.6. Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi
Eğitim, bilim ve teknoloji müzesi olarak iletişim alanında aktif eğitici
anlayışıyla hazırlanmış ilk ve tek uygulamalı müze olarak nitelendirilmektedir.
Hızla gelişen iletişim teknolojisinin tarihi boyutu, dokunarak, kullanarak ve
uygulama yapılarak görülebilen Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi,
sergilenen 402 parça eser ile ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaptırmaktadır.
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Asıl hedef kitlesi eğitim kurumları olan, bununla birlikte tüm yaş gruplarına da
hitap eden müze, iki sergileme, bir uygulama salonu olarak düzenlenmiş iç
içe 3 salondan oluşmaktadır.
8.7. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi
1928-1941 yılları arasında Hukuk Mektebi olarak kullanılan I. Ulusal
Mimarlık Dönemi eseri olan bina zamanla farklı işlevlerle değerlendirilmiş,
Nisan 2004 tarihinde boşaltılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
Müze amaçlı kullanılmak üzere restorasyonu yapılarak, Ankara Vakıf Eserleri
Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.
8.8. Yaşayan Müze
Yaşayan

Müze,

halk

yaşamı

ve

onun

ürettiklerini

sergileme

düşüncesiyle 23 Nisan 2007’de eğitimci ve kültür bilimci Dr. Sema Demir
tarafından; geç dönem Osmanlı mimarîsinin seçkin örneklerinden tipik bir
Türk evi olan Beypazarı’nda bir konakta kurulmuştur.
8.9. Gordion Müzesi
1963 yılında bugün Yassıhöyük olarak tanınan 500 nüfusa sahip bir
küçük köyün yanında kuruldu. Bugün Gordion Müzesi'nde kronolojik bir
sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir.
Üç vitrinde Eski Tunç Devri eserleri, bunu takiben Kral Midas ile son bulan
Erken Frig Dönemine ait eserler yer almaktadır. Bu eserler içinde Erken
Demir Çağına ait el yapımı çanak-çömlekler, Erken Frig Çağına ait Demir
aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Yeni sergi solonunda
Panoramik vitrin içinde M.Ö. 700 yıllarına tarihlenen tahrip katına ait tipik bir
yapı sergilenmektedir. Yeni salonun geri kalan kısmında M.Ö. 6 - M.S. 4.
yüzyıla ait ithal edilmiş Yunan seramiği, Hellenistik Çağ ve Roma Dönemine
ait malzemeler sergilenmektedir. Son bölümde ise ziyaretçiler Gordion’da ele
geçen mühür ve sikke örneklerini izleme imkânı bulmaktadırlar.
8.10. PTT Pul Müzesi
PTT Pul Müzesi; Türkiye’nin merkezinde Dünya çapında bir kültür
merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Modern müzecilik anlayışı ile tasarlanan

24

binasında Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, Anadolu Hükümeti Pulları,
Türkiye Cumhuriyeti Pulları ve 7 ayrı temadan oluşan Tematik Pullar
sergilenmektedir. Ayrıca; Geçmişten Günümüze Posta, İstiklal Harbinde PTT
ve Nostaljik PTT alanları da müzede gezilebilecek bölümlerdir.
Müze binası, Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Cumhuriyetinde
kurulan üçüncü bankadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda
3 Haziran 1926’da Ankara’da kurulmuştur. Clemens Holzmeister tarafından
neo-klasik kural ölçülerinde inşa edilmiştir. Bu tarihi bina PTT tarafından
restore edilerek PTT Pul Müzesi’ne dönüştürülmüş ve 2013 yılında açılışı
gerçekleştirilmiştir.
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BÖLÜM III

Bu bölümde araştırma kapsamına giren müze yetkili ya da
çalışanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler önce
temalara ve ardından bulgulara dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.

9. BULGULAR VE YORUMLAR

Ankara’da müze eğitim programı yürütmekte olan on müzede
uygulanan

yaratıcı

drama

çalışmalarını

saptamak,

irdelemek

ve

değerlendirmek üzere bu müzelerin yetkilileri ya da uzmanları ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sırasında yönlendirmek üzere uzman
görüşlerine

başvurarak

oluşturulmuş

soruların,

araştırma

kapsamına

girmeyen bir müzede pilot uygulaması yapılmıştır.
Görüşme formu ile görüşülen araştırma kapsamındaki müzelerden
toplanan veriler, müze eğitim programı ve/veya eğitim birimi olan müzeler,
yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştiren müzeler ve değerlendirmelere ilişkin
temalar altında gruplandırılmaya tabii tutulmuştur.
Araştırma kapsamında her müze için yetkili ya da çalışanına
yönlendirmek üzere hazırlanan açık uçlu sorular aşağıda sıralanmıştır. Temel
olarak bu sorular ve bu sorulara alınan yanıtlara göre belirli temalar
oluşturulmuş ve bu temalar ışığında gruplandırmalar, alt temalar ve
değerlendirmeler yapılmıştır.
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Araştırma

kapsamındaki

müzeler

ve

onlara

yöneltilen

aşağıdaki gibidir:
No.

Sorular

1

Müzenizde ne kadar zamandır eğitim programları uygulanmaktadır ve halen
devam etmekte midir?

2

Bu eğitim programları ile ne amaçlanıyor, ne tür kazanımlar hedefleniyor?

3

Müzenize uygulanmakta olan eğitim programlarının ortalama süresi ne
kadardır?

4

Müzede gerçekleştirdiğiniz eğitim programları ne sıklıkta uygulanıyor?

5

Müzenizde uygulanan bu eğitim programları belirli aralıkla yenileniyor mu?

6

Müze eğitimi programlarınızda yaratıcı drama etkinliklerine yer veriliyor mu?

7

Müze eğitim etkinliklerinizde yaratıcı drama etkinliklerine ayrılan süre ne
kadardır?

8

Müze eğitiminizde özellikle yaratıcı drama etkinlikleri hangi yaş gruplarına
yönelik hazırlanmaktadır?

9

Eğitim programlarınızda hangi yaratıcı drama etkinliklerine, tekniklerine yer
veriyorsunuz, örneklerle açıklar mısınız?

10

Bu etkinlikler ile hedeflenen amaç ve kazanımlar nelerdir?

11

Bu etkinlikler sonrası gerek öğretmenlerden gerek ailelerden nasıl geri
dönütler alıyorsunuz?

12

Bu geri dönütleri nasıl alıyorsunuz, yazılı olarak mı ya da ne tür alıyorsunuz
ve nasıl değerlendiriyorsunuz?

sorular
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9.1. Müze Eğitimi Programı ya da Eğitim Birimi Olan Müzeler
Müze yetkili ya da çalışanlarına yöneltilen “Müzenizde ne kadar
zamandır eğitim programları uygulanmaktadır ve halen devam etmekte
midir?” sorusuna alınan yanıtlar ile aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

Araştırma ile kendi bünyesinde eğitim atölyesi olan ve bir müze eğitim
programı olan müzelerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Çengelhan
Rahmi M. Koç Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi ve Yaşayan Müze olduğu
saptanmıştır.

9.1.1. Rehberli tur anlatımı yürüten müzeler;
•

MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 1968 yılından itibaren.

•

Anadolu Medeniyetleri Müzesi,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Fakültesi Oyuncak Müzesi, 1990lardan itibaren.
•

Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi, 2002 yılından itibaren.
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•

Gordion Müzesi, 2006 yılından beri.

•

PTT Pul Müzesi, 2013 yılından itibaren talep olduğu takdirde.

9.1.2. Eğitim Programı / Eğitim Atölyesi olan Müzeler;
•

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, 2002
yılından beri

•

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi/Çağdaş Drama Derneği tarafından 20062014 tarihleri arasında

•

Yaşayan Müze 2007 yılından bu yana

•

Ankara Çocuk Müzesi, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, 2012
yılından itibaren

•

PTT Pul Müzesi, 2013 yılından itibaren
Tezin

konusu

kapsamında

giren

Ankara’

da

müze

eğitimi

çalışmalarına olanak tanıyan müzelerin bir kısmında eğitim atölyesi varken,
bir kısmında ise rehberli tur anlatımı ile bu eğitim verilmektedir. Bu müzelerin
bir kısmında -bir eğitim atölyesi olmayıp da rehberli anlatım gerçekleştiren
müzelerde eğitimcilere müzede çalışma yapabilme olanağı tanınmakta
olduğu görülmüştür.
9.1.3. Müze Eğitim Programının Amaçları
“Bu eğitim programları ile ne amaçlanıyor, ne tür kazanımlar
hedefleniyor?”
9.1.3.a Müze kavramının öğrenilmesi:
Anadolu

Medeniyetleri

Müzesi:

"Hem

öğrencilere

hem

de

öğretmenlere "Biz size bizden önce yaşayan insanların yaptıklarını sunarak
onların hayatlarında karşılaştıkları problemleri ve zorlukları anlatıyoruz,
zevklerini,

düşüncelerini,

beslenme

şekillerini,

dünyaya

bakışlarını

anlatıyoruz oradan bazı kendimize bazı görevler çıkartarak yeni bir ufuk
açıyoruz biz daha iyi nasıl yaşarız, biz daha iyi neler yaparız, günümüzdeki
televizyon, bilgisayar, telefon teknolojisi veya diğer elektronik sistemdeki
gelişmeler hep işte 10 bin yıllık uygarlık gelişiminin sonucudur ve her biri
değişerek, uygarlık her gün şekil değiştirmektedir. İşte buna, düşünce
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bilimine hayatımızı kolaylaştırma diyoruz ne kadar çok müze, sergi salonu
gezer, kitap okursanız ufkunuz gelişir yapıcı ve yaratıcı düşünce yeteneğiniz
gelişir. Müzelerin amacı da budur fikrini vermeyi amaçladık ve başarılı olduk."
Gordion Müzesi: "Müzelerin sadece bir bakılıp çıkılacak yerler
olmadığını,

düşüncelerini

zenginleştirmek

için

uğraşarak,

duygu

ve

düşüncelerine hitap ederek, yeni bir vizyon yaratmayı sağlayarak anlattık. Bu
nedenle müzemiz, binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaştı. Müze bu son 20 yıl
içerisinde gerçekten eğitim konusunda yaptığı çalışmalara Türkiye'de öğrenci
ve öğretmenlere ulaşmakla kalmayıp, bir çok devlet kuruluşuna da ulaştı."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: "En
temel amaç oyuncak gibi çocuğa çok özgü ve onu eğlendiren, keyiflendiren
nesnelerin eğlence ve öğrenme amacıyla kullanımının sağlanması ve bu
süreç boyunca çocukların “müze” kavramını öğrenmeleri ve içselleştirmeleri."
Çalışma kapsamındaki müzelerin bazıları, ziyaretçilerine -sergiledikleri
objeler

aracılığıyla-

müze

kavramını

öğretmeyi

hedeflemiş

oldukları

düşünülmektedir. Böylelikle “müze”nin sadece koleksiyonuna göre tarih,
sanat, arkeoloji vb. ne dair değil aynı zamanda düşünce dünyasını
zenginleştiren bir kavram olduğu aktarılmak istenmekte olduğu görülmüştür.
9.1.3.b Müzede yaşayarak öğrenmek ve müzenin bir eğitim ortamı
olarak kullanılması:
Tümünde ortak
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: "...giderek, yine bir hafta boyunca
müze eğitimi uygulamalarını öğretmenlere anlattık. Müzeyi bir eğitim ortamı
olarak nasıl kullanırsınız fikrinden yola çıktık, ama onlara müzeyi kullanmaları
için onlara Anadolu arkeolojisini anlattık, müzelerdeki eğitim uygulamalarını,
müzeleri anlattık, tarihi eser kaçakçılığını anlattık yani müzelerle ilgili genel
bir disiplin dalı içerisindeki tüm konu başlıklarından ve tüm yan disiplinlerden
de bahsederek bir farkındalık yarattık."
Gordion Müzesi: "Başlangıçta 7 yaş ile 15 yaş arası gruplara onların
anlayabileceği dilden, pedagojik yaklaşımla onlara Frig uygarlığını, Gordion'u
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yani Yassıhöyük köyünü anlattık, köyün önemini anlattık. Resimler çizdirdik,
oyunlar oynattık, yaratıcı drama ile zenginleştirdik ve kazı başkanı ile
tanıştırdık.

