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Çocuklara, gençlere ve öğretmenlere yönelik kültürel miras 
eğitimleri ve farkındalığı son senelerde Türkiye’de çeşitli 
ortamlarda (kitap, belgesel, müze eğitimleri, atölyeler, 
öğretmen eğitim projeleri vb.) yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
konudaki eğitimler özellikle kültürel mirasa sahip çıkma ve 
sürdürebilir bir şekilde koruma bilincine yol açmakta olup, 
çocukların okul öncesi eğitimlerinde de yer alacak şekilde 
planlanması kaçınılmazdır. Türkiye’de yeni gelişmekte olan 
bu eğitim alanı yurt dışında okullarda ve okul dışı ortamlarda 
gelişmiş yöntemlerle yer almaktadır.

Koç Üniversitesi VEKAM, 2019 yılından başlayarak Çocuklar 
için Kültürel Miras Çalışmaları adı altında belirli periyotlarla 
tekrar eden, sürekliliği olan yapısı ve geniş kapsamlı alt 
başlıklarıyla bir çalıştay serisi başlatmaya karar vermiştir. 
Kültürel miras konusunda hem Türkiye’den hem de dünyadan 
örneklerin sunulacağı, çalıştay serisi, Türkiye’de bu konuda 
çalışanlar için yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürebilir kültürel 
miras eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir.

İlki 14 – 15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen Çocuklar için 
Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı’nın ikincisi, 2-3 Nisan 2020 
tarihlerinde Öğretmen Odaklı Uygulamalar temasıyla ele 
alınmak üzere planlanmış olup, Covid-19 pandemisi nedeniyle 
gerçekleşememiş ve çalıştay 29 – 30 Nisan 2021 tarihlerinde 
çevirimiçi olarak düzenlenmiştir. 

Serinin, Kitap, Çizgi Roman ve Fotoğraf temasıyla 
gerçekleşecek üçüncü çalıştayında sizlerle Koç Üniversitesi 
VEKAM’da tekrar yüzyüze olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Education programs on cultural heritage for children, 
youngsters, and teachers have increased in the past years in 
Turkey such as books, documentaries, museum education, 
workshops, and education programs for teachers. These 
educations, specifically lead to awareness of the protection 
of cultural heritage and sustainable protection, furthermore, 
it is inevitable that this type of education is included also in 
preschool education. This type of education, which is taught 
abroad with developed techniques and skills in and outside 
schools is newly developing in Turkey.

Starting from 2019 Koç University VEKAM decided to organise 
The Cultural Heritage Studies for Children workshop 
series which will be repeated regularly with thematic and 
detailed topics to contribute to and support sustainable 
cultural heritage education in Turkey. The purpose of the 
workshop series is to provide new perspectives to the ones 
who have been actively participating in this field by presenting 
practices both in Turkey and abroad.  In this way, we believe 
that workshops will have a very significant role in the 
institutionalization of cultural heritage education in Turkey on 
a sustainable, international, and academic platform. 

While the first workshop, which was held on November 14th 
– 15th, 2019 covered cultural heritage studies for children 
from a multidisciplinary perspective, the second workshop 
which was planned to be held on April 2-3, 2020 had been 
postponed to 2021 due to Covid-19 restrictions. The second 
workshop which intends to cover teacher-based practices in 
the field of cultural heritage studies was held online on April 
29 – 30, 2021. We are thrilled to have the third workshop of 
the series which will focus on Children’s Book, Comics and 
Photography in person in Ankara on 2-3 November 2022. 

ÖNSÖZ • PREFACE



2 Kasım 2022, Çarşamba

09.40 - 10.00 Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM
 Doç. Dr. Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi
 Özlem Dengiz Uğur, Müze Kumbaram

 I. OTURUM
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi

10.00 - 10.30       Kültür Transferi Olarak Yeniden Yazım 
 Doç. Dr. Nazmi Ağıl, Koç Üniversitesi

10.30 - 11.00      Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Kültürel Mirasın Yansımaları
 Mine Soysal, Günışığı Kitaplığı 

11.00 - 11.30      Çocuklara Kültürel Mirasın Aktarılması
 Behiç Ak, Yazar

11.30 - 11.50 Soru-Cevap

11.50 - 12.05 Ara

 II. OTURUM
 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nazmi Ağıl, Koç Üniversitesi

12.05 - 12.35      Mısır’da Çocuklar ve Gençler için Kültürel Miras Temalı Yayınlar: 
 Akademi için Alternatif Perspektifler 
 Prof. Dr. Heba Safey Eldeen, Uluslararası Misr Üniversitesi

12.35 - 13.05      İtalyan Okullarında Tarih (ve Coğrafya) Öğretimi
 Prof. Dr. Frances Pinnock, Roma Sapienza Üniversitesi

13.05 - 13.25 Soru - Cevap

13.25 -14.30 Öğle Yemeği

 III. OTURUM
 Oturum Başkanı: Seçil Tezer Altay, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul

14.30 - 15.00  Cin Ali’nin Peşinde Kültürel Mirasımızın İzleri
 N. Emre Apaydın, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı 

15.00 - 15.30 Neolitik Hakkında Bir Hikaye Nasıl Anlatılır: “Tilki” Örneği 
 Dr. Moritz Kinzel, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul

15.30 - 16.00    Arkeolojiyi Çocuklara Aktarmak için Çizgi Romanlar ve Çizgi Filmler: 
 Turin CRAST’ın EDUU Proje Deneyimi ve Diğer Eğitim Girişimleri
 Dr. Federico Zaina, Milano Politeknik Üniversitesi
 Mirko Furlanetto, Turin Üniversitesi, CRAST
 Prof. Dr. Carlo Lippolis, Turin Üniversitesi, CRAST
 Prof. Dr. Nicolò Marchetti, Bolonya Üniversitesi

16.00 – 16.20    Soru – Cevap

16.20 – 16.35     Ara

16.35 – 18.00     Atölye

PROGRAM

ÇOCUKLAR (0-18) İÇİN KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAYI III: 
KİTAP, ÇİZGİ ROMAN VE FOTOĞRAF



3 Kasım 2022, Perşembe

 IV. OTURUM 
 Oturum Başkanı: Özlem Dengiz Uğur, Mimar- Müze Eğitimcisi, Müze Kumbaram

10.00 - 10.30     Bir Eğitimcinin El Kitabı: Kültürel Miras, Arkeoloji, ve Antik Dünya Eğitimi için Dersler
 Dr. Pınar Durgun, Berlin Önasya Arkeoloji Müzesi

10.30 - 11.00 Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesi Temasında Çocuklara  
 Koruma Bilincinin Aşılanması Çalışmaları                            
 Zeynep Boz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 İbrahim Barış Sarıca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

11.00 - 11.30 Anadolu’nun Zengin Tarihini Çocuklara Anlatmak:  
 Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Seti Kitaplari
 Asuman Alpagut, Anadolu Medeniyetleri Müzesi

11.30 – 11.45    Ara

11.45 - 12.15 Kültürel Mirası Anlamlandırmada Yenilikçi Bir Eğitim Yaklaşımı Örneği: Müze Kiti Projesi
 Sebla Kut, Komet Kültür ve Sanat Projeleri 

12.15 – 12.35   Soru - Cevap

12.35 – 13.35    Öğle Yemeği

 V. OTURUM 
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM 

13.35 - 14.05       Resimli Çocuk Kitaplarında Fotoğraflarla Kültürel Miras Aktarımı
 Doç. Dr. Ilgım Veryeri Alaca, Koç Üniversitesi 
 Serpil Karaoğlu, Koç Üniversitesi                

