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Özet

Abstract

Müzeler, kültürel miras olarak kabul edilen eserleri, geçmişten
günümüze taşıyan mekânlardır. Toplumların gelenekgöreneklerinin devamlılığını ve kültürel, ekonomik, toplumsal
değerleri aktaran bu mekânlar, aynı zamanda gelecek nesillere
kültürel kimlik, bilinç ve süreklilik sağlar. Müzelerin oluşturduğu
çevresel doku ise; toplumların sosyal, kültürel, ekonomik
özellikleri ile gelişmişlik düzeylerinin de göstergesidir. Çevrenin
coğrafi özelliklerine uygun, çevresel değişkenleri göz önüne
alarak tasarlanan müzeler, sürdürülebilir yapılar olarak ortaya
çıkmaktadır. Yeşil bina projeleri olarak tasarlanan bu yapılar
sürdürülebilirlik kriterlerini taşımaktadır. Çalışma kapsamında
seçilen ve ödüllü Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi en iyi
örneklerden sayılır. Japonya Hükümeti tarafından sağlanan
“Kültürel Mirası Koruma Programı” dâhilinde uzun süredir
devam eden kazılardan çıkarılan eserler, Kırşehir ili, Kaman
ilçesi, Çağırkan yerleşim bölgesinde yer alan Kaman-Kalehöyük
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Çevre ve iklim koşulları
gözetilerek, höyük şeklinde tasarlanan müzenin toprakla
kaplanan üst kısmında ve yakın çevresinde geniş yeşil alan
(Japon Bahçesi) oluşturulmuştur. Bu kapsamda günümüzde
de önemli yeri olan ve yaşanılabilir çevre için sürdürülebilir
tasarımı vurgulayan “Green Good Design Award 2010” ödülü
sahibi bu müze, sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlanmıştır.
Bu çalışmada, Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müze tasarımı
örneklenerek ve doğal-kültürel çevresi dikkate alınarak,
oluşturulan tasarım değerlendirilecektir.

Museums are spaces that bring pieces of art which are
regarded as cultural heritage to our times. These spaces that
transmit the continuity of traditions and customs besides
cultural, economic and social values, at the same time
provide a cultural identity, consciousness and consistency
to the following generations. As for the environmental fabric
that the museums generate, it is an indicator of the level of
social, cultural, and economic development of societies. The
museums which are adoptable to geographical characteristics
of their environment and designed by considering the
environmental variables emerge as sustainable structures.
These structures designed as green buildings meet the
sustainability criterions. The award winning Kaman-Kalehöyük
Archaeology Museum which is selected for this study can be
considered as one of the best examples. The art works revealed
through the excavations that have been continuing for a long
time under the scope of “Preservation of Cultural Heritage
Program” provided by the Japanese government, are exhibited
at Kaman-Kalehöyük Archaeology Museum located in Kırşehir,
Kaman district, Çağırkan settlement area. At the top of the
museum which is designed in the form of a mound and in its near
vicinity a green field (Japanese Garden) has been created by
observing environmental and climatic conditions. This museum
that owns “Green Good Design Award 2010” which has a crucial
importance today and which emphasizes sustainable design
for a habitable environment, is designed with this approach. In
this study, through illustrating Kaman-Kalehöyük Archaeology
Museum and considering its natural and cultural environment,
the generated design will be elaborated.