Yassıhöyük köyünün yani Frig uygarlığının önemi ortaya çıkıyor

şeklinde anlattık. Bir dolu etkinliklerden sonra bugün lisede ve üniversitede
okuyan o öğrencilerin çoğu farklı bir bakış açısı ile bakıyorlar artık."
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Müzesi: "Ana okul
çalışmalarına kadar indik, üniversiteye kadar çıktık. Üç yaşındaki çocuk
gruplarına müze gezdirdik, dokunmayın bağırmayın konuşmayın diyerek
uyarmadan, şarkı da söylettik, oyun da oynattık, mutlu ayrılsınlar istedik
müzeden. Üniversite öğrencileri kendi bilim dalları ile ilgili olarak müzeyi
gezebilirler. Niye bir İngilizce dersi müzede işlenmesin, ya da matematik,
coğrafya dersi... Yani müzeler birer eğitim ortamıdırlar. Coğrafya dersi için
dağlara, ovalara, insanların yaşam koşullarına, o zaman ki iklime uygun
olarak nasıl hayatlarını şekillendirdiler, nasıl avlandılar, nasıl karınlarını
doyurdular ona bakarız. Matematik dersi için, matematik bir düşünce dersidir,
düşünce bilimidir. Ama biz sizi düşünceye yöneltelim arkeoloji ile sizin o
yeteneğinizi geliştirelim ki hayatta problemlere karşılaştığınızda çabuk çözün.
Resim ya da görsel sanatlarla ilgili bölümlerde veya derslerde sizin estetik
duygularınızı geliştirelim. Bu heykeli kim yaptı, nasıl yaptı, ne kadar zamanda
yaptı, acaba o resmi ya da heykeli yaparken o küçücük takıları yaparken hata
yapsaydı geri dönüşü var mıydı ya da onu kim kullandı ya da kullanamadı, bu
eseri, bu eşyayı, bu müzik aletini gibi pek çok konuda olduğu gibi eğitim
programlarında talepler doğrultusunda değişiklik yapıyoruz, geliştiriyoruz."
Ankara Çocuk Müzesi: "Türkiye için yeni bir kavram çocuk müzesi
kavramı, sadece çocuklar düşünülerek hazırlanmış bir yer ama bilindik
yerlerden de biraz farklı. Bu farkın nedeni de işin içinde eğitim olması.
Eğlenirken bir takım şeyler öğrenmiş oluyor ve bunu da en sevdikleri şeyle,
oyunla, yaratıcı drama ile öğreniyorlar."
Yaşayan Müze: "Amacımız, gelen ziyaretçinin sıkılmadan, eğlenerek,
interaktif bir şekilde boş zaman aktivitesi olarak gerçekleştirdiği müze
ziyaretini dolu dolu öğrenerek geçirmesi."
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Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Öncelikle birçok temel ve alt
kazanımda hedeflediğimiz kazanımların yanı sıra asıl amaç etkinlik sırasında
belirlenen obje ile -daha çok obje bazlı çalıştığımız söylemiştim zatenetkileşimi artırma, o objeden yola çıkarak geleceği hayal etmelerini
sağlamak."
MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Öncelikli hedefimiz müzede yaşayarak
öğrenmeleri amaçlıyoruz, ayrıca estetik beğenilerini ve yaratıcılıklarını
geliştirmek istiyoruz."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Müzede gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları da müzenin amaçlarıyla doğru
orantılı olarak yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış her türlü eğitim
etkinliği ile müzenin amaçlarını hayata geçirmek üzere kurgulanmış. Ama en
temel amaç oyuncak gibi çocuğa çok özgü ve onu eğlendiren, keyiflendiren
nesnelerin eğlence ve öğrenme amacıyla kullanımının sağlanması ve bu
süreç boyunca çocukların “müze” kavramını öğrenmeleri ve içselleştirmeleri."
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi: "Müzede rehberli gezi ve
eğitim çalışmaları ile kalıcı bir öğrenme süreci ve çok daha etkili bir öğrenme
oluyor. Müzeyi daha da aktif olarak kullanıyorlar ayrıca."
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi adına Çağdaş Drama Derneği: "Genelde
yaratıcı dramanın bilinir olması ve müze bunun için çok iyi bir vesile. Bir
diğeri müzenin bir eğitim ortamı olarak kullanılması."
Tez konusu kapsamına giren on müzenin, müzelerin birer eğitim
mekanı olarak kullanılabileceğini ziyaretçilere, özellikle de eğitmenlere
aktarmayı amaçladığı görülmektedir. Dersin ya da öğretilmek istenen
konunun her ne olursa olsun ve yine birlikte çalışılacak grup -okul
öncesinden üniversite öğrencilerine kadar- hangi yaş grubundan olursa olsun
müzelerin buna olanak tanımakta olduğu fikri verilmek istenmektedir. Ayrıca
müzede yapılacak bir eğitim etkinliğinin eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme
sürecini beraberinde getireceği farkındalığının yaratılması hedeflenmekte
olduğu düşünülmektedir.

32

Temel kazanım olarak belirlenen bu hedeflerden müzede yaşayarak
öğrenmenin, kalıcı öğrenmenin anahtarlarından biri olduğu düşünülmektedir.
Obje odaklı ve eğlenerek öğrenmenin de müzelerin birer eğitim mekanı
olarak görülmesine katkısı olduğu görüşünün hakim olduğu görülmektedir.
9.1.3.c Koleksiyonları ile ilgili bilim dalını sevdirmek ve öğretmek,
bilinçlendirmek:
Arkeolojiyi öğretmek, sevdirmek (Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Gordion Müzesi), nesli tükenmiş ve tükenmek üzere olan hayvanları
öğrenmek ve evcil hayvanlarla aralarında analiz-sentez yapabilmelerini
sağlamak (Ankara Çocuk Müzesi ve MTA Tabiat Tarihi Müzesi), çiftlik
hayvanları ve mevsimleri öğretmek (Ankara Çocuk Müzesi), Türk Kültürünü,
kaybolmaya yüz tutmuş somut ve somut olmayan kültürel mirasın tanıtılmak
ve aktarmak (Yaşayan Müze), oyuncak kültürünün aktarılması ve çocuk
kültürünün desteklenmesi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Oyuncak

Müzesi),

iletişimi

ve

tarihini

öğretmek

(Türk

Telekom

Telekomünikasyon Müzesi), teknolojinin gelişimini, haberleşme ihtiyacının
nasıl doğduğunu, ve ayrıca pulların baskı süreci, tasarımları gibi süreçleri
öğretmek (PTT Pul Müzesi).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: "Arkeoloji nedir, Anadolu nedir,
Anadolu'da kimler yaşamıştır gibi bilgileri çok ağır ve bilimsel olamayan, her
yaş grubunun kendi alabileceği algılama düzeyi göz önüne alınarak -bu çok
önemli- anlatılıyor. Mesela, ilkokul 5. sınıfa kadar mezar, ölüm, tanrı, tanrıça
değil, ölüler, iskeletler şeklinde değil; "insanlar yaşarlar, ölürler ne yazık ki
hayatlarını kaybederler şeklinde bir süreçten bahsederek ve bu yaşadıkları
süreç -bazen 40 yıldır bazen 80 yıldır bu- bazı eşyalar ürettiler gittikçe
geliştiler,

düşündükçe

daha

iyisini

yaptılar,

bu

düşünce

sisteminin

gelişmesiyle oluşturulan eşyaların ve yaşayışların tümüne uygarlık diyoruz,
bu uygarlığın bize faydası nedir, siz de lütfen düşünün daha iyi nasıl yaşarız,
daha iyi neler yapabiliriz, günlük hayatımızı kolaylaştırmak için nasıl
düşünebiliriz, neler üretebiliriz? Bu, önce sizin, sonra toplumumuz için
faydalıdır. Yapılan her yenilik uygarlık dizinin bir parçasıdır bir basamağıdır."
şeklinde anlatıyoruz."
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Gordion Müzesi: "Arkeologları, arkeolojiyi, kazı bilimi, kazı ekibini,
kimdir, nedir, ne yapıyorlar, neden yapıyorlar, ...bu kazıda bulunanları
müzeye koyarsak ne olacak, müzeye gelenler niye geliyor, sizin köyünüzün
önemi nedir, tarihsel geçmişi neden önemli bunları öğrettik. ...her birine
arkeoloji anlattık, höyüğü gezdirdik, kral Midas'ın mezarı olarak anlatılan
tümülüste gezi yaptık. 7 yaş ile 15 yaş arası 2 gruptular. Onların
anlayabileceği dilden, pedagojik yaklaşımla onlara Frig uygarlığını, Gordion'u
yani Yassıhöyük köyünü anlattık, köyün önemini anlattık. Resimler çizdirdik,
oyunlar oynattık, yaratıcı drama ile zenginleştirdik ve kazı başkanı ile
tanıştırdık."
Ankara Çocuk Müzesi: "1. keşif alanında vahşi yaşam, dinosfera, Ali
Babanın çiftliği ve mevsimler bölümlerinden oluşuyordu. Biz vahşi yaşam
bölümünde çocukların bu hayvanların neden neslinin tükenmek üzere
olduğunu kendileri düşünmeleri için yaratıcı dramayı temel alan küçük
çocuklar için taklitler, canlandırmalar, masallar yoluyla daha çok kavratmaya
çalışırken, daha büyük yaş çocuklar için doğaçlamalar şeklinde bir eğitim
programı uyguluyorduk.
Dinosfera bölümünde nesli tükenmiş olan hayvanları gördüler,
dinozorların özelliklerini, bir kazı alanı vardı, orada da yine canlandırmalar
yapılıyordu. Yine Ali Babanın çiftliği bölümünde bir çiftlikte üretim nasıl
yapılır, çiftlik hayvanları nelerdir, orada üretilen bal, süt, peynir, yoğurt,
yumurta gibi şeyleri yine aynı şekilde doğaçlamalarla, canlandırmalarla,
interaktif kullanılabilecek müze objelerinden yararlanarak bir eğitim programı
uyguladık. Böylelikle çocuklar keşif alanlarında nesli tükenmek üzere olan,
nesli tükenmiş olan hayvanlar, evcil hayvanlar arasında analiz-sentez yapma
imkanı buldular. 4. odada da mevsimler bölümünde, bir uılda hangi
mevsimler var, o mevsimlerde ne yenir, nasıl giyinilir, mevsimlerin oluşuna
dair kısa canlandırmalar, soru-cevap gibi yaratıcı drama çalışmaları
yapıyorduk."
MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Eğitim atölyemizde fosil arama havuzu,
küçük bir amfi tiyatro ve drama atölyesi vardı. Çok sık olamasa da yaptığımız
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zaman 30 öğrencinin 15 tanesi resim çalışması yaparken diğer 15 tanesi ile
drama çalışıyorduk. Yaratıcı drama çalışmalarında etçil ve otçul dinozorları
ve onların mücadelesini canlandırıyorduk. Ve dinozorların nasıl yok olmuş
olabileceğine dair teoriler ürettiriyorduk."
Yaşayan Müze: "Amacımız Türk Kültürünü, kaybolmaya yüz tutmuş
somut ve somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması ve aktarılması ve bu
aktarımı hem eğitici, öğretici hem de eğlendirici oyunsu süreçlerle
gerçekleştirmektir. Örnekle açıklamak gerekirse, Karagöz ile ilgili bir yaratıcı
drama

etkinliği

tasarlarken

hedeflediğimiz

kazanım,

kişinin

masal

karakterlerini bilmesi, tanıması, rol kartı hazırlarken mesela, Nardane Hanım,
Küllü Fatma, Şerbetçi Güzeli rol kartlarını hazırlarken, hikayeyi kurgulanırken
karakterleri içselleştirmelerini hedefliyoruz. Tabii bunlardan ayrı örtülü
kazanımlar var ki, onların sonucunu biz Müzede, hemen o an göremiyoruz."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: "Her
şeyden önce oyuncak kültürünün aktarılması var ... Ortaya çıkan eğitimin
amacı hem çocuk kültürünün sosyal tarih çalışmaları ile desteklenmesi, hem
de bunun oyuncak yoluyla gerçekleşmesinin sağlanması.
Oyuncak aracılığıyla hem bölgesel benzerlik ve farklılıkların ortaya
çıkarılması amaçlanıyor, hem de bölgesel özelliklerin etnografik olarak
araştırılması ve dönemin tarihi, coğrafi, ekonomik gelişmelerinin yakından
izlenmesi hedefleniyor... Ama en temel amaç oyuncak gibi çocuğa çok özgü
ve onu eğlendiren, keyiflendiren nesnelerin eğlence ve öğrenme amacıyla
kullanımının sağlanması ve bu süreç boyunca çocukların “müze” kavramını
öğrenmeleri ve içselleştirmeleri."
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi:

Hedeflerimiz,

iletişim

konusunda eskiden neredeydik şimdi neredeyiz çocuklara anlatmak, teknoloji
çağındaki çocuklara eskiden iletişim nasıldı, nereden nereye geldiğimiz
göstermek, nasıl bir süreçten geçtiğimizi öğrencilere objeler üzerinden
göstermek. Bu aynı zamanda Türk Telekom’un da geçirdiği süreç aynı
zamanda."
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PTT Pul Müzesi: "İlk olarak burası bir haberleşme müzesi, özel bir
çalışma alanına ait bir müze. Dolayısıyla teknolojinin gelişimini görmeleri
açısından bir katkı sağlıyor. Haberleşme ihtiyacı nasıl doğdu, ilk kimler
haberleşme araçlarını kullandı, teknolojinin gelişimi süreçlerini görmeleri
bakımından genel anlamda müze süreçleri aktararak ziyaretçilerine katkı
sağlıyor. Ayrıca pulların baskı süreci, tasarımları gibi süreçleri öğrenmiş
oluyorlar. Hatta tarihi müze binası mimari açıdan bir fikir veriyor
ziyaretçisine."
9.1.3.d Estetik beğenilerini geliştirmek:
MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Öncelikli hedefimiz müzede yaşayarak
öğrenmeleri amaçlıyoruz, ayrıca estetik beğenilerini ve yaratıcılıklarını
geliştirmek istiyoruz. "
9.1.3.e Sorgulama ve Empati yeteneklerini geliştirmeleri:
Vakıf Eserleri Müzesi adına Çağdaş Drama Derneği: "Müzenin bir
eğitim ortamı olarak kullanılması ve öğrencilerin kendi kendileri öğrenme
süreçlerini gelişmesi, sorgulama, empati becerilerinin gelişmesi."
9.1.3.f Eğlenerek öğrenmek:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: "İşte bir güneş kursu, Hattilere ait bir
güneş kursu, siz olsaydınız bunu nasıl canlandırırdınız?", "Oradaki iki boğa
veya iki geyiği donma tekniği ile veya tıp tekniği ile siz olsaydınız nasıl
yapardınız?" veya "Değişik tekniklerle bunu nasıl yansıtırdınız?", "Neden bu
karga biçimli vazoyu yaptılar?", "Kartal biçimli veya kuş biçimli, veya değişik
oyuncakları yaparken neden hayvan desenlerini kullandılar?", "Hadi biz de o
kılığa girelim, canlandıralım." gibi oyunla, eğlenerek, müze içinde bir eğitim
ortamı gerçekleştirmiş oluyoruz."
Çalışma

kapsamındaki

müzelerin

hemen

hemen

hepsi,

koleksiyonlarına ilişkin bilim dalını yürüttükleri eğitim çalışmaları ile
ziyaretçilerine

sevdirmeyi

ve

bu

konuda

onları

bilinçlendirmeyi

hedeflemektedir denilebilir. Müzelerin İngilizce dersinden, tarihe, coğrafyaya
kadar pek çok konuda ideal bir eğitim ortamı olarak düşünüldüğünde
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müzenin türüne, koleksiyonlarına dair bilim dalı için en ideal eğitim mekanları
olarak öne çıktıkları düşünülmektedir.
Müzelerdeki eğitim etkinliklerinin amaçlarına ilişkin olarak bir birinden
farklı müzeler farklı amaçlardan da söz etmişlerdir. Bir müze, ziyaretçilerin
estetik beğenilerini, diğeri ise sorgulama ve empati yeteneklerini geliştirmeyi
hedeflemekte olduğu görülmüştür.
Bir başka müze, eğitim etkinliklerinde oyunsu süreçlerle eğlenceli bir
öğrenme sürecini amaçladıklarını ifade etmiştir.
9.1.3.g Öğretim programı ile birlikte ona paralel kazanımlar
sağlamak:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: Özellikle okullarla çalıştığımız için
öğretim programıyla beraber yürütmeye çalışıyoruz ki yaptığımız eğitim
çalışmaları bir amaca hizmet etsin, öğretmenleri desteklesin. Bu şekilde
öğretmenler de daha sıcak bakıyorlar buradaki çalışmalara.
Müzelerdeki eğitim etkinliklerinin amaçlarına ilişkin olarak bir birinden
farklı müzeler farklı amaçlardan da söz etmişlerdir. Bir müze, ziyaretçi
profillerine göre öğretim programına paralel etkinlikler tasarladıklarında
eğitimcilerin ilgisini çektiklerini belirtmiştir.