14.05 – 14.35     İzlerin Peşinde: Bergama’da Çocuklarla Kültürel Miras Yürüyüşü
 Seçil Tezer Altay, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul

14.35 – 15.05     Klasik Sanat Sokak Sanatına İlham Verdiğinde: Müzeden Sokağa “Sokak Sanatında Louvre”
 Cyrille Gouyette, Louvre Müzesi

15.05 - 15.25   Soru - Cevap

15.25 – 15.40     Ara

15.40 – 17.10     Atölyeler

17.10 – 17.30   Değerlendirme

PROGRAM



THE CULTURAL HERITAGE STUDIES FOR CHILDREN (0-18) 
WORKSHOP III: BOOKS, COMICS AND PHOTOGRAPHS

2 November 2022, Wednesday

PROGRAM
09.40 - 10.00 Opening Remarks
 Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University VEKAM
 Assoc. Prof. Çiğdem Maner, Koç University
 Özlem Dengiz Uğur, Müze Kumbaram

 SESSION I
 Moderator: Assoc. Prof. Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi

10.00 - 10.30       Re-writing as Culture Transfer
 Assoc. Prof. Nazmi Ağıl, Koç University

10.30 - 11.00      Reflections of Cultural Heritage in Children’s and Youth Literature
 Mine Soysal, Günışığı Kitaplığı 

11.00 - 11.30      The Transfer of Cultural Heritage to Children
 Behiç Ak, Author 

11.30 - 11.50 Q&A

11.50 - 12.05 Coffee Break

 SESSION II
 Moderator: Assoc. Prof. Nazmi Ağıl, Koç University

12.05 - 12.35      Cultural Heritage Themed Publications for Children and Youth in Egypt:  
 Alternative Perspectives for Academia
 Prof. Heba Safey Eldeen, Misr International University

12.35 - 13.05      Teaching History (and Geography) in Italian Schools
 Prof. Frances Pinnock, Sapienza University of Rome

13.05 - 13.25 Q&A

13.25 -14.30 Lunch Break

 SESSION III
 Moderator: Seçil Tezer Altay, German Archaeological Institute İstanbul

14.30 - 15.00  Traces of Turkish Cultural Heritage in Pursuit of Cin Ali
 N. Emre Apaydın, Cin Ali Education and Culture Foundation

15.00 - 15.30 How to Tell a Story about the Neolithic - The Case of “The Fox” 
 Dr. Ing. Moritz Kinzel, German Archaeological Institute İstanbul

15.30 - 16.00     Comics and Cartoons for Communicating Archaeology to Children:  
 The EDUU Project Experience and Other Educational Initiatives by Turin CRAST
 Dr. Federico Zaina , Politecnico di Milano
 Mirko Furlanetto, University of Turin/CRAST
 Prof. Carlo Lippolis, University of Turin/CRAST
 Prof. Nicolò Marchetti, University of Bologna

16.00 – 16.20    Q&A

16.20 – 16.35     Coffee Break

16.35 – 18.00     Workshop



3 November 2022, Thursday

PROGRAM
 SESSION IV 
 Moderator: Özlem Dengiz Uğur, Architect, Museum Educator, Müze Kumbaram

10.00 - 10.30     An Educator’s Handbook: Lessons for Cultural Heritage, Archaeology, and Ancient World Education
 Dr. Pınar Durgun, Berlin Museum of the Ancient Near East

10.30 - 11.00 Instilling in Children Awareness of Protection on the Theme of the   
 Prevention of the Smuggling of Cultural Assets
 Zeynep Boz, Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism  
 General Directorate for Cultural Heritage and Museums
 İbrahim Barış Sarıca, Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism  
 General Directorate for Cultural Heritage and Museums

11.00 - 11.30 Narrating the Rich History of Anatolia to Children;  
 “Anadolu Before You” Project Educational Kit Books 
 Asuman Alpagut, Museum of Anatolian Civilizations

11.30 – 11.45    Coffee Break

11.45 - 12.15 An Example of an Innovative Educational Approach for Making Sense of Cultural Heritage:  
 The Museum Kit Project
 Sebla Kut, Komet Culture and Art Projects

12.15 – 12.35   Q&A

12.35 – 13.35    Lunch Break

 SESSION V  
 Moderator: Prof. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University VEKAM 

13.35 - 14.05       Transfer of Cultural Heritage Through Photographs in Illustrated Children’s Books
 Assoc. Prof. Ilgım Veryeri Alaca, Koç University
 Serpil Karaoğlu, Koç University

14.05 – 14.35      In Pursuit of Traces: Cultural Heritage Walk with Children in Pergamon
 Seçil Tezer Altay, German Archaeological Institute İstanbul

14.35 – 15.05     “Under Street Art, The Louvre” From the Museum to the Street, When Classical Art Inspires Street Art
 Cyrille Gouyette, The Louvre Museum

15.05 - 15.25   Q&A

15.25 – 15.40     Break

15.40 – 17.10     Workshop

17.10 – 17.30   Evaluation



I. OTURUM • SESSION I

Oturum Başkanı • Moderator

Doç. Dr. · Assoc. Prof. Çiğdem Maner, Koç Üniversitesi · University 



Genç kuşaklara kültür transferinin etkili bir yolu da kütürel 
mirasın parçası olmuş masalları yeniden anlatmaktır. 
Bir masalı, yalnızca onu modern zamanlara uyarlamak 
maksadıyla, yeniden anlattığımızda, eski geleneğe yeni 
kumaştan onu muhafaza edecek bir giysi dikmiş oluruz. Aynı 
masalı günümüzle uyumsuzluğunu ortaya serecek ironik 
bir bakış açısıyla yeniden anlattığımızda ise onun çoklu, 
hatta zıt okumalar doğurma konusundaki  potansiyelini 
açığa çıkarırız. Böylece yeniden anlatım onu eleştirmek 
suretiyle eski kültürü yeniler, aksayan yanlarını tamir edip 
yaşamaya devam etmesini sağlar. Aynı masalın farklı tarihsel 
devirlerdeki anlatımları sosyo-kültürel değişim konusunda 
fikir verir. Çocukların yeniden anlatım eyleminde aktif olarak 
rol almaları daha yararlı olacaktır. Bu uğraş onların masalı 
ayrıntılı olarak inceleyip daha derinden kavramalarına yol 
açar. Bunu yaparken çocuklar metnin erdemlerini takdir 
edip kusurlarını görebilecekleri mesafeli eleştirel bir bakış 
geliştirirler. Böylesi sorgulayıcı bir bakış onların ideoloji 
tarafından kandırılmalarını önler. Yeniden yazmanın pratik bir 
yönü de, çocukların, karakterler üzerinde minik değişiklikler 
yaparak ya da olay akışına müdahele ederek, yaratıcılıklarını 
deneyebilecekleri hazır bir kalıp sunmasıdır. Konuşmada 
kendi yapıtlarım olan Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca 
ve Modifiye Masallar adlı kitapları merkeze alarak, bu 
masal ve fıkraları yeniden yazmaya neden karar verdiğimi, 
yazım sürecini, zaten mevcut olan bu anlatıları ele alış 
yöntemlerimi, dil seçimimi ve 12-18 yaş arası okurlarımdan 
aldığım tepkileri paylaşacağım.     