Anahtar kelimeler: Kültürel Miras, Müze, Sürdürülebilir
Tasarım
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1. Giriş
“Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi” (ICOMOS) Türkiye
Mimari Mirası Koruma Bildirgesine (2013) göre “Kültürel miras,
geçmişten bugüne ulaşmış toplumların sürekli değişim halinde
olan değerlerinin, inançlarının, bilgilerinin ve geleneklerinin bir
yansıması olarak betimlenen somut ve somut olmayan tüm
varlıklardır”. Bu tanımda da vurgulandığı gibi kültürel miras,
toplumların varlığının, kimliğinin ve sürekliliğinin simgesidir ve
birey-mekân arasındaki etkileşim sonucu çevrenin özelliklerini
yansıtır [1]. Yaşanılan çevredeki seçimler, seçilmiş ürünlerin
kullanımı çoğunlukla ait olduğumuz toplumun kültürüyle
biçimlenmiştir. Yaşanılan çevrenin bize ait olabilmesi için
içgüdüsel olarak yapılan seçimler, kültürün göstergesini
oluşturmaktadır. Mekanı oluşturan elemanların niteliği, toplum
ve kişilerin kültürlerinin bir yansıması olarak kabul edilir [2].
Kültürel mirasın korunduğu, gelecek kuşaklara aktarıldığı,
onarıldığı, sergilendiği, eğitim amaçlı kullanıldığı kurumlar ise
müzelerdir [3].
Toplumun, bilimsel ve kültürel geçmişini yansıtan, araştıran,
koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yönlendiren
müzeler, sadece koleksiyonu durağan sergileyen kurumlar
değil, araştırmalara yönelik aktivitelere de yer vererek sanat
ve kültürle birleştiren eğitim kurumlarıdır [4,5].
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Kültürün ve kültürel mirasın korunması kadar bu kavramların
sürdürülebilirliği de önemlidir. Toplumların kültürel geçmişini
vurgulayan koleksiyonların korunması ve sürdürülebilirliklerinin
sağlanmasında müzeler önemli rol oynar. Toplumun bu
faaliyetleri ile yapılı ve doğal çevrenin beraber ele alınması
ve ekolojik bütünlüğün korunması için bu kavramların birlikte
değerlendirilmesi gerekir [6]. Süreklilik ve kesintisizlik anlamına
gelen sürdürülebilirlik kavramı; “doğa ve toplum arasında
oluşan ilişki ve etkileşimin, ekosistemlerin devamlılığının
sağlanması amacıyla korunması ve geleceğe aktarılabilmesi”
olarak tanımlanmaktadır. Ekosistemlerin sürekliliğini ön
planda tutulması toplumsal ilişki ve etkileşimleriyle birlikte
düşünülmesini sağlamaktadır [7,8]. Sürdürülebilir müze
tasarımında, günümüzdeki gereksinimler karşılanırken doğal
kaynakların korunması önemlidir. İnsan ve doğa ilişkisi ön plana
çıkartılan müze tasarımında sadece çevresel sürdürülebilirlik
değil ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik de önemlidir.

arkeolojik kazı çalışmaları 1986 yılında Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü tarafından başlatılmıştır. Bu kazılardan çıkan
eserlerin yerinde bilimsel inceleme ve değerlendirmelerinin
yapılması amacıyla, 1998 yılında açılan Japon Anadolu
Arkeoloji Enstitüsü, Kalehöyük kazı alanına 2 km mesafede
ve Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nin doğusunda yer almaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Alanı.
(Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).
Japon Anadolu Arkeoloji Ensititüsün de farklı ülkelerden
gelen bilim adamları ve öğrenciler tarafından arkeobotanik,
antropoloji,
konservasyon,
restorasyon,
paleojeoloji,
zooarkeoloji gibi bilimsel çalışmalar devam etmektedir.
Laboratuvarların bulunduğu enstitü’de, konferans salonu,
arkeoloji kütüphanesi ve misafirhane gibi sosyal mekanlar da
bulunmaktadır.
3. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi
Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, enstitüsü ve kazı alanı
ile bir bütün oluşturarak; günümüz müzecilik anlayışına farklı
bir bakış açısı getirmiştir. Bu kazılardan çıkan eserler, JaponAnadolu Arkeoloji Enstitüsü’nde yapılan bilimsel inceleme,
değerlendirme, restorasyon ve konservasyon gibi çalışmalar
sonrasında yerinde sergileme yapılması planlanmıştır, gerek
mimari gerekse teknolojik açıdan ülkemizde örnek müze olarak
kabul edilebilir.
Japon hükümetinin “kültürel mirası koruma programı”
kapsamında verdiği hibe ile gerçekleştirilen Kaman-Kalehöyük
Arkeoloji müzesinin yapımı 2008 ve 2010 yılları arasında
gerçekleşmiştir. Kalehöyük Arkeoloji Müzesi; Kalehöyük
Arkeolojik Yerleşim Yeri, Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü
ve geleneksel Japon Bahçesi şeklinde düzenlenmiş olan
“Mikasanomiya Anı Bahçesi” ile bir bütün olarak tasarlanmıştır.
Bu bahçede yapay şelale, yapay iki gölet ve Japonya’da yetişen
çeşitli ağaç türleri yer almaktadır (Şekil 2).

2. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Alanı
Kaman, Kalehöyük kazı alanı Ankara ilinin yaklaşık 100
kilometre güneydoğusunda yeralıp Kırşehir İli şehir merkezine
uzaklığı 52 kilometredir. Höyüğün güneyinden “İpek yolu” olarak
adlandırılan eski bir yol geçmektedir. Bu arkeolojik alanın doğu
ve batı kenarından akan su kaynaklarının bulunması yerleşim
alanı olarak seçilmesinde önemli etken olmuştur [9].
Kaman İlçesi, Çağırkan Kasabasında yeralan Kalehöyük ilk

Şekil 2. Geleneksel Japon Bahçesi.
(Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).
Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla tasarlanan, doğal çevreye zarar
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vermeyen, çevresel sorunlar yaratmadan ekolojik dengeyi
gözeten ve çevreye duyarlı Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi,
yaklaşık 830 m2 açık ve 470 m2 kapalı alana sahiptir [9]. Müzede
sergi salonları, sinevizyon köşesi, kütüphane ve idari bölümler
bulunmaktadır. Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Kalehöyük
Arkeolojik Yerleşim alanının fiziki yapısı gözetilerek, höyüğe
benzer mimari özellikte sürdürülebilir yaklaşımla tasarlanan
ve inşa edilen bu yapı, doğal bir tepe görünümündedir (Şekil 3).

görülmektedir. Bu ödülün verilmesinde bozkır bir alanda yeşil,
doğal ve sürdürülebilir çevresel değerlere sahip geniş bir alanın
tasarlanması etken olmuştur.
Mimari yapının yerleşimi, tasarımı ve kullanılan malzemelerin
seçimi çevre ile uyum içindedir. Beton dolgu duvarların dış
cepheleri ve müzenin iç mekanlarında yerel özellikli taş
malzeme kullanılmıştır. Bu sayede doğal çevreyle ve iklim
şartlarına uygun tasarımlar gerçekleştirilmiştir (Şekil 4).

Biçim ve mekan fonksiyonlarının çevreyle uyumlu olduğu müze
tasarımı, oluşturulan doğal çevre ile bütünleşmiştir. Yapılı
çevrenin doğal çevreyle olan bütünleşmesinin gereklilikleri,
yapının işleyişinin oluşumu ve estetik görünümü Kalehöyük
Arkeoloji Müzesinde ön plana çıktığı görülmektedir.

Şekil 4. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, genel
görünüm. (Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).
Müze binasının dış çevre düzenlemesi de aynı taş malzeme
ile oluşturulmuş ve dört cephesinde yer alan müze girişleri,
höyüklerde bulunan giriş kapıları tarzında tasarlanmıştır (Şekil
5-6).