9.2.

Yaratıcı Drama Etkinlikleri Gerçekleştiren Müzeler:
“Müze eğitimi programlarınızda yaratıcı drama etkinliklerine yer

veriliyor mu?”
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Yaşayan Müze, Ankara Çocuk
Müzesi, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara
Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü
tarafından 2014 yılına kadar)
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9.2.1. Yaratıcı drama etkinliklerini kendileri gerçekleştiren müzeler:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi, Yaşayan Müze
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9.2.2. Ziyaretçi gruplarının yaratıcı drama çalışması yapmasına izin
veren müzeler:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Türk Telekom
Telekomünikasyon Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama
Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü tarafından 2014 yılına kadar)
9.2.3. Yaratıcı drama çalışması için destek alan müzeler:
MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Çalışma kapsamına giren hemen hemen her müzede yaratıcı drama
çalışmaları

gerçekleştirmektedir.

Bunlardan

bazıları

yaratıcı

drama

çalışmalarını kendi eğitimcileri tarafından gerçekleştirirken, bazıları ise
müzede dışarıdan gelen eğitimcilerin bu çalışmaları gerçekleştirmelerine
olanak tanıyor. Sadece bir müze bu etkinlikleri yine kendi bünyelerinde
gerçekleştirirken yaratıcı drama lideri desteği almaktadır.
9.2.4. Yaratıcı drama etkinlikleri ile hedeflenen amaç ve kazanımlar:
“Yaratıcı drama etkinlikleri ile hedeflenen amaç ve kazanımlar
nelerdir?”
9.2.4.a Müze Bilimine İlişkin Kazanımlar
Müze bilinci oluşturmak:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Yaratıcı drama aracılığıyla müze bilinci oluşturmak, aslında bizim en temel
amacımız bu ama tabii yaratıcı drama özelinde ikincil önemde bir kazanım."
Müzeden daha aktif olarak faydalanmak:
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi: "Drama ile yapılan müze
ziyaretleri katılımcılar için daha kalıcı bir öğrenme süreci oluyor. Genelde 3
salon üzerinden hepsini tek tek anlatım sonra ardından bir salonda
toplanarak telem teleks cihazının nasıl çalıştığınızı birbirinize anlatın deniliyor
ya da bir resim çizerek bunu anlatın deniliyor. Bu şekilde çok daha etkili bir
öğrenme oluyor. Müzeyi daha da aktif olarak kullanıyorlar ayrıca."
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Obje ile etkileşimi artırma:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Öncelikle birçok temel ve alt
kazanımda hedeflediğimiz kazanımların yanı sıra asıl amaç etkinlik sırasında
belirlenen obje ile -daha çok obje bazlı çalıştığımız söylemiştim zatenetkileşimi artırma, o objeden yola çıkarak geleceği hayal etmelerini
sağlamak."
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi: "4-5 yaş gruplarına iletişim
cihazlarını mesela mors alfabesini anlatırken haliyle oyun şeklinde bir
anlatıma başvuruyoruz. Küçük yaş gruplarına biz bu şekilde anlatıyoruz.
Ancak çeşitli derneklerden gelen ve rehberli müze turunun ardından kendi
liderleri ile drama çalışmalarını kendileri yapan gruplarımız da var. Böyle bir
çalışmada hocaları bir objenin resmini gösteriyor ve öğrenciler müzede objeyi
bulmaya çalışıyorlar. İki gruba ayrılıp bir cihazı konuşmadan birbirlerine
anlatmaya çalışıyorlar."
Yaratıcı Drama çalışmaları ile hedeflenen amaç ve kazanımları dört
grup altında incelemenin mümkün olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi
müze bilime dair olanlardan öne çıkanın obje ile etkileşimi artırmak olduğu
söylenebilir. Diğer ikisi ise müze bilinci oluşturmak ve müzeden aktif olarak
yararlanmak. Hatta müze bilinci oluşturmanın sadece yaratıcı drama
çalışmalarının değil aynı zamanda müze eğitiminin de amacı olduğu
belirtilmiştir.
9.2.4.b Bilişsel Kazanımlar
İfade becerisini geliştirmek:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Müzesi: "Amaç ve kazanımlar
tamamen kendini ifade edebilme sanatını geliştirme, hareketlerine bir anlam
katabilmek ve kendi düşünce sistemini zenginleştirebilmek... Bunu müze
ortamında gerçekleştiriyoruz çünkü müze ortamında objeler buna çok yatkın.
Biz onları drama yöntemleriyle değişik etkinliklerle öğrencilere vermeye,
kendi aralarında bir iletişim kurmaya çalışıyoruz."
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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: "Yaratıcı
drama özelinde hedeflediğimiz bir kere her şeyden önce kendini ifade
edebilme becerisi kazandırmak. Kendini ifade edebilme becerisini ilk olarak
bireysel olarak ikincisi de topluluk içinde bu beceriyi kazandırmak. Bedenini
kullanarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi becerisini kazandırmak.
İfade

becerisini

sözel

ifade

gücüne

aktarmasını

sağlamak.

Oyun,

canlandırma, etkinlik aşamalarını özümsemesini sağlamak. Bir ürün ortaya
çıkarmasını sağlamak, bu bir tasarım, resim, bir imge ya da düşünce olabilir
ya da bedeni ile canlandırdığı her hangi bir şey olabilir. Bunun bir ürün
olduğunun farkına varmak ve bir ürün olarak farkına varıp özgün bir ürün
ortaya koymuş olmak."
İletişim becerilerini geliştirmek:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Müzesi: "... Toplum
içerisinde iyi bir konumda olmasını sağlamak ve bunu yaparken de hiç bir
şekilde çekinmeden hem arkadaşlarıyla hem öğretmeni ile hem ailesi ile
diyaloglarında son derece canlı, sıkıcı olmayan ve sıkılmaksızın bir diyalog
kurabilmesini sağlamaktır genel amacımız."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Kendini ifade edebilme becerisini ilk olarak bireysel olarak ikincisi de
topluluk içinde bu beceriyi kazandırmak. Bedenini kullanarak duygu ve
düşüncelerini ifade edebilmesi becerisini kazandırmak.".
Empati becerisi kazandırmak:
Ankara Çocuk Müzesi: "Çocukların kendi bedenini tanıması her
şeyden önce, başkaları ile iş birliği yapması, empati kurma, bir takım etik
değerlerin geliştirilmesi, kendi bedenlerini duyumsamaları gibi kazanımlar
hedefleniyordu."
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama Enstitüsü tarafından): "Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme
süreçlerini gelişmesi, sorgulama, empati becerilerinin gelişmesi."
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Başkaları ile işbirliği yapma:
Ankara Çocuk Müzesi: "...başkaları ile iş birliği yapması... gibi
kazanımlar hedefleniyordu."
Etik değerlerin gelişmesi:
Ankara Çocuk Müzesi: "... bir takım etik değerlerin geliştirilmesi... gibi
kazanımlar hedefleniyordu."
Kendi

kültürünü

tanıması

ve

canlandırdığı

karakterleri

içselleştirmesi:
Yaşayan Müze: "Örnekle açıklamak gerekirse, Karagöz ile ilgili bir
yaratıcı drama etkinliği tasarlarken hedeflediğimiz kazanım, kişinin masal
karakterlerini bilmesi, tanıması, rol kartı hazırlarken mesela, Nardane Hanım,
Küllü Fatma, Şerbetçi Güzeli rol kartlarını hazırlarken, hikayeyi kurgulanırken
karakterleri içselleştirmelerini hedefliyoruz. Tabii bunlardan ayrı örtülü
kazanımlar var ki, onların sonucunu biz Müzede, hemen o an göremiyoruz".
Dil gelişimi:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "...Bilişsel, sosyal gelişim, dil
gelişimi, toplumsal gelişim gibi kazanımlar hedefliyoruz."
Kültürel mirasa dair farkındalık ve kültürel mirasın koruması
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Temelde ise, kültürel mirası
koruma, kültürel mirasa dair farkındalık gibi kazanımlar hedefliyoruz."
Geçmişi anlamak ve geleceği hayal etmek:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "geçmişini anlama, geleceğini hayal
etme, geleceği ön görme gibi kazanımlar hedefliyoruz."
Bilişsel ve sosyal gelişime katkı:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Bazen gruba göre alt hedefleri
daha belirgin hale getirebiliyorum; bilişsel, sosyal gelişim gibi kazanımlar
hedefliyoruz."
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Motor becerileri desteklemek:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: "Küçük
yaş gruplarında Motor becerileri desteklemek de aslında yaratıcı drama ile
verebileceğimiz beceriler, mesela bir oyunda bir kostümü giymede, bir
oyuncağı kavramada ya da tasarım yaparken küçük çaplı bir etkinliğe girme
gibi sadece bilişsel değil aynı zamanda fiziksel gelişimi de destekleyen
süreçler bu etkinlikler."
Kendi bedenlerini tanımaları:
Ankara Çocuk Müzesi: "Çocukların kendi bedenini tanıması her
şeyden önce, başkaları ile iş birliği yapması, empati kurma, bir takım etik
değerlerin geliştirilmesi, kendi bedenlerini duyumsamaları gibi kazanımlar
hedefleniyordu."
Sorgulama ve kendi kendine öğrenme sürecine katkı:
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama Enstitüsü tarafından 2014 yılına kadar)
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama Enstitüsü tarafından): "Genelde yaratıcı dramanın bilinir olması ve
müze bunun için çok iyi bir vesile. Bir diğeri müzenin bir eğitim ortamı olarak
kullanılması. Öğrencilerin kendi kendileri öğrenme süreçlerini gelişmesi,
sorgulama, empati becerilerinin gelişmesi…"
Müzede yaratıcı drama etkinlikleri ile hedeflenen kazanımlara dair
ikinci grup, bilişsel kazanımlar başlığı altında toplanabilir. Bu grupta sırasıyla
en çok hedeflenen kazanımlar; ziyaretçilerin sözlü ve bedenini kullanarak
duygu, düşünce ve kendilerini ifade becerilerini, bireysel ve toplum içinde
iletişim becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirmek. Ardından, başkaları ile
işbirliği yapmalarına, bazı etik değerlerin edinilmesine, kendi kültürünü,
geçmişini daha yakından tanımasına ve geçmişini hayal ederek, geleceğini
şekillendirmesine, kültürel mirasımıza dair farkındalığa ve korunmasına dair,
dil gelişimine, bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amaçlanmakta
olduğu görülmüştür. Küçük yaş gruplara dair bu süreçle motor gelişimlerine,
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kendi bedenlerine tanımalarına ve sorgulama ile kendi kendine öğrenme
süreçlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır denilebilir.
9.2.4.c Öğrenmeye İlişkin Kazanımlar
Müzelerin bir eğitim ortamı olarak kullanımını kavratmak,
yaygınlaştırmak:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara
Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü
tarafından 2014 yılına kadar)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Müzenin bir eğitim ortamı olarak bir eğlence ve öğrenme amacıyla
kullanılabilecek bir mekan olduğunu kavratmak."
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama

Enstitüsü

tarafından):"