One effective way of transferring culture to new generations 
is to re-tell the tales that have become part of the cultural 
heritage. When a tale is retold with a view simply to adapt 
it to modern times, it helps preserve the old culture by 
redressing it with the new fabric. When it is written with an 
ironic point of view to display aspects and ideas incongruous 
with the present time, it brings out the original tale’s potential 
richness for engendering multiple, even contrary readings. 
Thus by criticising the old culture, the retelling renews it, 
repairs its defective perspective, and gives it a dynamic power 
to secure its afterlife. Different re-tellings of the same tale 
through history exhibit a spectrum of socio-cultural change. 
If children are actively involved in rewriting the tales, it is even 
more beneficial. Such practice leads them to examine the 
original tale in detail, giving them a deeper understanding 
of it. They develop a critical distance to the tale from which 
they appreciate its virtues and recognize its defects. Such a 
questioning attitude rescues them from being exploited by 
ideology. Rewriting has a practical side too, it provides a ready 
frame on which children can develop their creativity; that 
is by making little modifications on the given characters, or 
intervening in the flow of events. My talk will bring into focus 
two books written by myself, namely Büyüklerle Yeniden 
Nasrettin Hoca and Modifiye Masallar as examples of 
rewriting. I will share with you the aim and the process of my 
rehandling the already existing tales, the techniques I used, 
the language I chose, and the reactions I received from my 
child and young adult readers.   

Doç. Dr. · Assoc. Prof. Nazmi Ağıl, Koç Üniversitesi · University

Kültür Transferi Olarak  
Yeniden Yazım  

Re-Writing As Culture Transfer



Kültür tarihi öykülerden oluşur. İnsanlık var olduğundan beri 
öyküler anlatılır. Edebiyatın da kaynağı olan bu sözlü miras 
geleneği, bugünü geleceğe bağlayan en güçlü köprülerdendir. 
Geçmişi bilmek, bugünü anlamayı ve anlamlandırmayı 
kolaylar. Öznel anlatılardan ibaret olan tarih, kurgu ve 
kurgu dışı yaratıcı metinler için ilham verici, olağanüstü 
bir kaynaktır. Kültürel miras temaları, çocuk ve gençlik 
edebiyatının da vazgeçilmezlerindendir. Doğrudan ya da 
satır aralarında ustaca işlendiği kitaplar sayesinde çocuğun 
duygusal ve düşünsel gelişiminin harcı olabilir. 

Arkeoloji mesleğim sayesinde kadim halkların yarattığı taşınır 
ve taşınmaz kültür varlıklarının, yazılı ya da sözlü belgelerin 
kulağımıza fısıldadığı öyküleri duymayı genç yaşımda 
öğrendim. İster yorum ister hayal olsun bütün bu öykülerin 
önce zihnimi sonra üreteceklerimi biçimlemesine tanık 
oldum. Bu olanağın, edebiyat, şiir, felsefe yoluyla çocukluk ve 
ilkgençlik çağındaki insanlar tarafından da deneyimlenmesi 
önemsiyorum. Bunun yolu çağdaş edebiyat eserlerinden de 
geçiyor. Çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı sunduğu zengin 
seçeneklerle, eğitim programlarından, her türlü ezberden, 
nasihat ya da mesajlardan çok daha etkili, kalıcı bir kültür 
mirası algısı inşa edebiliyor. 

Çocukluktan ilkgençliğe, hatta genç yetişkinliğe uzanan 
olgunlaşma serüveninde kitaplara duyulan ilgiyi canlı ve 
sürdürülebilir kılmak için iki önceliğe ihtiyacımız vardır: 
İlki; yaratıcı yazarlar tarafından yazılmış, “çocuğa görelik” 
gözetilerek uzman editörlerce kitaplaşmış nitelikli edebiyat 
kitaplarıdır. İkincisi; çocuğun evde ya da okulda hiçbir baskı 
ve zorlama yaşamadan dilediği kitaba erişme, okumayı 
ya da okumamayı seçme hakkıdır. Bu iki etken bir arada 
işlediği sürece, daha çok çocuk farklı tür ve temalardaki 
kitaplarla yakınlaşmakta ve olağan bir “okurluk” deneyimi 
yaşayabilmektedir. 

The history of culture consists of stories. Stories have been 
told since the dawn of humanity. This oral heritage tradition, 
which is also the source of literature, is one of the strongest 
bridges connecting the present to the future. Knowing the past 
makes it easier to understand and make sense of the present. 
History, which consists of subjective narratives, is an inspiring, 
extraordinary resource for texts of fiction and creative non-
fiction alike. Cultural heritage themes are also indispensable in 
children’s and youth literature. Thanks to books that masterfully 
present it directly or work it between the lines, cultural 
heritage can be a catalyst for the emotional and intellectual 
development of the child.

Thanks to my archaeology profession, at an early age I learned 
to hear the stories whispered in our ears by movable and 
immovable cultural assets, written or oral documents created 
by ancient peoples. Whether they are interpretations or dreams, 
I have witnessed all these stories shape my mind first and then 
what I will produce. I care that in childhood and adolescence 
individuals experience this possibility through literature, 
poetry, and philosophy. The path to this also runs through 
contemporary literary works. Contemporary children’s and 
youth literature, with its rich options, can build a permanent 
perception of cultural heritage, much more effective than 
educational programs, rote memorization, advice, or messages.

We need two priorities to keep the interest in books alive and 
sustainable in the maturation adventure that extends from 
childhood to adolescence and even into young adulthood. The 
first is quality literature books written by creative authors and 
published by expert editors considering “suitability for children.” 
The second is the right of the child to access the book they 
want, to choose to read or not read it, without any pressure or 
coercion at home or school. As long as these two factors work 
together, more children can get closer to books of different 
genres and themes and can have a normal “readership” 
experience.

Mine Soysal, Günışığı Kitaplığı 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında 
Kültürel Mirasın Yansımaları

Reflections Of Cultural Heritage  
In Children’s And Youth Literature



Çocuklara “Kültürel Mirasın Aktarılmasının” çok önemli 
olduğunu hepimiz biliyoruz. “Kültür, Miras” kavramlarının ve 
“Kültürün aktarılması” eyleminin içerik olarak çeşitliliğe sahip 
olması, bu konunun özgün bir şekilde ele alınması gerektiğini 
ortaya koyuyor. “Kültürel Mirasın Aktarılması” çok genel 
bir kavram olduğundan, genel geçer ele alışların “klişeye” 
dönüşmesi tehlikesini barındırıyor. 

Genellikle çocuklara geçmişten kültürel konuları 
aktarmak, güncel ortamdan ve yaşantıdan kopartıldığında, 
“informasyon” ya da “nostaljik özlemleri” aktarmakla sınırlı 
kalabiliyor ve aslında böyle kaldığı sürece de “kültürel mirasın 
aktarılmasını ertelemek” anlamına gelebiliyor. 

Kendilerine bu tür bilgiler aktarılan çocuklar, ilerde 
yetişkin olduklarında edindikleri bu tarz informatif bilgileri 
çocuklarına aktarmakla sınırlı kalabiliyorlar. Kısacası, 
bahsettiğimiz “aktarma eylemi” bir tür kuşaklar arası 
“ertelemeye” dönüşebiliyor.

Çocuklukta birlikte oynanan oyunlar, hikâye ve masal 
anlatma ortamları, tiyatro, meddah, gölge oyunları gibi 
büyüklerle birlikte zevk alarak izlenen gösterileri ortamlarının 
modern hayat içinde oluşturulmasının, yaşamasının giderek 
zorlaşması, bu tarz faaliyetleri farklı “mediumlar” kullanarak 
yaşatma isteğini de beraberinde getirebiliyor. 