Şekil 3. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, plan.
(Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).
Üst örtüsü tamamen doğal çim ile kaplı olan müze binası, höyük
tarzında yuvarlak yapısı ile bulunduğu doğal çevrenin karakterine
uyumunun yanısıra çevresel ekolojik fayda sağlayan bir müze
tasarımıdır. Müze binası ve bahçesi ile bütünlük oluşturan
Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi, birbirlerine bağlantılı
olarak düzenlenerek, mimari yapıları ve çevresel düzenlemeleri
açısından özgün bir tasarım olarak; kazı alanı ile sağlanan
bütünlükle birlikte, büyük bir yeşil alan olarak algılanmaktadır.
Bu müze, Kalehöyük kazı alanı örnek alınarak yapılan, yeşil
çatı (üzeri çimlerle kaplı bitkilendirilmiş çatı), höyük şeklindeki
doğayla uyumlu bir görünüm ve sürdürülebilir çevreci tasarımı
gibi özellikleri sayesinde 1950’li yıllardan itibaren Amerika’da
verilen ‘Green Good Design Award 2010’ (En İyi Yeşil Tasarım)
ödülünü kazanmıştır [8]. Bütünlük oluşturan Müze, Arkeoloji
Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöyük Arkeolojik Yerleşim
Yeri, özellikleri itibariyle kırsal bir alanda bulunmasına karşın,
en iyi yeşil tasarım ödülüne sahip olmuştur. Ekolojik tasarımın
uygulandığı müze binası ve yeşil alan arasında oluşturulan
denge ile estetik açıdanda önplana çıkmaktadır [6]. Müze
binasının ve Japon Bahçesinin peyzaj tasarımları, bütünlük
oluşturacak biçimde tasarlanmıştır. Müze Binasının çevreyle
olan uyumlu etkileşimi ve yeşil alan dengesi içinde, özgün müze
tasarımı ve Japon bahçesinin içinde yer alan şelalesi, göletleri,
Japon bitki dokusuyla birlikte uyum içinde yöreye ait bitki
dokusunun yapay çevre ve doğa arasındaki dengeli etkileşimi
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Şekil 5. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, genel
görünüm. (Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).
Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yaklaşık 50 cm.
yüksekliğindeki çevre duvarı ve giriş kapıları ile ekolojik mimari
tasarıma da uygun çevreye duyarlı doğal bir höyük biçimindedir.

Şekil 6. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, genel
görünüm. (Muna Silav Arşivi).
Kaman-Kalehöyük arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan
buluntuların sergilendiği müzenin giriş kısmında ziyaretçilere
sunum yapılan geniş bir lobi bulunmaktadır (Şekil 7).
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Sergi salonlarında müze ziyaretçilerinin, Kalehöyük, Yassıhöyük
ve Büklükale ören yerleri ile ilgili bilgilendirmek için görsellerle
birlikte bilgilendirme panoları ve kronolojik cetveller yer
almaktadır.

Şekil 7. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, giriş bölümü.
(Muna Silav Arşivi).
Müzenin iç mimari planlaması çağdaş müze gereklilikleri
doğrultusunda gerçekleşmiştir. Müze planında da görüldüğü
gibi, mekanla ilişkinin kurulduğu yerleşim düzeni oluşturulurken,
sergi salonunda kronolojik ve tematik sergileme bir arada
uygulanmıştır. Müze tasarımında mekan ve işlev ilişkisi
ön planda tutularak sergileme sistemi teknolojik unsurlar
ile zenginleştirilmiştir (Şekil 8). Kazılar devam ettiğinden
dolayı; eserlerin sergileniş biçiminde en üst tabakadan alt
tabakalara doğru inen bir kronolojik sistem uygulanmaktadır.
Gerçekleştirilen bu kazılarda Anadolu’nun yaklaşık 5000 yıl
öncesine ait bilgilere ulaşılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında
dört kültür katı (Osmanlı Dönemi, Demir Çağı, Orta ve Geç Tunç
Çağı, Eski Tunç Çağı) bulunmuştur.
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Müzede oluşturulan sergileme planında da bu dönemler ön
plana çıkarılmıştır. Müzede, çoğunlukla Kaman-Kalehöyük
kazı buluntularının sergilenmesinin yanı sıra, Japon Anadolu
Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2009-2010 yılları arasında
başlatılan Kırıkkale Büklükale ve Kırşehir Yassıhöyük
kazılarından çıkarılan buluntularda sergilenmektedir.

Sergilenen kazı buluntularının özellikleri açıklanarak ve eserin
nasıl kullanıldığını anlatan görsel bilgi grafikleri sergilemeyi
desteklemektedir (Şekil 9).