Müzelerin

bir

eğitim

ortamı

olarak

kullanılması."
Etkili ve kalıcı bir öğrenme süreci:
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi: "Drama ile yapılan müze
ziyaretleri katılımcılar için daha kalıcı bir öğrenme süreci oluyor. Genelde 3
salon üzerinden hepsini tek tek anlatım sonra ardından bir salonda
toplanarak telem teleks cihazının nasıl çalıştığınızı birbirinize anlatın deniliyor
ya da bir resim çizerek bunu anlatın deniliyor. Bu şekilde çok daha etkili bir
öğrenme oluyor. Müzeyi daha da aktif olarak kullanıyorlar ayrıca."
MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Öncelikle biz etkinliklerimizde yaratıcı
dramayı ısınma ve gezi öncesi müzeye hazırlık anlamında müze kurallarına
ilişkin ısınma oyunları şeklinde kullanıyoruz. Yaşı nispeten büyük gruplarda
ise öğrenme sürecini pekiştirmek ve içselleştirmeleri amacıyla kullanıyoruz. "
Düşünce sistemini zenginleştirmek:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gordion Müzesi: "Öğrencilerin kendi
düşünce sistemini zenginleştirebilmeyi sağlamaktır genel amacımız."
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Öğrenmeye dair kazanımlardan birinin, müzelerin bir eğitim ortamı olarak
kullanımını öğretmek ve bunu yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğu
söylenebilir. Ayrıca böylelikle oyunsu süreçlerle eğlenceli ve obje etkileşimli
etkinliklerle hem etkili, hem de kalıcı bir öğrenme süreci hedeflenmek olduğu
görülmüştür. Bu başlık altında hedeflenen bir başka kazanım ise, düşünme
sistemini zenginleştirmek denilebilir.
9.2.4.d Yaratıcı Dramaya İlişkin Kazanımlar
Yaratıcı drama tekniklerini kullanabilme becerisi kazandırmak:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: "Yaş
grubu biraz daha yüksek gruplarda yaratıcı dramanın farklı tekniklerini
kullanabilme becerisini edindirmek, bir oyunun yaratıcı dramanın en önemli
aşamalarından biri olduğunu kavratmak mesela."
Yaratıcı dramanın her alanda kullanılabilir bir yöntem olduğunu
kavratmak:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Müzenin bir eğitim ortamı olarak bir eğlence ve öğrenme amacıyla
kullanılabilecek bir mekan olduğunu kavratmak ve yaratıcı dramanın hayatın
her alanında kullanılabilir bir yöntem olduğunu kavratmak. Yaş grubu biraz
daha yüksek gruplarda yaratıcı dramanın farklı tekniklerini kullanabilme
becerisini edindirmek, bir oyunun yaratıcı dramanın en önemli aşamalarından
biri olduğunu kavratmak mesela. Oynarken de öğrenebileceğini kavratmak,
bir canlandırma yapmanın, bir rol içinde olmanın yaratıcı dramanın
süreçlerinden biri olduğunu kavratmak."
Yaratıcı

drama

alanına

dair

iki

müze

tarafından

hedeflenen

kazanımların; yaratıcı dramanın hayatın her alanında ve elbette ki müzede
de kullanılabilir bir yöntem olduğunu öğretmek ve yaygınlaştırmak olduğu
tespit edilmiştir. Hatta yaş grubunun izin verdiği gruplarda yaratıcı drama
tekniklerini öğretmek ve oyun oynayarak, rol yaparak, hem eğlenip, hem
öğrenilebileceğini göstermek, öğretmek ve bunu kavratmak da eklenebilir.
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9.2.5. Yer verilen yaratıcı drama aşama ve teknikleri
“Eğitim programlarınızda yaratıcı dramanın hangi aşamalarına ve
tekniklerine yer veriyorsunuz, örneklerle açıklar mısınız?”
9.2.5.a Isınma oyunları:
Yaşayan Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak
Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi,
9.2.5.b Canlandırma tekniği:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Yaşayan Müze, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Çengelhan
Rahmi M. Koç Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi
9.2.5.c Donma tekniği:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Oyuncak Müzesi, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Ankara Vakıf
Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü
tarafından 2014 yılına kadar)
9.2.5.d Rol oynama:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Çengelhan Rahmi M. Koç
Müzesi
9.2.5.e Doğaçlama:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Yaşayan Müze, Ankara Çocuk Müzesi,
9.2.5.f Değerlendirme:
Yaşayan Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak
Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama Enstitüsü tarafından 2014 yılına kadar)
Anadolu Medeniyetleri Müzesi:

"Özellikle müzeler en büyük

ortamlarıdır yaratıcı dramanın, her hangi bir objeyi donma tekniğiyle bile,
"İşte bir güneş kursu, Hattilere ait bir güneş kursu, siz olsaydınız bunu nasıl
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canlandırırdınız?", "Oradaki iki boğa veya iki geyiği donma tekniği ile veya tıp
tekniği ile siz olsaydınız nasıl yapardınız?" veya "Değişik tekniklerle bunu
nasıl yansıtırdınız?", "Neden bu karga biçimli vazoyu yaptılar?", "Kartal
biçimli veya kuş biçimli, veya değişik oyuncakları yaparken neden hayvan
desenlerini kullandılar?", "Hadi biz de o kılığa girelim, canlandıralım." gibi
oyunla, eğlenerek, müze içinde bir eğitim ortamı gerçekleştirmiş oluyoruz.
Bir objeyi, bir eşyayı, bir vazoyu, bir heykeli siz canlandırırsanız veya
onun ruh halini bir teatral bir oyunla canlandırırsanız duygu ve düşünceniz
gelişir.
"Sen Hitit kralı olsan, diyelim Şuppiluliuma ya da 2. ya da 3.
Hattuşili'sin. Mısır Kralı 2. Ramses ile Kadeş Savaşı öncesinde hadi bu iki
kralı konuşturalım. Kadeş Savaşı sonrasında iki kraliçe birbirine mektup
yazmış o tablet bizim müzemizde sen olsan ne yazardın? ne söylerdin? Hadi
buradaki

askeri

konuştur,

buradaki

kabartmaları

yapan

heykeltraşı

konuşturalım." şeklinde yapıyoruz. Her yaş grubu ile yaratıcı drama
yapıyoruz.
...donma tekniği var, canlandırma var, kendisini onun yerine koyma var,
hareketle, eylemle, sözlü olarak değişik uygulamalarla, dansla, müzikle
gerçekleştiriyoruz."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Hazırlık ve ısınma oyunları. Bu ısınma oyunları oyuncak üzerinden çok
Farklı olarak kurgulanabilen oyunlar. Yaratıcı dramanın neredeyse kapsadığı
tüm oyunlar kullanılıyor. Bu oyunlar katılımcıyı sürece dahil etmekte çok
yararlı. Bunun ikinci aşamasında bir canlandırma süreci var, bir oyuncaktan
yola çıkarak yapılan canlandırmalar, çocuklara verilen roller ve onların bu
rolleri yerine getirmeleri istenmesi gibi, bir oyuncağın yerine geçip onu
canlandırmak gibi, bir oyuncaktan yola çıkarak hikaye anlatma gibi, bireysel
ya da grup oyunları gibi etkinlikler ve ardından bir değerlendirme çalışması.
Bu sadece yaratıcı drama etkinlikleri ve canlandırma dışında bir tasarım
yapma mesela atık malzemeden bir tasarım yapma bir oyuncak tasarlama
gibi bir oturum ya da ardından o eğitimde öğrenilen şeylere dair soru-cevap
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şeklinde ya da sohbet ile etkinliği değerlendirmek ya da resimle veya
konuşma halkası ya da yazı ile de olabilir."
Ankara Çocuk Müzesi: "Doğaçlama, rol oynama, donuk imge,
canlandırma,

ısınma

çalışmalarında,

çocuk

oyunlarında

tüm

genel

etkinliklerde yaratıcı dramayı yoğun olarak kullandık aslında."
Yaşayan

Müze:

"Müzemizde

yaratıcı

dramanın

dört

aşaması

uygulanır: Isınma, hazırlık, canlandırma ve değerlendirme. Öncelikle
müzemize ilk girişte ziyaretçiyi Keloğlan’ın annesi tekerlemelerle karşılıyor.
“Başımıza gelenleri anlattılar mı? Alacakları olsun, durun size ben
anlatayım.” diyerek ziyaretçinin ilgisini uyandırıyor. Müzenin diğer bölümlerini
gezerken, ebru atölyesi olsun, Karagöz anlatımı veya baskı atölyesinde,
kültürel değerler ziyaretçilere tanıtılırken veya aktarılırken hep masal teması
eşlik ediyor. Ayrıca sofra teması kısmında müze personeli de ziyaretçi de
doğaçlama yapıyorlar. Değerlendirme ise tüm bu sürecin sonunda masal
bölümünde asıl masal neydi, deyip masal anlatım kısmında gerçekleşiyor.
Aslında bu şekilde müze ziyaretinin geneline yayılmış bir yaratıcı drama
etkinliği var."
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (ÇDD tarafından): Donuk imge, röportaj
tekniği dışında değerlendirme kısmında dergi, gazete sayfası hazırlama ya
da hazlı ilmekleriyle müzede öğrendiklerini aktarmış oluyorlardı.
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Rol oynama tekniğini sıkça
kullanıyorum, ki dramada yoğun kullanılan tekniklerdendir. Gerçekten de
müzeler zaten yaratıcı dramayı uygulamaya çok elverişli mekandır.
Canlandırmadan donuk imgeye pek çok teknik ve uygulamaya yer
veriyorum."
MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Yaratıcı drama çalışmalarında etçil ve
otçul dinozorların mücadelesini canlandırıyorduk, dinozorların nasıl yok
olmuş olabileceklerine dair teoriler üretiyorduk".
Çalışma

kapsamındaki

müzelerin

üçte

birinde

yaratıcı

drama

çalışmaların ilk aşaması olan ısınma oyunlarına yer verilmektedir. Isınma
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oyunlarını kullanan bu müzelerin, yaratıcı dramanın tüm aşamalarını
gerçekleştirmekte olduğu düşünülmektedir.
Tüm müzeler genelinde, en çok kullanılan yöntemin canlandırma ve rol
oynama teknikleridir denilebilir. Bu teknikleri doğaçlama ve donma teknikleri
izlemektedir. En az yer verilen yaratıcı drama aşamasının ise değerlendirme
aşaması olduğu görülmüştür. Değerlendirme aşaması sadece üç müze
tarafından uygulanmakta olup, bu müzeler yaratıcı dramanın tüm aşamalarını
uygulayan müzelerdir.
9.2.6. Yaratıcı drama etkinliklerine ayrılan süre
“Müze eğitim etkinliklerinizde yaratıcı drama etkinliklerine ayrılan süre
ne kadardır?”
9.2.6.a Eğitim süresinin %100ü:
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (ÇDD tarafından 2014 yılına kadar, 2 - 4
saat), PTT Pul Müzesi (drama dernek, enstitü ve grupları tarafından, 1 saat),
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi (drama dernek, enstitü ve grupları
tarafından, 1,5-2 saat)
9.2.6.b Eğitim süresinin %75i :
Ankara Çocuk Müzesi (2 saatlik eğitim süresinin 1,5 saati), Yaşayan
Müze (2 saatlik eğitim süresinin 1,5 saati)
9.2.6.c Eğitim süresinin %50si:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ortalama 2 saatlik eğitim süresinin
yarısı) , Gordion Müzesi (Ortalama 2 saatlik eğitim süresinin yarısı), Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi (Ortalama 2 saatlik
eğitim süresinin yarısından fazlası), Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi
(Ortalama 40 dakikalık eğitim süresinin yarısı)
9.2.6.d Eğitim süresinin %10u:
MTA Tabiat Tarihi Müzesi (Ortalama eğitim süresi 2 saat)
Çalışma kapsamındaki, yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştiren ya da
izin veren müzelerde bu etkinliklere ayrılan süre toplam etkinlik süresinin
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büyük bölümünü kapsamaktadır. Toplam müzelerin üçte biri toplam etkinlik
süresi boyunca yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirmektedir. Bu müzeler sözü
edilen

çalışmaları

kendi

bünyelerindeki

eğitimler

aracılığıyla

gerçekleştirmeyip, sadece müzede bu etkinliklerin yapılmasına olanak
sağladıkları görülmüştür.
Yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştiren müzelerin çok büyük
çoğunluğu toplam etkinlik süresinin en az yarısını hatta daha fazlasını
yaratıcı drama etkinliklerine ayırdıkları görülmüştür.
9.2.7. Yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilen grupların özellikleri
“Müze eğitiminizde özellikle yaratıcı drama etkinlikleri hangi yaş
gruplarına yönelik hazırlanmaktadır?”
9.2.7.a Ana okul, ilkokul grupları ve orta öğretim ile:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Yaşayan
Müze, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Türk Telekom Telekomünikasyon
Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum
Drama Enstitüsü tarafından 2014 yılına kadar)
9.2.7.b Lise, üniversite öğrencileri ile:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Yaşayan Müze, Ankara Vakıf
Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü
tarafından 2014 yılına kadar)
9.2.7.c Farklı meslek grupları, dezavantajlı gruplar, özel gruplar ile:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Yaşayan Müze,
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama
Enstitüsü tarafından 2014 yılına kadar)
Yaratıcı drama etkinliklerini birlikte gerçekleştirilen gruplar en çok ilk ve
orta öğretim yaş grubundan olduğu saptanmıştır. Ardından okul öncesi ama
daha çok ana okul yaş grubu gelmektedir. Bunu lise ve üniversite grupları
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takip etmektedir. Listenin sonunda ise, dezavantajlı grupların, farklı meslek
grupları ile özel grupların yer almakta olduğu söylenebilir.
Birlikte yaratıcı drama etkinliği gerçekleştirilen grupların en çok ana
okul, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri olması, müzelerin öğretim
programına paralel kazanımlar vaat ediyor olmasına ve/veya eğitimcilerin bu
etkinlikleri organize ediyor olmasına bağlanabilir.
9.3. Eğitim Etkinliklerinin Uygulama Sıklığı ve Değerlendirilmesi
“Müzenizde uygulanan bu eğitim programları belirli aralıkla yenileniyor
mu?”
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9.3.1. Eğitim Etkinliklerini Yenileyen Müzeler:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Yaşayan Müze, Çengelhan Rahmi
M. Koç Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi
(Çağdaş Drama Derneği ve Oluşum Drama Enstitüsü tarafından 2014 yılına
kadar)
Anadolu

Medeniyetleri

Müzesi:

"Anadolu'da

tarım,

Anadolu'da

hayvancılık, avcılık, Anadolu'da savaşlar, barış antlaşmaları, Anadolu'da
yazının gelişimi, Anadolu'da paranın yeri ve önemi, günlük hayatta
ekonominin başlangıcı, ticari ilişkileri, uluslararası ilişkiler, ilk hukuk kuralları
gibi farklı pek çok konu başlığını çalıştık. Çünkü Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, özellikle arkeoloji müzeleri her bilim dalının ilk örneklerini sunar.
Böyle olduğu için de hangi bilim dalı olursa olsun, özellikle üniversite
öğrencileri için kendi meslek, bilim dallarının ilk örneklerini müzede bulurlar
ve görsel olarak o zenginliği kafalarının içine alır ve bunu kendileri geliştirerek
bize de yansımasını gösterirler. Bu nedenle tek bir konunun işlenmesi çok
daha iyidir, bunu bir çok okulla yaptık. "Anadolu'da tarım Çatalhöyük Antik
Kenti'nde başlamıştır, avcılık ve toplayıcılıkla geçinirken buğday ve arpa
yetiştirmeye başlanmış, ondan aldıkları tanelerin un, undan ekmek yapmayı,
yiyecekleri koymak için çanak çömlek yani seramik teknolojisini geliştirdiler o
süreç bugüne kadar gelişti ve bugünkü tencere sistemine kadar geldi. İşte bu
da arkeolojidir." diyerek çocuklara uygarlığın önemini kavrattık."
Gordion Müzesi: "Talebe göre eğitim programı uyguladığı gibi,
kendileri çalışma yapmak isterlerse her türlü kolaylık sağlanıyor."
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi:
"Rehberli müze turundan söz edecek olursak tabii ki yenileniyor zaten gelen
grubun talebi ona göre özel bir sunum yapmanızı gerektiriyor. İkincisi
ekibimiz sürekli kendini yenilemeye devam ediyor, lisansüstü eğitim alıyor,
kimimizin yurt dışı deneyimleri oluyor bunları aktarıyor, paylaşıyor. Bunlar
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rehberli müze turunda bile değişikliklere neden oluyor. Ya da tamamen
deneme yanılma yoluyla farklı bir şeyler deneniyor, bir öykü, bir hikaye ya da
vurguladığınız bir objenin eğer genel konseptte çok büyük bir etki
yaratmadığını

görüyorsanız

onu

değiştiriyorsunuz.