Gölge tiyatrosundan edinilen kültürel benzeştirmelerle 
oluşturulmuş çizgi filmler, içinde meddah öğelerinin 
kullanıldığı televizyon dizileri, oyuncak müzelerinde yapılan 
sokak oyunları denemeleri kültürel sürekliliği sağlıyor 
gibi gözükse de, kendi ortamından koparılmış bu kültürel 
faaliyetlerin, kültürel mirasın yeteri kadar aktarılması 
konusunda yanıltıcı olduğu açık. 

Çocuklara kültürel mirasın aktarılmasında sadece aktarılan 
içeriğin değil, şüphesiz ortamın, “medium”un da çok önemli 
bir yeri var. Konuşma, ortamın korunarak aktarılmasının 
önemini vurgulamayı hedeflemektedir. 

We all know that the transfer of cultural heritage to children is 
crucial. The fact that the concepts of culture and heritage and 
the action of conveying culture varies in content reveals that 
this issue should be addressed in an original way. Since the 
transfer of cultural heritage is an overly broad concept, there 
is a danger that general approaches will turn into a stereotype. 

Usually, conveying to children of cultural topics from the 
past, when disconnected from the current environment and 
life, may be limited to transferring information or nostalgic 
aspirations, and, as long as it remains so, this can mean 
postponing the transfer of cultural heritage. 

Children to whom such information is transferred may be 
limited to transferring it to their children when they become 
adults. In short, the transfer action we discuss can turn into a 
kind of intergenerational postponement.

The fact that it is becoming increasingly difficult to create 
and experience childhood group games, story and tale-telling 
environments, theater, meddah (raconteur), and shadow 
puppetry performances that are enjoyed in the company 
of adults can bring along the desire to keep these kinds of 
activities alive through different media. 

Although cartoons created through cultural analogies 
from shadow puppetry, television series in which meddah 
(raconteur) elements are used, and street game experiments 
in toy museums seem to provide cultural continuity, it is 
clear that these cultural activities, when removed from their 
own environment, are misleading in terms of adequately 
transferring the cultural heritage. 

In the transmission of cultural heritage to children, the 
environment and the medium undoubtedly also have a 
particularly prominent place as much as the transmitted 
content itself. The presentation aims to emphasize the 
importance of preserving and transmitting the environment.

Behiç Ak, Yazar · Author
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İki yıldan uzun bir zaman önce bu çalıştayın varlığından ha-
berdar olmam, Yapılı Çevre Eğitimi ile ilgili kitaplar için piyasa 
araştırması yapmam için fırsat oluşturdu. Aslında, kitapçılara 
ve kütüphanelere hemen her türde çok sayıda kitap sağlayan 
birçok ünlü yayıncı var. Mısır pazarında çocuklar ve gençler 
için mevcut türler arasında geleneksel edebiyat, bilgi ve olgu 
temelli kitaplar, biyografiler, masallar, halk masalları, kurgu 
ve diğer çok kültürlü türler bulunmakta. Bununla birlikte, 
yapılı çevre eğitimine dair kitaplar (ya da ticari değeri olan 
herhangi bir basılı malzeme), özellikle de kültürel miras ile 
ilgili olanlar yetersizdir. Örnekler arasında (bunlarla sınırlı ol-
mamakla birlikte) Mısır şehirleri üzerine kitaplar, Mısır kültü-
rel mirası ve geleneklerine dair birkaç boyama kitabı, şekiller 
ve geometri üzerine kitaplar, çevre üzerine çok az kitap ve de 
mimarlık ve inşaat üzerine nadir sayıda kitap bulunuyor.

Bu çalıştaydaki sunumumda aşağıdaki soruları yanıtlama 
amacındayım: Miras bakımından zengin olan bir ülke (bu 
durumda Mısır) yeni nesillerine somut ve somut olmayan 
kültürel mirası hakkında farkındalığı nasıl sağlayabilir? Bu yaş 
grubu için odaklanılacak kültürel miras özelliklerinin/ yönle-
rinin öncelik sıralaması nedir? Bu, dijitalleşme ve Nesnelerin 
İnterneti ile nasıl yer değiştirebilir ya da rekabet edebilir? Son 
olarak, sadece kitap şeklinde mı olmalı yoksa basılı başka 
malzemeler da olabilir mi? Akademik mimarlık bu konuya 
nasıl katkıda bulunabilir? Bu sunum ve tartışmanın sonuç-
larının tüm dünyada çocuklar ve gençlere yönelik kültür ve 
miras çalışmaları konusundaki söylemi zenginleştirmesi ve 
özellikle tarihi ülkelerde yol göstermesi bekleniyor.

Learning about this workshop more than two years ago was a 
good chance to scan the market about Built Environment Edu-
cation-related books. Actually, there is a number of renowned 
publishers who provide the bookstores shelves and libraries 
with numerous books on almost all types of genres. Existing 
genres for children and youth in the Egyptian library/market 
include traditional literature, informational, fact-based books, 
biography, fairy tales, folk tales, fiction, and other multicultural 
genres. However, with respect to books (or any salable print 
material) related to built environment education (BEE), espe-
cially those on cultural heritage are inadequate and insufficient. 
Examples include (but are not limited to): books on Egyptian 
cities, a few coloring books on Egyptian cultural heritage and 
traditions, some books on shapes and geometry, a very few 
books on the environment, and scarce books on architecture 
and building. 

In this workshop, my presentation attempts to reply to the 
following questions: How can a country rich in Heritage (Egypt 
in this case) provide awareness about its tangible and intangible 
cultural heritage to its new generations? What is the priority 
ranking of cultural heritage features/aspects to be focused 
on to such age group? How can this replace/compete with the 
digitalization and the internet of things? And finally, does it 
have to only be books, or it can be other print material? How 
can architectural academia contribute to this subject matter? 
The outcome of this presentation and discussion is expected to 
enrich the discourse about the cultural and heritage studies for 
children and youth all over the world; shed lights on particularly 
in historic countries.

Prof. Dr. Heba Safey Eldeen, Uluslararası Misr Üniversitesi · Misr International University
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Sardinya Krallığı, 1848’de genel bir eğitim sistemi oluşturan 
ilk İtalyan siyasi varlığıydı. İtalya Krallığı ortaya çıktıktan sonra 
ağırlıklı olarak Fransız kültüründen etkilenen bu sistem 
tüm devlete yayıldı. Tarih ve coğrafya öğretiminin genel 
yapısı, yeni vatan sevgisini canlandırma ve yeni krallığın 
emperyalist amaçlarını destekleme ihtiyacına dayanıyordu. 
Bu iki unsur, faşist dönemde yoğun bir şekilde uygulandı 
ve bu iki konunun okullarımızdaki öğretimini hâlâ etkiler 
durumda. Sonuç, Avrupa ve İtalya’nın baskın olduğu, dünya 
ülkelerinin geri kalanının çok şematik bir şekilde sunulduğu 
ve önyargıların ağır bastığı bir modelin oluşturulmasıdır. 
Çocuk literatüründe farklı bilgiler bulmak mümkün olsa da 
bu tür “iyi” kitaplar yaygın değildir.

The first Italian political entity to create a general system for 
instruction was the Kingdom of Sardinia, in 1848; after the 
kingdom of Italy was born, this system, strongly influenced 
by the French culture, was extended to the whole state. The 
general structure for the teaching of history and geography 
was based on the need to stimulate love for the new mother-
land and to support the imperialistic aims of the new kingdom. 
These two aspects were strongly implemented during the 
fascist era, and they still influence the teaching of these two 
subjects in our schools. The result is the creation of a model 
where Europe and Italy are predominant, the rest of the world 
countries are presented in a very schematic way, and preju-
dices are strong. On the other hand, in the infancy literature, 
it is possible to find different information, but the diffusion of 
this kind of “good” books is not widespread.