Şekil 9. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, sergi alanı.
(Muna Silav Arşivi).
Bu müzede, yerinde koruma ve sergileme amacıyla kazı
buluntuları aynı yerde korunarak; araştırma, koruma ve etkili
müze iletişiminin sağlandığı sergi düzeni kurgulanmıştır (Şekil
10).

Şekil 10. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, sergi alanı.
(Muna Silav Arşivi).

Şekil 8. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yerleşim
düzeni. (Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Arşivi).

Arkeolojik kalıntıların üç boyutlu olarak canlandırılması, ait
olduğu dönemde nasıl yapıldığının anlaşılması ve geçmiş
kültürlerin görsel olarak yansıtılmasını sağlamaktadır. Bu
bağlamda sergi düzeninde kazı alanının coğrafi yapısını
anlatan, mekanda fiziksel hareketlilik sağlayan, Kalehöyük kazı
alanının 1/100 ölçekli maketinde kültür katları görülmektedir.
Kumanda sistemi ile höyük maketinin bir kısmı aşağı inerek,
tabakalar arasındaki değişimler aydınlatma elemanları ile
belirtilmektedir (Şekil 11).
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Kaman-Kalehöyük Müzesi, müzecilik faaliyetlerinin yanı
sıra, çocuk eğitim faaliyetlerine de önem vermektedir. Yaz
döneminde çocuklar yaşadıkları bölgenin tarihini, arkeolojisini
öğrenerek müzenin çeşitli eğitim faaliyetlerinden eğlenerek ve
uygulamalı çalışmalar yapmaktadır [11].
4. Sonuç

Şekil 11. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, sergi
alanında yer alan maket. (Muna Silav Arşivi).
Müze sergileme tasarımında, görme ve işitme yanında önemli
algı yöntemlerinden biri de dokunma duygusudur. KamanKalehöyük müzesinde ziyaretçilerin kasalarda yer alan
seramik kazı buluntularına dokunabilmeleri, nesne odaklı
tarihi anlayarak öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır (Şekil 12).
Bu sergileme alanında mekan-müze ziyaretçisi ve nesne-müze
ziyaretçisi ilişkileri sağlanarak müzeler toplumla bütünleşerek
iletişim güçlenmektedir. Böylece müze ziyaretçilerinin ilgilerinin
artması ve beklentilerinin karşılanması sağlanmaktadır [10].

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, mimari açıdan Kalehöyük Arkeoloji
yerleşim yeri örnek alınarak ve höyük formunda inşa edilmiştir.
Doğal bir höyük görünümünde olan müze binasının yeşil çatısı,
yan yüzeyleri ve diğer açık alanları çimlendirilerek çevreyle uyum
içinde tasarlanmıştır. Müze ziyaretçilerini, sürdürülebilir müze
tasarımı ile birlikte doğayla dengeli uyum içinde biyoçeşitlilik
ortamı sunan, yeşil çevrenin yanısıra, kültürel mirasımız olan
arkeolojik kazı buluntuları karşılamaktadır. Kaman-Kalehöyük
Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji Enstitüsü, kazı çalışmalarının
gerçekleştirildiği Höyük ve Geleneksel Japon Bahçesi ile
birlikte, doğayla içiçe bütüncül bir yaklaşımla, özgün müze
tasarımı örneği olarak gösterilmektedir. Günümüzde kültür
turizmin önem kazanması ile müze ziyaretleri artarak kültürel
mirasın tanınması ve öğrenilmesi sağlanmaktadır. Kalehöyük
Arkeoloji Müzesi ve diğer birimlerinin kırsal alanda olması,
müze ziyaretçilerine arkeolojik ve yeşil alan dengesi içinde
bulunma fırsatı vermektedir. Bu nedenle; tarih, toplum ve doğa
ilişkisinin doğru etkileşimi ile sürdürülebilir yaşayan müze
olarak, bulunduğu çevreye olumlu yönde katkı sağlamaktadır.
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Şekil 12. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, sergi alanı.
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canlandırmanın yapıldığı hareketli görüntülü ekranlarla
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Şekil 13. Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, sergi alanı.
(Muna Silav Arşivi).
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