En

temel

bazda

yaptığımız etkinlik rehberli müze gezisi olduğu için bunu söyleyebilirim. Öte
yandan yenileniyor mu derken aslında hepimizin aklında Oyuncak Müzesi
için o kadar çok etkinlik var ki işte bu zihin haritası, yol haritası olarak
adlandırdığımız tüm yazılı raporları oyuncak müzesinde yapılabilecek
etkinlikler için sürekli beslendiğimiz bir bilgi havuzumuz var. Bu bağlamda
evet hazırlık bağlamında yenileniyor ama tabii ki aktif bir etkinlik programımız
olmadığı

için

uygulayabilmeyi

artık

hazırlık

umuyoruz.

olarak

Bunları

mevcut
müze

yeni

yeni

mekanla

mekanında

birlikte
ziyarete

açıldığında ziyaretçi müzeye gelmeden müzenin internet sitesinde bu eğitim
kendi bilgisayarına indirebilecek."
Yaşayan Müze: "Tematik sergiler düzenliyoruz: Osmanlı döneminde
aşk konulu sergimiz vardı mesela, bunun dışında hıdrellez, aşure, nevruz
temalı sergiler. Halk ve ulusal takvimi dikkate alarak bunları uyguluyoruz.
Mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kadın kahramanlar temalı
çalışmamız vardı, 23 Nisan da çocuklara yönelik farklı çalışmalarımız oluyor
ve böylelikle eğitim etkinlikleri sürekli yenilenmiş oluyor."
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi: "Hafta sonu atölyelerinde zaten hep
farklı etkinlikler uygulanıyor. Hafta içi ise, rezervasyon alacağımız sırada,
buradaki çalışmalarımızdan bahsedip, eğitim çalışması yapıp yapmak
istemediklerini soruyoruz. Tabi bu üç sınıf birden gelmek istediklerinde yaklaşık yüz öğrenciden bahsediyoruz- kalabalık olması nedeniyle eğitim
çalışması yapmamız mümkün değil, onları da bölerek uygun koşullara
çekmeye

çalışıyoruz.

Yani

eğitim

öğretmenlerin taleplerine, okulda

etkinliğimiz,

grubun

özelliklerine,

o hafta işledikleri konulara, ziyaret

amaçlarına göre etkinlik uyguluyoruz. Yani sık sık yeni, farklı etkinlikler
yapıyoruz aslında."
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MTA Tabiat Tarihi Müzesi: "Her yıl eylül ayında temamızı yeniliyoruz.
Bu tema doğrultusunda tüm eğitim programımız yenilenmiş oluyor."
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Çağdaş Drama Derneği tarafından:
"Vakıf Eserleri Müzesi’nde daha çok semboller üzerine çalışıyorduk.
Çalıştığımız gruplar belli bir yaş aralığında olduğu ve müzenin koleksiyonu da
değişmediği için büyük değişiklikler yapmıyorduk. Küçük değişiklikler
yapıyorduk. Mesela bir el işi çalışmamız vardı ancak onu bir grupla iki hafta
çalışacaksak yapıyorduk. Atölye kısmında yaptığımız bir çalışmaydı."
9.3.2. Eğitim etkinliklerinin henüz yenilemeyen müzeler:
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi
Çalışma kapsamına giren müzelerin çok büyük çoğunluğu eğitim
etkinliklerini yenilemektedir denilebilir. Gelen ziyaretçi grubunun yaş grubuna,
talebine, işleyecekleri temaya göre eğitim etkinlikleri

yenilenebilmekte,

değişiklik gösterebilmektedir. Bazı müzeler eğitim etkinliklerini gelen grubun
talebi doğrultusunda yenileyebildiği gibi, bazı müzeler haftalık, aylık ve hatta
bazı müzeler yıllık olarak değiştirmekte ve bunu yaparken öğretim programını
ya da yıl içindeki özel gün ve haftaları dikkate almaktadır.
Çalışma kapsamında eğitim etkinliklerini henüz yenilemeyen iki müze
vardır. Bir tanesi bunu, henüz nispeten yeni olmalarına bağlamaktadır.
9.3.3. Geri dönütlerin alınması
“Geri dönütleri nasıl alıyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz?”
9.3.3.a Mektup/Elektronik posta aracılığıyla:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi,
9.3.3.b Sözlü:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Çocuk
Müzesi, Yaşayan Müze, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimleri
Oyuncak

Müzesi,

MTA

Tabiat

Tarihi

Telekomünikasyon Müzesi, PTT Pul Müzesi

Müzesi,

Türk

Telekom
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9.3.3.c İnternet siteleri aracılığıyla:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi
9.3.3.d Anket:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, MTA
Tabiat Tarihi Müzesi, PTT Pul Müzesi
9.3.3.e Ziyaretçi defteri:
Türk Telekom Telekomünikasyon Müzesi, Yaşayan Müze
Çalışma kapsamına giren müzelerde geri dönütlerin daha çok sözlü
olarak alındığı görülmüştür. Diğer geri dönüt edinme araçları sırasıyla; anket,
ziyaretçi defteri ve internet siteleridir denilebilir.
9.3.4. Geri dönütlerin değerlendirmesi:
“Bu geri dönütleri nasıl değerlendiriyorsunuz?”
9.3.4.a Olumlu/Müzelere bakışın değişimi:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Çocuk
Müzesi, Yaşayan Müze
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: "Her biri çok çok olumlu. Bugüne kadar
öğretmenler çok büyük kazanımlar elde ettiklerini söylüyorlar, müzeleri böyle
bilmiyorduk diyorlar. Özellikle, özel okullar sempozyumunda hem de farklı
sempozyumlarda müze eğitimi nasıl olmalıdır şeklinde sunumlar yaptık."
Gordion Müzesi: "Her biri çok çok olumlu. Bugüne kadar öğretmenler
çok büyük kazanımlar elde ettiklerini söylüyorlar, müzeleri böyle bilmiyorduk
diyorlar.

Özellikle,

özel

okullar

sempozyumunda

hem

de

farklı

sempozyumlarda müze eğitimi nasıl olmalıdır şeklinde sunumlar yaptık."
Ankara Çocuk Müzesi: "Şimdi Türkiye için yeni bir kavram çocuk
müzesi kavramı, sadece çocuklar düşünülerek hazırlanmış bir yer ama
bilindik yerlerden de biraz farklı. Bu farkın nedeni de işin içinde eğitim olması.
Eğlenirken bir takım şeyler öğrenmiş oluyor ve bunu da en sevdikleri şeyle,
oyunla, yaratıcı drama ile öğreniyorlar. Mesela çocuklardan duyduğum bir
cümle bunu çok güzel özetliyor: Günlerden en güzel gün, bugün. Müzeden
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ayrılmak istemiyorlardı adeta, çok güzel geri dönüşler aldık. Bunu
öğretmenlerin doldurduğu değerlendirme formlarından, çocukların yaptıkları
resimlerden, ziyaretçi defterimizden doğru bir iş yaptığımızı anlıyorduk
açıkçası."
Yaşayan Müze: "Bunlar, çok eğlendikleri, çok farklı bir müze ziyareti
yaptıkları türünde yorumlar içeren çok olumlu geri bildirimler."
9.3.4.b Olumlu/Eğlenerek öğrenmek:
Ankara Çocuk Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion
Müzesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi,
Yaşayan Müze
9.3.4.c Olumsuz geri dönütler:
Hemen her müzede geri dönütler son derece olumlu. Olumsuz geri
dönütlerin tamamı müzelerin fiziki şartlarına ya da eğitim etkinliği süresinin
daha uzun olmamasına dair.
9.3.4.d Geri dönütlerin değerlendirilmesi:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi ile PTT
Pul Müzesi hariç, çalışma alanına dahil olan müzelerin tümü aldığı geri
dönütlere dair bir değerlendirme ya da rapora dönüşmüş ya da ötesinde
akademik bir çalışmaya yönelik bir çalışma henüz gerçekleştirmemiş.
Geri dönütlerin, her müze için son derece olumlu olduğu sonucuna
varılmıştır.

En çok müzeye bakışın olumlu değişimine dair geri dönütler

alınırken, bir diğer olumlu geri dönüt de eğlenerek öğrenmeye dair. Olumuz
geri dönütler müzelerin fiziki şartlarından kaynaklanıyor ya da küçük yaş
gruplarında süre uzun bulunabiliyor.
Geri dönütler sadece iki müze tarafından rapora konu olmuş ve
akademik olarak incelemeye tutulmuştur.
9.3.5. Eğitim etkinliği ortalama süresi
“Müzenize uygulanmakta olan eğitim programlarının ortalama süresi
ne kadardır?”
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9.3.5.a Ortalama 40 dakika:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Türk Telekom Telekomünikasyon
Müzesi, PTT Pul Müzesi
9.3.5.b Ortalama 1,5-2 saat :
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gordion Müzesi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara Çocuk Müzesi, Ankara
Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği tarafından 2014 yılına kadar),
MTA Tabiat Tarihi Müzesi
Eğitim etkinlikleri gerçekleştiren ya da rehberli tur hizmeti veren
müzelerde etkinlik süresi en az bir ders saati yani 40 dakikadan oluştuğu
saptanmıştır. Bu süre genelde, daha ziyade 1,5-2 saati buluyor denilebilir. Bu
süreç müzenin ya da müzenin bir kısmının gezilmesi, etkinlik ve
değerlendirme gibi bölümlerden oluşuyor diye değerlendirmek mümkün
görülmektedir.
9.3.6. Eğitim etkinliği uygulama sıklığı
“Müzede

gerçekleştirdiğiniz

eğitim

programları

ne

sıklıkta

uygulanıyor?”
9.3.6.a Açık olduğu her gün:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi, Ankara
Çocuk Müzesi, Yaşayan Müze, PTT Pul Müzesi,
9.3.6.b Haftada 5 gün:
Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi, Türk Telekom Telekomünikasyon
Müzesi
9.3.6.c Haftada 2 gün:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara
Vakıf Eserleri Müzesi (Çağdaş Drama Derneği tarafından 2014 yılına kadar)
9.3.6.d Randevu taleplerine göre:
Gordion Müzesi
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Eğitim etkinliklerinin sıklığını bir müzede, gelen talepler belirlerken, çalışma
kapsamındaki müzeler genelinde en az haftada iki günden, müzenin açık
olduğu her gün gibi geniş bir yelpazeye uzandığı görülmektedir. Eğitim
etkinlikleri,

belirlenen

sürenin

el

verdiğince

gün

içinde

birkaç

kez

olabilmektedir. Rehberli anlatımların gün içinde sıklığı ise okulların açık
olduğu tarihlere, hafta sonlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.
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10.