Prof. Dr. Frances Pinnock, Roma Sapienza Üniversitesi · Sapienza University of Rome
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İlk defa 54 yıl önce (1968) yayımlanan Cin Ali Hikâye kitapları, 
toplumumuzu oluşturan bireylerin çoğunluğuna ortak bir 
geçmişi hatırlatır. Okumayı Cin Ali’yle öğrenen çocuklar 
hayatlarının en önemli anında bu kitaplarla beraberdir. Farklı 
ekonomik ve kültürel sınıflardan gelseler bile o dönemde 
eşittirler. Okumayı öğrenmenin hazzını yaşadıkları zaman 
dilimi içinde, bulundukları yıldan bağımsız duyumsarlar. 
6 yaşındaki çocuk için de 60 yaşındaki yetişkin için de 
hissedilenler aynıdır. Bu kitaplar toplumumuzu birbirine 
bağlayan kültürel değerlerden biridir ve tamamen Türk 
toplumuna özgüdür.

Cin Ali Müzesi, Cin Ali Hikâye Kitapları üzerinden ortak 
anılarımızı canlandırır; sergilenen diğer eserlerle değişik 
dönemlerdeki eğitim hayatını hatırlatır ve çocuk-anne/baba-
büyükanne/büyükbaba arasında kültürel bir köprü oluşturur. 
Kitaplarda geçen sahnelerin müzede yansıtılması sonucu 
bir dönemin aile ve eğitim hayatı izlenebilir. Çocuk oyunları 
görülebilir.

Cin Ali Kütüphanesi 10.000’e yakın kayıttan oluşan “Çocuk” ve 
“Eğitim” ağırlıklı kitap, dergi ve gazete koleksiyonuna sahiptir. 
Bilindiği gibi “dil” somut olmayan kültürel mirasımızın en 
önemli taşıyıcılarındandır. Cumhuriyet Dönemine ait Türk 
Dilinin özgün örnekleri kütüphanemizde okuyuculara ve 
araştırmacılara sunulmaktadır. 

Çocuk hikâye kitapları, çocuk dergileri, okul kitapları, okul 
dergileri, eğitim kitapları, ansiklopediler, mizah dergileri ve 
aktüel dergiler koleksiyonumuzun başlıklarını oluşturur.

Bunların arasında özellikle masallar, destanlar, oyunlar, 
şarkılar, bilmeceler, tekerlemeler, maniler, fıkralar ve piyesler 
somut olmayan kültürel mirasımızın önemli örneklerini 
barındırır.

Türk Resim Sanatının ustalarının resimlediği çocuk kitapları 
ayrı bir öneme sahiptir.

First published 54 years ago (in 1968), Cin Ali Story books, 
remind the majority of the individuals who make up Turkish 
society of a common past. Children who learn to read with 
Cin Ali are accompanied by these books at the most crucial 
moment of their lives. No matter what their economic and 
cultural class is, during that time they are equals. They feel the 
pleasure of learning to read, regardless of the year in which 
they live. It is the same feeling for a 6-year-old and a 60-year-
old. These books are one of the cultural values that bind 
society together and are completely unique to Turkish society.

Cin Ali Museum revives the common memories through Cin 
Ali Story Books. Along with the other works on display, it 
recalls the educational life of different periods and creates 
a cultural bridge between the child, the parent, and the 
grandparent. The reflection of the scenes in the books in the 
museum makes it possible to trace the family and educational 
life of a period. Children’s games become visible.

Cin Ali Library has a collection of children’s and educational 
books, magazines, and newspapers consisting of about 10,000 
items. As it is known, language is one of the most important 
carriers of intangible cultural heritage. Original examples of 
the Turkish language belonging to the Republican Period are 
presented to readers and researchers in our library. 

Children’s story books, children’s magazines, schoolbooks, 
school magazines, educational books, encyclopedias, 
magazines, and comic books make up the categories of the 
collection.

Among them, especially fairy tales, legends, games, songs, 
riddles, rhymes, poems, jokes, and plays contain important 
examples of intangible cultural heritage.

Children’s books illustrated by the masters of Turkish painting 
have a special importance.

Cin Ali’nin Peşinde  
Kültürel Mirasımızın İzleri

Traces of Turkish Cultural Heritage  
In Pursuit of Cin Ali

N. Emre Apaydın, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı · Cin Ali Education and Culture Foundation
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Türk Edebiyatının, özellikle toplumcu-gerçekçi kuşağının 
çocuklar için kaleme aldığı yapıtlar ilgi çekmektedir.

Kütüphanemizde yer alan kaynakların taranması sonucu, 
Cumhuriyet Döneminde “kültürel miras” kavramının nasıl 
geliştiği ve günümüze ulaştığı incelenebilir.

Cin Ali Belgeliği insan yaratıcılığını ve ifadesinin farklı türlerini 
kapsamaktadır. Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfının elindeki 
belgeler, fotoğraflar, eğitim araçları, efemera, görüntü-
ses kayıtları ve diğer materyal hızla sayısallaştırılmakta ve 
yazılımı tamamlanan programa girilmektedir.

Cin Ali Hikâye Kitapları, Cin Ali Müzesi, Cin Ali Kütüphanesi 
ve Cin Ali Belgeliği bir toplumun ortak hikâye ve serüvenini 
özgün bir şekilde barındırmaktadır. Türk toplumunun 
özellikle çocukluk döneminde yarattığı bilgi ve uygulamaları 
içermektedir. Bu önemli hazine toplumumuzun birlik ve 
dayanışmasını güçlendirmekte, kültürel mirasımızın gelecek 
nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır.

The works of Turkish literature, especially those written for 
children by authors of the socialist-realist generation, are of 
interest.

As a result of surveying the resources contained in our library, 
it is possible to examine how the concept of “cultural heritage” 
developed during the Republican Period and reached its 
present-day state.

Cin Ali Archive covers diverse types of human creativity and 
expression. Documents, photographs, educational tools, 
ephemera, audiovisual recordings, and other materials in the 
possession of the Cin Ali Educational and Cultural Foundation 
are quickly digitized and included into the program, the 
software of which is now complete.

Cin Ali Story Books, Cin Ali Museum, Cin Ali Library, and Cin Ali 
Archive contain the common story and adventure of a society 
in an original way. They contain the knowledge and practices 
created by Turkish society, especially during childhood. This 
important treasure consolidates the unity and solidarity of 
society and helps to transfer Turkish cultural heritage to 
future generations.



Arkeoloji alanında çizgi romanlar yeni bir olgu değildir. İllüst-
rasyonlar, arkeolojik buluntuların görselleştirilmesinde ve 
belgelenmesinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Ancak, 
the Fox (Tilki) biraz farklıdır. Arkeolojik bulgulara dayanan 
bir öykü anlatmakla kalmayıp, aynı zamanda bazı araştır-
macıların inanılmaz değerli hazineleri ortaya çıkarmak için 
çöle gittikleri tipik macera hikayesi değildir. Hayır, bu kitap 
arkeologların arkeolojik kalıntılara dayanarak anlatılarını nasıl 
inşa ettiklerini etkileyen süreçlerin ötesine bakmaya çalışıyor. 
Bir yorum genel öyküyü nasıl yönlendirir ve bir çalışmanın 
yeni bulguları ve sonuçları öykünün içeriğini nasıl değiştirir? 
Anlatacak BİR öykü mü vardır yoksa daha fazla öykü olması 
mümkün müdür? Özellikle de bu çizgi romanda yaptığımız 
gibi Neolitik ve arkeolojik bir anlatıyı iç içe geçirirken bunun 
kafa karıştırıcı olabileceğinin farkındayız. Bu katkımızda, 
üretim sürecinde karşılaşılan bazı zorlukları sunacağız.