Tartışma ve Öneriler

Bu başlık altında araştırma yöntemi ile ortaya çıkan verilere ilişkin bir
ara değerlendirilme yapılmıştır ve bu veriler ışığında bu alanda çalışma
yürüten ve yürütecek olan araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Ankara’daki müzelerin büyük çoğunluğunun her hangi bir müze eğitim
etkinliğini yürütmediği anlaşılmaktadır. Araştırma kapsamına giren, Ankara’da
müze eğitim programı uygulayan müzelerin bir kısmında eğitim etkinliklerinin
müzede ve/veya müzenin eğitim atölyesinde yapılmakta olduğu saptanmıştır.
Tez kapsamındaki bazı müzelerin ise bir eğitim atölyesinin olmadığı, eğitim
etkinliklerinin müzelerin sergi salonlarında eğitmen önderliğindeki rehberli tur
anlatımlarıyla

gerçekleştirildiği saptanmıştır. Rehberli tur anlatımı ile

gerçekleştirilen müze ziyaretinin müzeye ve koleksiyona dair daha
bilgilendirici olması açısından katkısı açıktır. Ancak rehberli tur anlatımını
müze eğitimi etkinlikleri arasında saymanın, günümüz dünyasında yürütülen
müze

eğitim

programlarını

değerlendirdiğimizde

yetersiz

kaldığı

düşünülmektedir.
Bu çalışma ile eğitim etkinlikleriyle ve uyguladıkları yaratıcı drama
teknikleri ile ne gibi kazanımlar hedefledikleri saptanmaya çalışılmıştır.
Çalışma

kapsamındaki

müzelerin

tamamı

yürüttükleri

eğitim

programında yaratıcı drama tekniklerine yer vermektedir. Bu çalışmada
Ankara’daki müzelerin kullandığı yaratıcı drama teknikleri ve hangi yaratıcı
drama aşamalarını uyguladıkları saptanmıştır. Araştırma kapsamındaki
müzelerin büyük bir kısmı yaratıcı dramanın sadece bir ya da iki aşamasını
kullanırken, daha az sayıdaki bir kısmı ise tüm aşamalarını kullanmakta
olduklarını belirtmiştir. Yaratıcı dramayı müze eğitim etkinliklerinde kullanan
müzelerin -iki müze hariç- yaratıcı dramanın aşamalarını sıralı olarak
kullanmadıkları, bu konuda bilgi eksikliği yaşadıkları tespit edilmiştir.
Yaratıcı drama etkinliklerini birlikte gerçekleştirilen grupların özellikleri,
ve uygulama sıklığı ve yaratıcı drama etkinliklerine ayrılan süre, etkinlikleri
yenileme periyotları irdelenmiştir. Bu grupların çok büyük çoğunluğunun ilk ve
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orta dereceli okul öğrencilerinden, en azının ise özel gruplardan olduğu
saptanmıştır. Müze eğitim etkinlikleri en az hafta bir gün uygulanmaktayken,
en sık uygulanan müzelerde ise günde birden fazla seans ile açık olduğu ve
her gün uygulanmakta olduğu belirlenmiştir. Söz konusu müze eğitim
etkinliklerinde yaratıcı drama etkinlerine ayrılan sürenin toplam etkinlik
süresinin yarısı ya da daha fazlası olduğu saptanmıştır.
Çalışma kapsamına giren müzelerde geri dönütlerin daha çok sözlü
olarak alındığı görülmüştür. Diğer geri dönüt edinme araçları ise anket
uygulama ve ziyaretçi defteridir. Ayrıca ziyareti gerçekleştiren kurum,
kuruluşların resmi internet sitelerinde müze ziyaretine dair paylaştıkları
yorumları araştırarak geri dönütleri edinenler de vardır. Alınan geri dönütlerin,
nasıl değerlendirildiği araştırılmıştır. Geri dönütler, araştırma kapsamındaki,
sadece iki müze tarafından bir değerlendirme raporuna konu olmuş ve
akademik olarak incelemeye tabi tutulmuştur.
Araştırma

kapsamındaki

müzelerin

uyguladıkları

müze

eğitimi

programları ve bu programda yer verdikleri yaratıcı drama çalışmaları ile
hedefledikleri kazanımların ve yürüttükleri etkinliklerin müze eğitim programı
ya da eğitim atölyesi bulunmayan müzelere ve eğitmenlere örnek oluşturması
umulmaktadır.
Tez kapsamındaki müzelerin sürdürmekte oldukları müze eğitimi ve
yaratıcı drama etkinliklerine dair değerlendirme raporu tutmalarının hem
ilerideki çalışmalarına yön vermesi ve hem de halihazırda müze eğitim
programı olmayan müzelere örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma alanındaki müzelerin gerek yaratıcı drama çalışmalarına
gerekse daha genel anlamda müze eğitim etkinliklerine dair geri dönütlerin
sözlü olarak alınması yerine yazılı olarak toplanmasının ve rapora
dönüştürülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Böylesi bir raporun bu
çalışmaları yürüten müzeler için katkı sağlayacağı gibi, bir müze etkinlik
programı hazırlamakta/hazırlayacak olan müzeler için de yol gösterici nitelik
taşıyacağına inanılmaktadır.
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BÖLÜM IV

Araştırmanın bu bölümünde, müze eğitim programı ve yaratıcı drama
etkinlikleri yürütmeyen bir müze olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde
uygulanabilecek yaratıcı drama etkinlik önerisi sunulmaktadır.

11. ANKARA RESİM ve HEYKEL MÜZESİNDE YARATICI DRAMA
ÖNERİSİ

Yaratıcı drama etkinlik önerileri için, çalışma kapsamı dışında kalan ve
halihazırda müze eğitim programı olmayan Ankara Resim ve Heykel Müzesi
seçilmiştir. Ankara Resim ve Heykel Müzesinin tercih edilmesinin bir nedeni
de araştırma kapsamında bir sanat müzesinin olmayışıdır. Bunun yanı sıra
Ankara Resim ve Heykel Müzesi sergi salonları müze eğitim etkinliklerine
olanak tanımaktadır. Gerek Ankara Resim ve Heykel Müzesinin; sergi
salonlarının sunduğu olanaklar, gerek yeterli personel sayısına sahip oluşu,
gerekse ileriye dönük eğitim atölyesi kurulabilmesi için fiziki koşullarının
uygunluğu birlikte değerlendirildiğinde öneri olarak hazırlanan müze eğitim
etkinliği daha anlamlı olmaktadır. Böylelikle Ankara Resim ve Heykel Müzesi
için hazırlanan yaratıcı drama etkinlik önerisi hem öğretmenler, hem drama
liderleri hem de müze personeli tarafından uygulanabilecek ve dahası
geliştirilebilecektir.
Görsel Sanatlar/Resim Dersi kapsamında ortaokul 5. ve 6. sınıf
öğrencilerine müzedeki eserlerden yola çıkarak akıcı, esnek ve yaratıcı
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düşünme

becerileri

kazandıracak

yaratıcı

drama

yöntemlerinden

yararlanarak geliştirilen bir dizi etkinlik tasarlanmıştır.
Çağdaş müzeler aynı zamanda birer eğitim mekanlarıdır.

Öğretim

programında yer alan görsel sanatlar dersi için bir sanat müzesinden daha
uygun bir mekan düşünülemez. Özellikle Başkent Ankara’da Türk resim
sanatının en değerli eserlerinin sergilendiği Ankara Resim ve Heykel Müzesi
böylesi bir eğitim etkinliği için ideal bir mekandır. Ankara Resim ve Heykel
Müzesi’nin henüz bir eğitim atölyesi ya da eğitim programı yoktur. Aynı
zamanda çalışma kapsamında olan müzelerden farklı türde bir koleksiyona
sahiptir. Bu nedenle müzede yaratıcı drama etkinlik önerisinin şimdilik bu
alanda çalışan kişi ve öğretmenler için, ileride ise müze için yardımcı
olabileceği düşünülmektedir.
Müze eğitimi özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve insanları
anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı
bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları ve eski eserleri anlama, koruma
ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir
yaklaşımla

tanıma

ve

anlama,

müzelere

yaşayan

kurum

niteliğini

kazandırma, kültürlerarası anlayış ve empati geliştirme gibi hedeflere hizmet
eder (ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Müze Eğitimi Uygulamaları, akt.
Şahan,2005:491-2). Müze eğitimi; müzenin amacını ve niteliklerini, sergileri,
sergilenen sanat eserlerini, müze ortamını, müze çevresini, müze ile insanlar
arasındaki ilişkiyi ve müzenin disiplinler arası yönlerini ele alırken müzenin
aktif bir öğrenme ve gelişme alanı olarak kullanılmasını içermektedir.
11.1. Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı olup, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu
tarafından projelendirilmiştir. 1927 yılında inşa edilen yapı, 1980 yılından beri
müzedir.
Türk plastik sanatının oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan sanat
eserleri koleksiyonlarının ve bunların sınıflandırmalarının bulunduğu ve bu
alandaki boşluğu dolduran plastik sanat kütüphanesi devlet, yurtiçi, yurtdışı
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ve de yabancı elçiliklerin bağışlarıyla ve yeni satın almalarla her yıl
zenginleştirilmekte, bu alanda çalışma yapan araştırmacıların ihtiyaçlarına
burada bulunan Türk sanatçılarının arşivleri yeterli ölçüde cevap vermektedir.
Müzenin en önemli sorumluluklarından biri olan sanat eserlerinin
korunması, sıcaklıktan ve nemden kaynaklanan problemleri çözerken, en
başarılı sonuçları veren yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bütün koruma
önlemlerine karşın eserlerde olabilecek herhangi bir zarar için uzmanlar
tarafından oluşturulmuş ayrı bir bölüm müze içerisinde yer almaktadır.
11.2. Yaratıcı Drama Etkinliği Önerisi
Müzede yaratıcı drama etkinlik önerisi etkinlik öncesi, etkinlik süreci ve
sonrası olarak üç aşamalı olarak hazırlanmıştır.
11.2.1.

Müze Eğitim Etkinlik Öncesi Çalışma

Süre:

80 Dakika

Yer:

Okul, Görsel Sanatlar Dersliği

Katılımcı Sayısı:

25-30 Kişi

Konu:

Orta Öğretim 5.ve/veya 6. sınıflar

Kullanılan Yöntem:

Yaratıcı Drama

Kullanılan Teknikler:

Beyin Fırtınası, zaman tüneli

Araç Gereçler:

Kağıt, kalem, barkovizyon

Kazanımlar:

Akıcı, esnek ve özgün düşünmek, yaratıcılığı
geliştirmek, farklı fikirlere saygı...

Müze etkinliği öncesinde dersin öğretmeninin öğrencilere Ankara
Resim ve Heykel Müzesi ve koleksiyonu görsellerin gücünden de
yararlanılarak powerpoint bir sunum ile tanıtır. Bu tanıtım sırasında Müzenin
resmi internet sitesindeki 360 derece sanal turdan yararlanılarak öğrencilerin
hem müzeye hem de müzede sergilenen eserlere aşinalık kazanması
sağlanır.
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Öğretmen, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve orada görecekleri
eserler hakkında öğrencileri bilgilendirir ve müze ziyaretine hazırlamak için
bazı etkinlikler yaptırır.
Ben Müzesi: Eğitmen, kendileri hakkında düşünmelerini ister.
Kimdirler?, nelerden hoşlanırlar? bunlar hakkında düşünmelerini ister.
Eğitmen, kendilerini tanımlayacak kelimeleri yazmalarını ve bunlardan en az
20 taneden oluşan bir liste yapmalarını söyler. Böylelikle akıcı olarak
düşüneceklerdir.
Ardından kendilerini temsil edeceklerini düşündükleri bu kelime
listesinden ve kendilerini temsil ettiğini düşündükleri en az üç objeyi -kendi
müzelerini oluşturmak üzere- haftaya beraberlerinde getirmeleri istenir.
Böylelikle kendi müzelerini oluşturur, getirdikleri nesneleri sergileyerek kendi
müzeleri ile gerçek müze arasındaki benzerlikleri ve sergiledikleri objelerin
anlamları üzerine tahminleri sınıf arkadaşları ile değerlendirmeleri beklenir.
Öğrencilere bu objelerin kolay taşınabilir nesneler olması gerektiği belirtilir.
Zaman

Tüneli:

Öğretmen

Ankara

Resim

ve

Heykel

Müzesi

koleksiyonunda bulunan ve halihazırda sergilenen bir tablonun slaytını
öğrencilere gösterir. Bu Turgut Zaim'in "Hamur Açan Yörük Kadın" tablosu
olabilir. (Ek 1- Eser Görseli )
Ardından öğrencilerden tabloya bakarak;
"Eğer bugün resmedilseydi ne kadar şey farklı olurdu?"
"Sanatçı bize kendi döneminin yaşamını göstermek için başka ne tür
sahneler seçebilirdi?"
"Eğer günümüz yaşantısından bir sahne resmedecek olsaydınız ne tür bir
sahne seçerdiniz ve bu sahnede yer alacak ayrıntılar neler olurdu?"
soruları üzerine düşünüp yanıt vermelerini ister. Bu dört soru egzersizi ile
öğrenciler akıcı, esnek ve özgün düşünme eğilimi göstereceklerdir.
Beyin Fırtınası: Öğretmen öğrencilerden müzeye yapacakları ziyaret
sırasında ne gibi kurallara uyulması gerektiğine dair sınıfta beyin fırtınası
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yapılmasını ister. Beyin fırtınası bireylerin eleştirilme endişesi olmadan
fikirlerini rahatlıkla ifade ettikleri grupla çalışma tekniğidir.
Beyin fırtınası değişik fikirlerin ortaya konulmasını destekler, böylece
kısa sürede çok sayıda fikir üretilir. Böylelikle grubun bütün olarak bilgilerini
ve deneyimlerini ortaya koymasına yardımcı olur. Yaratıcılığı destekler ve
grubun bütünün katılımını sağlar.
Öğretmen bunun için bir süre belirler ve sınıftakiler sıra ile seri olarak
fikirler ortaya atarlar. Fikirler söylenirken ortaya atılan fikirle ilgili olarak hiçbir
yorum ve eleştiri yapılmaz, fikirler sorgulanmaz veya yargılanmaz. Her fikir;
çılgınca, mantıksızca, saçma, uygun değil veya tekrar ediliyor gibi görünse
bile, kabul edilir ve listelenir. Hiçbir öneri eleştirilmez. Fikirlerin özgürce
açıklanması desteklenir. Fikirlerin sınıflandırılması sağlanır.
Ardından ortaya atılan fikirler üzerinde tartışılarak fikirlerin ne olduğu
tam olarak anlaşılması sağlanır. Bu bölüm sonunda bütün sınıfın uzlaşması
ve bir fikir üzerinde tartışılarak fikirlerin tam olarak anlaşılması sağlanır. Son
olarak müzede uyulması gereken kuralların listesi yapılır ve her kural kartlara
yazılır ve sınıf panosuna iliştirilir.
Değerlendirme
Müze

eğitim

etkinliklerinin

ilk

aşaması

ile

müzedeki

eğitim

etkinliklerinin çok daha verimli geçmesi beklenir. Grubu oluşturan her birey
böylelikle Müze ve koleksiyona dair ön bilgi edinmiş ve hazırlıklı olarak
etkinliklere katılabilecektir. Bu aşama müzedeki yaratıcı drama çalışmalarının
daha hızlı ve verimli bir şekilde kazanımlarını artıracaktır.
11.2.2.