Graphic novels in archaeology are not a new phenomenon. 
Illustrations have always played a major role in visualising 
and documenting archaeological finds. However, THE FOX 
is slightly different. It does not only tell a story based on ar-
chaeological findings, and it is also not the typical adventure 
story of some researchers going into the desert to uncover 
treasures of unbelievable value. No, this book tries to look 
behind the processes that influence how archaeologists build 
their narratives based on archaeological remains. How does 
an interpretation direct the overall story and how do new 
finds and results of a study change the content of the story? 
Is there only ONE story to tell or are more storylines possible? 
We are fully aware that this may be confusing, especially when 
interweaving a Neolithic and an archaeological narrative as we 
have done in this graphic novel. In this contribution, we will 
present some challenges met during the production process.

Neolitik Hakkında Bir Hikaye  
Nasıl Anlatılır - Tilki Örneği

How To Tell A Story About The 
Neolithic - The Case Of The Fox

Dr. Moritz Kinzel, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul · German Archaeological Institute İstanbul



Bologna Üniversitesi’nden N. Marchetti tarafından koordine 
edilen EDUU projesinin (www.eduu.unibo.it) ana amaçla-
rından biri, gençler arasında Irak’ın zengin kültürel mirasını 
tanıtmak ve ülkenin geçmişi hakkında farkındalık yaratmaktı. 
2018 ve 2020 yılları arasında Bağdat, Kufe ve Kadisiya bölge-
lerinde bulunan dört farklı devlet okulundan 300’den fazla 
öğrenci EDUU ekibine katıldı. Faaliyetler arasında özel dersler, 
müze ve arkeolojik alan ziyaretlerinin yanı sıra üç iki dilli çizgi 
roman ve bir video (EDUU’nun ortağı olan Torino CRAST ta-
rafından gerçekleştirilen) gibi kişiye özel basılı ve dijital eğitim 
araçlarının geliştirilmesi de vardı. Görme duyusunun öğren-
me sürecindeki önemine ve de öğretmen ve öğrenci arasın-
daki sürekli etkileşime dayalı teorik bir yaklaşım uygulandı. 
Bu yaklaşım sayesinde, katılımcılarda şaşkınlık ve merak 
gibi duygusal yönleri teşvik etmeyi ve uyandırmayı, diyalog 
ve işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra öğrencilere arkeolojiyle 
ilgili terminolojiyi ve geçmişlerini derinlemesine anlamalarını 
sağlamak amaçlandı. Ayrıca Bağdat’taki Irak Müzesi’nin içinde 
yeni eğitim odası hazırlanıp hizmete açıldı. Irak’ın arkeolojik 
mirasının genç nesiller arasında geliştirilmesi için önemli bir 
adım olan Irak Bağdat Müzesi’nde çocuklar için EDUU eğitim 
odasının açılışı, 14 Ocak 2020’de gerçekleşti. 

CRAST’ın (www.centroscavitorino.it) Irak’taki çalışmalarına 
her zaman rehberlik eden arkeolojinin (ve genel olarak 
kültürel mirasın) sosyal rolüne ilişkin vizyon, son zamanlarda 
devam eden bazı projelere, özellikle de Irak Müzesi’ndeki Sü-
mer salonunun rehabilitasyonuna ve Moğolistan’daki eğitim 
projesine (çizgi romanlar, masa oyunları, çocuklarla laboratu-
varlar, müzede rehberli ziyaretler vb.) ilham verdi.

One of the main aims of the EDUU project (www.eduu.unibo.
it), coordinated by N. Marchetti at the University of Bologna, 
was to promote among younger people the rich cultural 
heritage of Iraq and to raise awareness of the country’s past. 
Between 2018 and 2020, the EDUU team involved more than 
300 students, from four different public schools located in 
the Baghdad, Kufa, and Qadisiyah regions. These activities 
included dedicated classes and visits to museums and ar-
chaeological sites as well as the development of tailor-made 
printed and digital educational tools such as three bilingual 
comics and a video (made by Turin CRAST, a partner of EDUU). 
We applied a theoretical approach based on the importance 
of the sense of sight in the learning process and the constant 
interaction between teachers and students. Thanks to this 
approach we hoped to stimulate and evoke in the participants’ 
emotional involvement, such as amazement and curiosity, to 
encourage dialogue and collaboration as well as to introduce 
students to the use of archaeological-related terminology and 
an in-depth under-standing of their past. Furthermore, a new 
didactic room inside the Iraq Museum in Baghdad was refur-
bished and opened. The opening of the EDUU didactic room 
for children in the Iraq Museum of Baghdad took place on the 
14th of January 2020, a significant step for the enhancement 
among younger generations of the archaeological heritage of 
Iraq. 

The same vision of the social role of archaeology (and of 
cultural heritage, in general) that has always guided the works 
of CRAST (www.centroscavitorino.it) in Iraq, inspired some 
recent ongoing projects, in particular the rehabilitation of the 
Sumerian hall in the Iraq Museum and the educational project 
in Mongolia (comics, boardgames, laboratories with children, 
guided visits in the museum, etc…).

Arkeolojiyi Çocuklara Aktarmak 
İçin Çizgi Romanlar ve Çizgi Filmler: 
EDUU Proje Deneyimi ve Turin 
CRAST’ın Diğer Eğitim Girişimleri

Comics and Cartoons For 
Communicating Archaeology 
To Children: The EDUU Project 
Experience and Other Educational 
Initiatives By Turin CRAST

Dr. Federico Zaina, Milano Politeknik Üniversitesi · Politecnico di Milano
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İnteraktif sınıf etkinlikleri, öğrencilere fiziksel beceri, işbir-
liği, eleştirel düşünme, problem çözme ve analitik beceriler 
kazandırmanın yanı sıra öğrenmeyi yadsınamaz bir şekilde 
daha ilgi çekici ve eğlenceli hale getirir. Fakat okullarda ve 
üniversitelerde konu kültürel miras, arkeoloji, ve antik dünya 
eğitimine gelince, sınıf etkinlikleri genellikle müze ziyaretiyle 
sınırlı kalabiliyor. Müze ziyaretlerine ek olarak, sınıf içinde 
eğitimcilerin kolaylıkla uygulayabileceği ders planlarını 
paylaşmak ve öğrencilere kültürel miras bilinci ve ilgisini 
aşılamak için yeni stratejiler geliştirmek üzere, 2020 yılında 
Antik Dünya Hakkında Öğretim için Bir Eğitimcinin El Kitabı’nı 
oluşturdum. Hem öğretmen hem de öğrenci odaklı bu kitap, 
yeni birçok benzer projeye öncülük etti. Bu konuşmada kita-
bın gelişim sürecinden ve teşvik ettiği diğer kitaplar ve proje-
lerden bahsederek, kültürel miras eğitimini eğlenceli, anlamlı 
ve bilgilendirici hale getirmenin sonsuz olasılıklarından 
bazılarını sunacağım. Buna ek olarak, Pergamon Müzesi’nde 
öncülük ettiğim çocuk aktivite kitabı projemden edindiğim 
deneyimlere dayanarak, benzer interaktif çocuk kitaplarının 
müzelerde kültürel miras eğitimine ne gibi katkılarda bulu-
nabileceğini sorgulayacağım.

Interactive classroom activities provide students with physical 
skills, collaboration, critical thinking, problem solving, and 
analytical skills, as well as making learning undeniably more 
engaging and fun. However, when it comes to cultural herit-
age, archaeology and ancient world education in schools and 
universities, classroom activities can often be limited to visiting 
museums. In 2020, I put together an Educator’s Handbook for 
Teaching about the Ancient World, to share lesson plans that 
educators can easily implement in the classroom in addition 
to museum visits, and to develop new strategies to instill in 
students an awareness and interest in cultural heritage. This 
book, catering to both teachers and students, has led to many 
new similar projects. In this presentation, I will discuss the 
development of the book as well as other books and projects 
that it promotes, and I will present some of the endless possi-
bilities of making cultural heritage education fun, meaningful, 
and informative. Additionally, based on the experiences I 
gained from my children’s activity book project I pioneered 
at the Pergamon Museum, I will investigate how similar in-
teractive children’s books can contribute to cultural heritage 
education in museums.

Dr. Pınar Durgun, Berlin Önasya Arkeoloji Müzesi · Berlin Museum of the Ancient Near East
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Kaçak kazılar ve kültür varlığı kaçakçılığı, kültürel mirasımızın 
tahribatına ve yok olmasına neden olan en önemli 
faktörlerdir.  Bu faktörlerin hayatımızdan çıkarılması için 
sahiplenme ve koruma bilincinin özellikle çocuklardan 
başlayarak 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza aşılanması 
gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı hedef kitleye uygun eğitim içerikleri hazırlayarak 
toplumun her kesimine ulaşmaya çalışmaktadır. 

Bu doğrultuda kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesinin 
önemi ve koruma bilincini çocuklara aşılayan çok yönlü 
çalışmalara yer verilmektedir.

Bu çalışmalar arasında; Covid-19 Pandemisi tedbirleri 
nedeniyle yüz yüze eğitim ve sosyalleşmenin kesintiye 
uğradığı 2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta 
Öğretim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde lise 
düzeyindeki öğrenciler hedef alınarak kültür varlıklarının 
korunması ve kültür bilinci oluşturulması amacıyla çevrimiçi 
bilgi yarışması düzenlenmiştir.

İlköğretim çağındaki çocukları bilinçlendirmek hedefiyle 
Yazar Sefa Ceran ÖZTÜRK tarafından kaleme alınmış ve 
Bengi GENÇER tarafından resimlendirilmiş “Biri Arkeolog 
mu Dedi?” adlı hikaye kitabımız 2021 yılında çocuklarımızla 
buluşturulmuştur. 50.000 adet bastırılarak müze 
müdürlüklerimiz vasıtasıyla çocuklara ulaşımı sağlanmıştır. 

Kitapta “kültür, kültürel miras, tarih, tarihî eser, koruma-
saklama, müze, arkeolog, kaçakçılık, define avcılığı, geçmiş, 
gelecek” gibi kavram ve konuların sezdirme, açık şekilde 
bilgi vererek veya farkındalık yaratarak etkili şekilde 
işlenmesi sağlanmıştır. Kitabın ayrıca işitme ve görme engelli 
çocuklarımız için işaret dili ve betimlemeli olarak videoları 
hazırlanmış, bu videolar Bakanlığımız YouTube hesabından 
erişime açılmıştır.

Illegal excavations and smuggling of cultural assets are the 
most crucial factors that cause the destruction of cultural 
heritage. In order to eradicate these, an awareness of 
ownership and protection should be instilled in citizens of all 
ages, especially starting with children. For this purpose, the 
Ministry of Culture and Tourism is attempting to reach all 
segments of society by preparing educational content catering 
for the target audiences. 

In this respect, multi-dimensional work is underway for 
instilling in children the importance of preventing the 
smuggling of cultural assets and the awareness of protection.

Among these efforts is an online competition targeting high 
school students and promoting the protection of cultural 
assets and raising cultural awareness, organized in 2020 (as 
face-to-face education and socialization were interrupted 
due to Covid-19 Pandemic measures) in cooperation with 
the Ministry of National Education, General Directorate of 
Secondary Education.

Authored by Sefa Ceran ÖZTÜRK with the aim of raising 
awareness of primary school children, and illustrated by 
Bengi GENÇER, the storybook “Biri Arkeolog mu Dedi?” (“Did 
Someone Say Archaeologist?”) was published in 2021. 50,000 
copies were printed and distributed to children through our 
museum directorates. 

The book efficiently discusses concepts and topics such 
as “culture, cultural heritage, history, historical artifacts, 
conservation and preservation, museum, archaeologist, 
smuggling, treasure hunting, past, and future” through 
implying, providing clear information, or raising awareness. 
In addition, sign language and descriptive videos of the book 
have been prepared for hearing and visually impaired children, 
and these videos have been made available on the Ministry’s 
YouTube account.

Zeynep Boz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, General Directorate for Cultural Heritage and Museums
İbrahim Barış Sarıca, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü  
Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, General Directorate for Cultural Heritage and Museums
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Diğer bir projemiz; 2021 yılından itibaren kültür varlığı 
kaçakçılığı ve kaçak kazıların önlenebilmesi konularında 
farkındalık oluşturmak amacıyla TV Kanalları ve sosyal 
medya hesaplarında yayınlanmak üzere kamu spotu videoları 
hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu videolarımızdan 
birinde özellikle çocukların rol alması sağlanmış, böylelikle 
çocukların kültürel mirasın korunması konusunda empati 
duymaları, büyüklerin de çocuklarını düşünerek geleceğe 
sahip çıkmaları duygusunu vermek hedeflenmiştir. 

Kültür varlıklarımızın korunması ve kültür varlığı 
kaçakçılığının önlenmesi konularında çocuklar, veliler 
ve eğitimcilere ulaşarak bilinç oluşturmak amacıyla 
yaptığımız çalışmalardan bir diğeri; somut olmayan kültürel 
miraslarımızdan olan Karagöz Gölge Oyunu aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Ankara’daki çocuk seyircisiyle 2022 
yılında buluşan “Karagöz Kültürel Miras ve Yüzsüz Deli Hırsız” 
isimli oyunumuzun videosuna da Bakanlığımız YouTube 
hesabından ulaşılabilmektedir. Oyunda kültürel mirasın 
yalnızca somut kültürel miras olmadığı mesajı verilirken 
somut kültürel mirasın korunması ve bu korumanın 
neden gerçekleştirildiği vurguları yapılmıştır. Kaçakçıların 
yakalanmasıyla son bulan senaryoda ayrıca, cinsiyet eşitliği 
ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin alt metinler gözetilmiştir. 

Ayrıca; arkeoloji, kültür varlığı, kültürel miras vb. kavramların 
video, etkinlik, görsel aktivitelerle anlatıldığı,  
www.kulturelmiraskoruyuculari.ktb.gov.tr adlı bir web 
sitesi oluşturulması yönündeki çalışmadır. Bu web sitesinin 
belirtilen konularda çocuklar ve öğretmenler için kaynak 
olması hedeflenmektedir. Bu sitenin aktif kullanımının 
sağlanabilmesi için indirilebilir içerikler, sınıf içinde 
gerçekleştirilebilecek etkinlikler hazırlanmıştır.

Since 2021, another project of ours involved the preparation 
of public service announcement videos for TV and social 
media to raise awareness about the smuggling of cultural 
assets and the prevention of illegal excavations. One of these 
videos purposefully featured child actors, so that children can 
empathize with the protection of cultural heritage, and that 
adults can hold onto the future, thinking of their children. 