Atölye “Müzede İki Saat”

Süre:

120 Dakika

Yer:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Katılımcı Sayısı:

25-30 Kişi

Konu:

Orta Öğretim 5.ve/veya 6. sınıflar

Kullanılan Yöntem:

Yaratıcı Drama
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Kullanılan Teknikler:

Doğaçlama, Pandomim, Rol Oynama

Araç Gereçler:

Müzik çalar, enstrümantal müzik CD.si ve/veya
klasik müzik CD.si, şal, hırka, çanta, kağıt, kalem
Akıcı, esnek ve yaratıcı düşünme becerileri

Kazanımlar:
Isınma- Hazırlık

Bu aşamada daha çok bedenin harekete geçtiği ve ısınmak, grup
üyelerinin bir nesne ve birbirilerine yakınlık duymasını, alışmasını sağlamak
için yapılan esas amacı ise bir grup dinamiği oluşturmak ve bir sonraki
aşamaya hazırlamak olan kaynağı daha çok spora ve dansa yani harekete
dayanan etkinliklerdir, müze eğitimcisinin liderliğinde drama hazırlık ve
ısınma oyunları oynanır.
Fırça Dansı: Bunlardan ilk olarak hafif bir müzik eşliğinde “Fırça
Dansı” etkinliği, daire oluşturan grup üyeleri vücutları bir fırça gibi düşünülür
ve önce bedenin kendisi, sonra sırasıyla ayaklar, bacaklar, eller, kollar,
başlar, çene ve burunlar ile karşılarındaki hayali tuvali boyamaları ile
gerçekleştirilir.
Elleri Tanıma: Öğrenciler ikişerli olarak eşleşir ve herkes eşinin
ellerini gözleri kapalı olarak inceler, tanımaya çalışır. Sonrasında grup halka
olur ve gözler hala kapalı iken grup üyeleri yer değiştirilir ve herkes eşinin
elini tanımaya çalışır.
Ayna Çalışması: Öğrenciler karşılıklı eş olarak müze eğitimcisinin
“tüm bedeninizle karşınızdakinin aynasısınız” diyerek başlattığında ayna
görevindeki

öğrencinin

karşısındakinin

hareketlerinin

aynısı

tekrarlar,

ardından roller değişilir ve diğer öğrenci partnerinin aynası olur.
Heykel Olma Alıştırmaları: Yine ikili eşlerin karşılıklı olarak durup bir
eşin verdiği pozun diğer eşin tekrarladığı pozda ayrıntıların yakalanmasına
dikkat edildiği ve hatta bir eşin gözü kapalı bir haldeyken elleri yardımı ile
diğer eşin pozunu algılamaya çalışıp aynısı tekrarlamaya çalıştığı “Heykel
Olma Alıştırmaları” ile öğrenciler ikişerli olarak karşılıklı durur, biri poz verir,
diğer eş aynı pozu tekrarlar, detayları kaçırmamak önemlidir. Bunun ardından
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eşlerden biri gözünü kapatır ve diğerinin verdiği pozu el yordamı ile
algılamaya çalışır ve aynısı yapar. Gözünü açtığında benzerlik ve farklılıklar
karşılaştırılır. Çalışma esnasında eğitimci sergi salonunda öğrencilere klasik
müzik/enstrümantal müzik CD.si dinletir.
Müze

Sepeti:

Bu

etkinliği

takiben

eğitmen

öğrencileri

sergi

salonundaki eser özelliklerine göre gruplandırır: heykel, portre, natürmort,
manzara resmi gibi. Ardından herkes halka olur, hangi grubun adını söylerse
grubun üyelerinin yer değiştirmesi gerektiğini söyler, açıkta kalan ebe
olacaktır ve bu defa ebe bir grup adı söyleyecek ve kendine yer bulmaya
çalışacaktır. Müze sepeti denirse bu herkesin yer değiştireceği anlamına
gelir.
Neredeyim?: Öğrencilere “Neredeyim?” resimli ipucu kağıdı ile “Dün,
Bugün, Yarın” çizelgesi –ki bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Eğitimi
Modülü’nün Etkinlik Kitabındaki örneklerden yola çıkarak Ankara Resim ve
Heykel Müzesi’ne uyarlanarak gerçekleştirilen eğitim programı öncesinde
hazırlanmıştır.- dağıtılır. Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenmekte olan
eserlerin (EK 2 Eser Listesi ve Görselleri) görselli kısa bilgilerini içeren bu
ipucu kağıtlarında tablo/heykel kendini tarif etmekte ve müzede nerede
olduğunu öğrencilere sormaktadır (EK 3). Bu kağıtlarda tanıtılan eserlerin
çocukların bulması ve hangi salonda sergilendiklerini kağıtlara yazmaları
istenir ve sonuçlara grup içinde paylaşılarak değerlendirilir. Böylelikle
çocuklar oyun yolu ile Müze’de olmaktan keyif almış, eserleri daha dikkatli
incelemiş ve keşfetme güdüsünü kullanmış olurlar. Bunun yanı sıra araştırma
yapma becerisi gelişeceği gibi, merak duygusu uyarılmış olur.
Bu ısınma oyunları ile katılımcılar bir sonraki aşamaya hazır hale
gelirler.
Canlandırma:

Aşağıdaki

canlandırma

etkinlikleri

aracılığıyla;

çocuklarda oyun ve canlandırma yolu ile yaratıcı düşünmenin ve hayal
gücünün, çocukların kendi fikirlerini ifade etme becerilerinin ve çocukların
grup çalışması içinde işbirliği yapma becerisinin geliştirilmesi hedeflenir.
Ayrıca bu teknik ile çocuklar eserler ve müze hakkında bilgiye, tarihi ve
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sanatsal değerleri gelecek kuşaklara aktarma bilincine ve tarihi olayları
araştırma merakına sahip olmaları beklenir.
Fotoğraf Çalışması: Fotoğraf anı tekniği ile gerçekleştirilen bir
doğaçlama

çalışması için

grup

toplanır

ve

ikiye

bölünür.

Müzede

gerçekleştirilen bu etkinlik için söz konusu Müze’de sergilenmekte olan ve
grup sayısı dikkate alınarak Halil Dikmen’in Portakal Bahçesi (EK 4 -Eser
Görseli) ile Şeref Akdik’in Okula Kayıt (EK 5- Eser Görseli) adlı eseri seçilir.
Tablodaki figürler hakkında müze eğitimcisi çocuklara bilgiler verir. Daha
sonrasında ise, yine müze eğitimcisi tarafından bu tabloya ilişkin bir
canlandırma yapacakları söylenir. Öğrenciler tarafından tablodaki olay
canlandırılır. Bu etkinlik ile öğrenciler, “Fotoğraftan Canlandırma” etkinliğinin
resme adapte etmiş olurlar. Öğrenciler anı/sahneyi nasıl oynayacaklarına
ilişkin tartışıp hazırlıklarını yaparlar ve anı/sahneyi sergilerler. Ardından
tablodaki resmedilmiş anın 5 dakika öncesi ve 5 dakika sonrası donuk imge
tekniği ile canlandırılır. Bu çalışma için müzeye gelirken şal, çanta, hırka,
fular gibi çeşitli aksesuarlar kullanılmak üzere getirilir ve hazır tutulur.
Doğaçlama: Öğrencilerden, yine iki grup şeklinde bir önceki fotoğraf
çalışması etkinliğindeki canlandırdıkları iki tablo üzerine “Tablodaki figürler
kimlerdir? Yaşları, sosyo-ekonomik durumları, meslekleri, neler olabilir,
aralarında neler konuşuyor olabilirler?” gibi sorularla bir öykü kurmaları
istenir. Ardından öğrencilerden canlandırılan konu ile ilgili duygu ve
düşüncelerinin ifade edilmesi istenir.
Mektup Yazma: Yukarıdaki paylaşımlardan sonra her iki grup kendi
çalıştıkları tabloda yer alan figürlerden birinin seçilerek ona bir mektubun
yazılması ile bu etkinlik son bulur.
Pandomim: Bir başka etkinlik olarak ise; çocukların bulundukları
salondan bir eseri seçip, o tabloyu arkadaşlarına pandomim yaparak
anlatmaları istenir. Her öğrenci bir eser seçmek üzere bir süre salonda
dolaşır, eserleri inceler ve bir tanesini seçer. Öğrenciler seçtikleri eserleri
sözcük kullanmadan, hiç konuşmaksızın vücut dilleri ile ifade edeceklerdir.
Salondaki eserlere göre bu balıklarını satmak isteyen balıkçılar, koltuğunda
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gün ortası uykusuna dalan bir kadın, savaşta ülkesini savunan bir asker
olabilir ya da portrelerdeki kişileri özelliklerine göre anlatabilirler. Böylelikle
hem eserlere daha yakından, dikkatle bakmış olacaklar hem de vücut dillerini
kullanmanın farkındalığını yaşamış olacaklardır.
Doğaçlama: Bu etkinlik için yine bulundukları salondaki bir tablo,
Turgut Zaim’in “Yörükler” isimli eseri seçilir. (EK 6- Eser Görseli). Müze
eğitim etkinliği öncesinde aynı ressamın farklı bir eseri seçilmişti. Aynı dönem
ve yaşantıyı sergileyen bu eser ile zaten o dönemin yaşantısı üzerine
sohbetleri ve fikirleri olması bir aşinalık yaratacaktır. Öğrenciler eserdeki
figürlerin rollerine bürünürler. Daha önceki etkinlikteki aksesuarlar tekrar
kullanılır. Burada öğrencilere bir hikaye kurmaları için zaman tanınır. Burada
herkes

kendi

rolüne

dair

doğaçlama

yapacaktır.

Böylelikle

eseri

derinlemesine inceleyecekler, o dönemde bir köy yaşantısını hayal edip,
yaratıcılıklarını kullanarak seçtikleri karakteri canlandıracaklardır.
Ara Değerlendirme: Eğitim programın sona ermeden önce öğretmen,
öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan şehir ve müze
tanıtım poster ve broşürlerini gösterir. Çocuklar dağıtılan bu poster ve
broşürleri incelerler ve bunların tanıtıma katkısının önemi birlikte tartışılarak
değerlendirilir. Etkili bir posterin nasıl olması gerektiği konusunda çocuklar
fikirler üretirler ve bunları paylaşırlar. Ardından öğretmen öğrencilere bir
sonraki hafta ders saatinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ni tanıtan bir
poster üzerine çalışacaklarını, o zamana kadar bu poster üzerine
düşünmelerini söyler. Bu teknik ile çocukların bilgi toplama ve bu bilgiyi
düzenleme ve sunma becerilerinin ve tarihi ve turistik değerlerimizi koruma
ve tanıtma bilincinin gelişmesi ve yaşadıkları şehirdeki tarihi ve kültürel
değerleri araştırma merakı aşılanması hedeflenir.
Genel Değerlendirme: Müzeler yaratıcılığın gelişmesi için en iyi
ortamı sunarlar. Yaratıcılığı geliştirmek üzere ilginç nesneler sunarlar.
Müzeler,

gidilecek

yönleri

önceden

belirlemeden

zihinleri

harekete

geçirebilirler. Müzelerden, etkin bir eğitim ortamı olarak yararlanılabilir.
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Müzeler çocukların yaparak, yaşayarak, duyuşsal, devinimsel, zihinsel,
bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek uygun bir ortam
sağlamaktadır.
Müzeler, çeşitli kültür varlıklarını tanıtarak, çocuklara o toplumun bir
bireyi olduklarını hissettirerek kişiliklerini ve öz güvenlerini geliştirmeye
yardımcı olur ve çocukların sanatla bağ kurmalarına katkıda bulunur. Küçük
yaşlardan itibaren müzelerdeki eserlerle karşılaşan ve bunlarla ilgili etkinlikler
yapan bir çocuğun sanat anlayışı gelişir ve sanata bakış açısı farklılaşır.
Müzelerin pek çok türü mevcuttur ve her biri ziyaretçilerine içerikleri ile
farklı ve zengin bir fikir yelpazesi sunarlar. Özellikle çalışma konusunu
oluşturan sanat müzeleri gibi mekanlar, öğrenme sürecinde objelerden
yararlanma, eserlerin yol açacağı tartışmalar bakımından önemlidir. Bu
tartışmalar kelime dağarcığı, görüş alış verişi, dinleme, yanıt vermek gibi
becerilerin gelişmesi için müzede rahatlıkla kullanılabilecek, müzenin belki de
bir sınıfta öğrenme ortamından çok daha zengin olanaklar sunabileceği,
eğitim ortamı olarak öne çıkacağı bir öğrenme süreci olacaktır.
Bu eğitim programı çerçevesinde öğrenciler, Türk resim sanatının en
önemli örneklerinin sınıfta slaytlarına ya da sıradan bir müze ziyaretindeki
gibi önünden dikkatsizce bakıp geçmemiş onları gerçek anlamda görmüş,
hikayesini anlamaya, yapıldığı dönemin ruhunu kavramaya çalışmış, kalıcı
bir öğrenme süreci içinde keyifle fark etmiş olacaklardır.
11.2.3.

Müze Sonrası Değerlendirme

Süre:

10 Dakika ve 80 Dakika

Yer:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi ile Okul, Görsel
Sanatlar Dersliği

Katılımcı Sayısı:

25-30 Kişi

Konu:

Orta öğretim 5.ve/veya 6. sınıflar

Kullanılan Teknikler:

Beyin fırtınası

70

Araç Gereçler:

Değerlendirme formu, resim kağıdı,
boya malzemeleri.

Kazanımlar:

Tarihi ve turistik değerlerimizi koruma ve
tanıtma

bilincinin

gelişmesi

ve

yaşadıkları

şehirdeki tarihi ve kültürel değerleri öğrenme
11.2.3.a

Müzede Değerlendirme:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi eğitim programının sona ermesinin
ardından

eğitmen

tarafından

katılımcılara,

doldurmaları

üzere

bir

“Değerlendirme Formu” (Ek 7) dağıtılır. Eğitim programı öncesinde
hazırlanmış olan bu form çalışmanın adı, katılımcının adı, tarih gibi bilgi ve
ve müze eğitim etkinliğine dair birkaç açık uçlu soruyu içerir. Eğitim
programına katılan öğrencilerden; formda yer alan eğitim etkinliklerine dair
düşünce ve hislerine dair boş bırakılan bölümlere paylaşımlarını yazmaları
istenir.
11.2.3.b

Görsel Sanatlar Dersi Müze Sonrası Çalışması:

Müze eğitim etkinliğinden hemen bir sonraki hafta okuldaki ders saatinde
öğretmen, öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan şehir
ve müze tanıtım poster ve broşürlerini gösterir. Öğrenciler dağıtılan bu poster
ve broşürleri incelerler ve bunların tanıtıma katkısının önemi birlikte
tartışılarak değerlendirilir. Etkili bir posterin nasıl olması gerektiği konusunda
çocuklar beyin fırtınası yaparlar, fikirler üretirler ve bunları paylaşırlar.
Ardından öğretmen öğrencilere Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ni tanıtan bir
poster üzerine çalışacaklarını söyler. Her öğrenci bireysel olarak kendi
posterini istediği şekilde, pastel, guaj, karakalem, sulu boya ya da kolaj
teknikleri ile resmeder. Ardından her poster okul panosuna asılarak,
sergilenir.
Bu çalışma ile çocukların bilgi toplama ve bu bilgiyi düzenleme ve
çeşitli yönetmelerle sunma becerilerinin ile tarihi ve turistik değerlerimizi
koruma ve tanıtma bilincinin gelişmesi ve yaşadıkları şehirdeki tarihi ve
kültürel değerleri araştırma merakı aşılanması hedeflenir.
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Böylelikle eğitim programının müzede gerçekleşecek olan kısmı
sonlanmış olur.
11.3. Sonuç ve Değerlendirme
Müzeler yaratıcılığın gelişmesi için en iyi ortamı sunarlar. Yaratıcılığı
geliştirmek üzere ilginç nesneler sunarlar. Müzeler, gidilecek yönleri önceden
belirlemeden zihinleri harekete geçirebilirler. Müzelerden, etkin bir eğitim
ortamı olarak yararlanılabilir.
Müzeler çocukların yaparak, yaşayarak, duyuşsal, devinimsel, zihinsel,
bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek uygun bir ortam
sağlamaktadır.
Müzeler, çeşitli kültür varlıklarını tanıtarak, çocuklara o toplumun bir
bireyi olduklarını hissettirerek kişiliklerini ve öz güvenlerini geliştirmeye
yardımcı olur ve çocukların sanatla bağ kurmalarına katkıda bulunur. Küçük
yaşlardan itibaren müzelerdeki eserlerle karşılaşan ve bunlarla ilgili etkinlikler
yapan bir çocuğun sanat anlayışı gelişmekte ve sanata bakış açısı farklılaşır.
Bu araştırmada, uygulanmak üzere bir öneri olarak hazırlanan yaratıcı
drama etkinlik önerisi için Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin seçilme
nedeni araştırma kapsamında bir sanat müzesi olmayışının yanı sıra, Ankara
Resim ve Heykel Müzesi'nin fiziki koşullarının böyle bir etkinliğe son derece
elverişli olmasıdır. Öneri olarak sunulan bu etkinlik müze personeli ya da
öğretmenler tarafından uygulanabilir.
Hazırlanan söz konusu bu etkinlik programı için en başta; Ankara
üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi eğitmenleri tarafından hazırlanan Müze
Eğitimi Modüllerinden, Alan R. Gartenhaus tarafından yazılan Yaratıcı
Düşünme ve Müzeler kitabından, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için Prof.
Dr. Ayşe Çakır İlhan, Doç. Dr. Ayşe Okvuran ve Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel
tarafından yazılan Drama kitabından yararlanılmıştır.
Müzelerin pek çok türü vardır ve her biri ziyaretçilerine içerikleri ile
farklı ve zengin bir fikir yelpazesi sunarlar. Özellikle çalışma konusunu
oluşturan sanat müzeleri gibi mekanlar, öğrenme sürecinde objelerden
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yararlanma, eserlerin yol açacağı tartışmalar bakımından önemlidir. Bu
tartışmalar kelime dağarcığı, görüş alış verişi, dinleme, yanıt vermek, bulgu
bulma gibi becerilerin gelişmesi için müzede rahatlıkla kullanılabilecek,
müzenin belki de bir sınıf öğrenme ortamından çok daha zengin bir yelpaze
ile olanak sunabileceği eğitim ortamı olarak öne çıkacağı bir öğrenme süreci
olacaktır.
Bu eğitim programı çerçevesinde öğrenciler, Türk resim sanatının en
önemli örneklerinin sınıfta slaytlarına ya da sıradan bir müze ziyaretindeki
gibi önünden dikkatsizce bakıp geçmemiş onları gerçek anlamda görmüş,
hikayesini anlamaya, yapıldığı dönemin ruhunu kavramaya çalışmış, kalıcı
bir öğrenme süreci içinde keyifle deneyimlemiş olacaklardır.

73

BÖLÜM V

12. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu araştırma ile Ankara’daki müzelerde yürütülen yaratıcı drama
çalışmalarını saptamak ve bu müzeler dışında kalan farklı bir müze türünde
uygulanabilecek bir yaratıcı drama etkinliği planlamak istenmiştir. Böylelikle
bu alanda çalışma yapmak isteyen müzeler ve eğitmenlere bir katkı
sağlanması hedeflenmiştir.
Araştırma kapsamına giren Ankara’daki müzelerin yetkili ya da
çalışanları ile görüşülmüştür. Söz konusu müzelerde görüşülen müze
personelinin büyük kısmı müze eğitimi dalında eğitim almış kişilerden
oluşmakta olduğu görülmüştür.
Araştırma kapsamına dahil olan, yaratıcı drama etkinlikleri uygulayan
ya da uygulanmasına izin veren müzelerin, Ankara’daki toplam müzelerin az
bir kısmını oluşturduğu görülmüştür. Bu müzelerin büyük bir kısmı halihazırda
bir müze eğitimi programı yürütmekte olduğu, bir kısmının da bir dönem aktif
olarak, içinde yaratıcı dramanın da yer aldığı bir eğitim programı uyguladığı,
günümüzde ise halen uygulamasa da dışarıdan gelen eğitimcilerin ya da
drama liderleri ile gelen grupların müzede etkinlik yapmasına olanak
tanımakta olduğu saptanmıştır.
Söz konusu müzeler sergiledikleri objeler aracılığıyla müze kavramını
öğretmek, müzede yaşayarak öğretmek ve müzenin bir eğitim ortamı olarak
kullanımını

ziyaretçiler

kadar

eğitmenlere

benimsetmek,

ziyaretçilere

koleksiyonları ile ilgili müze türünü ve bilim dalını sevdirmek ve bu konuda
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onları bilinçlendirmek gibi amaçlarla müze eğitim programı yürütmekte
oldukları görülmüştür.
Araştırma dahilindeki müzelerde sürdürülmekte olan yaratıcı drama
etkinliklerinin amaçları dört başlıkta toplanmıştır. Bunların müze bilimine ve
öğrenmeye dair olanların müze eğitimi amaçları ile hemen hemen ortak
olduğu anlaşılmıştır. Bilişsel olanların ise; ziyaretçilerin ifade gücüne, kültürel
mirasa dair farkındalığına, dil bilişsel ve sosyal olarak gelişimlerine katkı
sağlamak olduğu saptanmıştır. Yaratıcı dramaya dair olanların ise müze ve
her türlü alan ve mekanda kullanılabilirliğini göstererek, kullanımını
yaygınlaştırmak ve eğlenerek kalıcı bir öğrenme sürecine katkı sağlamak
denilebilir. Bunlar da, hem ziyaretçilere hem de eğitmenlere yönelik amaçlar
olarak tanımlanabilir.
Yaratıcı drama çalışmalarının tüm aşamalarına yer veren ve onları
sıralı olarak kullanan müzeler çalışma kapsamına giren müzelerin küçük bir
kısmını oluşturmaktadır. En çok canlandırma, doğaçlama, donma ve rol
oynama gibi tekniklerin kullanıldığı saptanmıştır. En az yer verilen yaratıcı
drama aşamasının ise değerlendirme aşaması olduğu görülmüştür. Yaratıcı
drama çalışmalarına ayrılan sürenin genel eğitim süresinin en az yarısı
olduğu ifade edilebilir.
Yaratıcı drama çalışmaları yürütülen grupların en çok okul öncesi ile ilk
ve orta dereceli okul öğrencilerinden oluştuğu saptanmış, bunda da
müzelerin öğretim programlarına paralel kazanımlar vaat etmesi ana neden
olarak görülmüştür. Araştırma kapsamındaki pek çok müzenin etkinliklerini
periyodik olarak yenilediği, bazılarının ise ziyaretçi grubun talebine göre
yenilediği tespit edilmiştir.
Araştırma kapsamına giren müzelerin çoğunun etkinliklerine dair geri
dönütleri sözlü olarak aldığı ve çok çok az müzenin geri dönütleri rapor haline
getirmekte olduğu saptanmıştır. Geri dönütlerin sözlü olmaktansa yazılı bir
şekilde alınmasının hemen olmasa bile ileri de rapor haline getirilmesine
olanak

tanıyacağı

düşünülmektedir.

Ayrıca,

bu

geri

dönütlerin

değerlendirilmesinin yürütülen etkinliklerin verimliği açısından ve daha
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sonraki etkinlikleri şekillendirebilmesi bakımından çok önemli olduğu
düşünülmektedir.
Araştırma için görüşülen hemen hemen her müze yetkilisi/çalışanı,
müze eğitim etkinliğinin bir parçası olan eğitmenlerin -ki bunların çoğunlukla
öğretmenler olduğu söylenebilir- etkinliklere çok hazırlıksız geldiğini ve
böylelikle müze eğitim etkinliğinin ilk aşaması etkinlik öncesi kısmının eksik
kaldığını belirtmiştir. Yürütülen müze eğitim etkinlikleri ve yaratıcı drama
çalışmalarının en verimli şekilde uygulanabilmesi için müze ziyareti öncesi
çalışmalarının aksatılmaması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur.
Müze eğitim etkinlikleri yürütmekte olan müzelerin bir kısmı bu eğitim
etkinliklerini müzedeki eğitim

atölyesinde ve/veya

sergi salonlarında

gerçekleştirmektedir. Bir kısmı ise müze eğitim etkinliklerini rehberli tur
anlatımı ile vermekte ve bu anlatımlar sırasında yaratıcı dramanın bazı
aşamalarını ve tekniklerini kullanmakta olduklarını belirtmektedir. Ancak
rehberli tur anlatımının ne kadar detaylı olursa olsun ya da yaratıcı drama
gibi farklı disiplinlerden beslenirse beslensin, müze eğitim etkinliği olarak
değerlendirilmesinin, modern müzeciliğinin ve müze eğitiminin geldiği nokta
dikkate alındığında yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Her ne kadar rehberli
tur ile müze ziyareti gerçekleştirmek açıklayıcı ve verimli bir müze ziyaretinin
nedeni olsa da, bu anlatımların yanı sıra müze eğitim çalışmaları için müze
eğitim

atölyesi

ya

da

müze

sergi

salonlarında

eğitim

etkinlikleri

düzenlenmesinin gerekliliği değerlendirilmelidir.
Günümüzde Ankara’da müze eğitim programı yürüten müzelerin
sayısının son yıllarda artmakta olduğu gözlenmiştir. Müze eğitim programı
yürüten müzelerin hepsi yaratıcı dramayı kullanmakta ve hatta hemen hemen
hepsinin yaratıcı dramayı yoğun olarak kullanmakta olduğu saptanmıştır.
Yaratıcı dramanın müzelerde kullanımının yaygınlaşmakta olduğu, böylelikle
eğlenerek kalıcı bir öğrenme sürecinin hedeflendiği gözlenmiştir.
Araştırma kapsamında olmayan yani her hangi bir müze eğitim
programı uygulamayan ve yaratıcı dramayı kullanmayan bir sanat müzesi
olarak Ankara Resim ve Heykel Müzesinde uygulanabilecek bir yaratıcı
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drama etkinlik önerisi sunulmuş, müze yetkililerine ve eğitmenlere bir örnek
olması amaçlanmıştır.
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Ek 1 – Hamur Açan Yörük Kadın / Turgut Zaim

* Araştırmada kullanılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Resim ve
Heykel Müzesi Koleksiyonunda bulunan eser görselleri için Bakanlığın Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 57210 sayılı yazısı ile izin
alınmıştır.
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Ek 2. Eser Listesi

ATLAR, CEMAL TOLLU

GÖÇ, İBRAHİM BALABAN

PORTRE, NURULLAH BERK

PORTRE, ŞÜKRİYE DİKMEN
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ÇAPRAZ AĞAÇ DALLARI, ZEKİ FAİK İZER

VİZYON 3, REFİK EPİKMAN

SU İŞLERİ KAMPI, EŞREF ÜREN

İLK MECLİS, REFİK EPİKMAN

NATÜRMORT, MELAHAT ÜREN
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Ek 3. Neredeyim?

ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................

86

ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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ESERİN ADI NEDİR?

...........................................................

SANATÇISI KİMDİR?

...........................................................

YAPIM TEKNİĞİ NEDİR?

...........................................................

YAPIM TARİHİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ÖLÇÜLERİNİ YAZINIZ:

...........................................................

ESERİ BEĞENDİNİZ Mİ? NEDEN?

...........................................................
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Ek 4- Portakal Bahçesi/ Halil Dikmen
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Ek 5- Okula Kayıt / Şeref Akdik
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Ek 6- Yörükler/ Turgut Zaim
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Ek 7. Değerlendirme Formu
ETKİNLİK YERİ
EĞİTİM

:

ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ
ETKİNLİĞİ

ETKİNLİĞİN ADI

:

MÜZEDE İKİ SAAT

KATILIMCININ ADI :

.....................................................................

ETKİNLİK TARİHİ :

.....................................................................

Etkinliğe dair düşüncelerim:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Etkinliğe dair hislerim:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Etkinlik sırasında müze ve müze eğitimine dair öğrendiklerim:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