Another project we have conducted to reach children, 
parents, and educators concerning the protection of cultural 
assets and the prevention of cultural property smuggling 
was realized through Karagöz shadow puppetry, which is 
one of our intangible cultural heritages. The video of the 
performance “Karagöz Kültürel Miras ve Yüzsüz Deli Hırsız” 
(“Karagöz Cultural Heritage and the Brazen Mad Thief”), which 
was performed for children in Ankara in 2022, is available on 
the YouTube account of the Ministry. The underlying message 
of the play is that cultural heritage does not merely consist of 
tangible components. The play also emphasizes the protection 
of tangible cultural heritage and the reason it occurs. In the 
scenario that ends with the capture of the smugglers, the 
sub-texts related to gender equality and girls’ education are 
also observed. 

Moreover, work is also underway for the creation of  
www.kulturelmiraskoruyuculari.ktb.gov.tr, which explains 
concepts such as archaeology, cultural asset, cultural heritage, 
etc. through visual activities. This website is intended as a 
resource for children and teachers on these topics. In order to 
ensure the active use of this site, downloadable content and 
activities that can be performed in the classroom have been 
prepared.



“Sergileyen” ve “gösteren” müzecilik anlayışından “paylaşan” 
ve “eğiten” müzecilik anlayışına doğru dönüşümü yaşayan 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, uzun yıllardır sürdürdüğü 
eğitim faaliyetlerini çağdaş müzecilik anlayışı ile daha sistemli 
ve etkin olarak geliştirebilmek için yayın konusunda da bir 
ilke imza atmıştır. Evrensel kültürün bir parçası olan Anado-
lu’nun  kültürel ve tarihsel çevresini, etkin bir koruma bilinci 
oluşturacağı inancıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi koor-
dinasyonunda çocuklar için bir eğitim seti hazırlanmasına 
karar verilmiştir. “Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Seti”; 
Yontmataş Çağı, Yeni Taş Çağı, Bakır Taş Çağı, Eski Tunç Çağı, 
Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, Hititler, Geç Hititler, Urartu-
lar, Frigler, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinin bulunduğu toplam 16 adet Türkçe 
ve İngilizce kitapçıktan oluşmaktadır. Kolektif bir çalışmanın 
ürünü olan eğitim seti içerisinde yer alan her çağ, dönem ve 
uygarlık; müze uzmanları, arkeoloji, eğitim bilimleri, drama, 
seramik, ressam, öykücü ve tasarım ekibinden oluşan dev bir 
kadro tarafından hazırlanmıştır. Oldukça yoğun ve özverili bir 
çalışmanın ürünü olan eğitim seti ile Yontma Taş Çağı’ndan 
günümüze kadar olan zaman sürecinde Anadolu toprakları 
üzerinde yaşamış uygarlıklara ait önemli bilgiler, ilköğretim 
düzeyindeki çocuklara öğretici, eğlenceli, akılda kalıcı bir 
tarzda aktarılmaktadır. Çocukları yaşadığı topraklarda zaman 
içinde geriye doğru yolculuğa çıkarmayı amaçlayan bu kitap-
çıklarda, her çağ ve uygarlık ana karakter güneş ve bir çocuk 
kahraman tarafından anlatılmaktadır. Genel olarak bu kahra-
man, çocuklara yaşadıkları dönemin özelliklerini ve yaşam bi-
çimlerini anlatmaktadırlar. Çocuklara hitap eden ve bol görsel 
malzemenin bulunduğu sayfalarda arkeolojik kazı ve müzede 
bulunan eserler ve yaşam alanı ile birlikte boyama, bulmaca 
ve tamamlamalardan oluşan etkinlik sayfaları yer almaktadır. 
Söz konusu Set, ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin 
müze gezileri ve müzede yapacakları etkinlikler esnasında 
onlara yol gösterecek önemli bir kaynak olacaktır.

The Museum of Anatolian Civilizations, which has transi-
tioned from an understanding of museology that “exhibits” 
and “shows” to one that “shares” and “educates,” has also 
broken new ground in the field of publication, to develop the 
educational activities that it has been conducting for years 
more systematically and effectively with the understanding of 
contemporary museology. With the belief that the cultural and 
historical environment of Anatolia, which is a part of universal 
culture, will create an effective awareness of protection, the 
decision was made to prepare an educational kit for children 
under the coordination of the Museum of Anatolian Civiliza-
tions. “Anatolia Before You Education Set” consists of a total of 
16 Turkish and English booklets covering the Paleolithic Age, 
New Stone Age, Copper Stone Age, Old Bronze Age, Assyrian 
Trade Colonies Period, Hittites, Late Hittites, Urartians, Phry-
gians, Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk, Ottoman, and 
Republic periods. Each age, period and civilization featured in 
the education set, which is the product of a collective work, 
has been prepared by a huge staff consisting of museum 
experts, archeology, educational sciences, drama, ceramics, 
painting, storytelling and design teams. The education set, 
which is the product of intense and devoted work conveys to 
primary school children vital information about the civiliza-
tions that lived on the Anatolian lands from the Paleolithic Age 
to the present in an instructive, entertaining, and memorable 
fashion. In these booklets, which aim to take children on a 
journey back in time in the lands where they live, each age and 
civilization is narrated by the main character who is the sun 
and a child hero. In general, this hero tells children about the 
characteristics and lifestyles during the period in which they 
live. the amply illustrated pages that appeal to children feature 
activities related to archaeological excavations and artifacts 
found in the museum and living space, as well as coloring, 
puzzles and completions. The Education Set will be a crucial 
resource that will guide primary school students and teachers 
during their museum tours and activities in the museum.

Asuman Alpagut, Anadolu Medeniyetleri Müzesi · Museum of Anatolian Civilizations
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Bu sunum; Müze Kiti Projesi örneği üzerinden kültürel 
mirasın genç nesillere aktarımında kullanılabilecek yenilikçi 
bir eğitim yaklaşımını ve materyallerini inceler. Kültürel 
mirasın aktarımında merkezi bir role sahip eğitmenlerin 
proje kapsamındaki öğrenme süreç ve deneyimlerini ele alır. 
Bununla birlikte, öğrencilerin kültürel mirasla ilişki kurması 
konusunda birer deneyim tasarımı olarak da hazırlanan Müze 
Kitlerinin kullanıcılar üzerindeki etkisini irdeler. Sürdürülebilir 
ve transformatif bir eğitim vizyonu ile kültürel miras eğitimi 
konusunda kalıcı ve etkin bir eğitim programı oluşturma 
konusundaki deneyimleri paylaşır.

This presentation examines an innovative educational 
approach and materials that can be used to transfer cultural 
heritage to younger generations through the example of the 
Museum Kit Project. It deals with the learning processes and 
experiences of the trainers who have a leading role in the 
transfer of cultural heritage within the scope of the project. 
In addition, it examines the impact of Museum Kits, which 
are also prepared as an experience design for students to 
relate to cultural heritage, on users. It shares its experiences 
in creating a permanent and effective education program on 
cultural heritage education with a vision of sustainable and 
transformative education.

Sebla Kut, Komet Kültür ve Sanat Projeleri · Komet Culture and Art Projects 
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Resimli çocuk kitaplarında metin ve görselden oluşan 
anlatıların çocukların anlam ilişkileri kurmaları açısından 
önemi büyüktür. Çocuk hayata dair henüz yaşamadığı, 
görmediği birçok deneyimle bu kitaplar sayesinde tanışma 
fırsatı bulmaktadır. Özellikle ebeveyn ya da bakım veren 
kişilerle birlikte okuma deneyimi bu potansiyeli daha 
da zenginleştirebilir, fotoğrafların kullanımı ise gerçek 
dünyaya dair doğrudan veya dolaylı ipuçları sunabilir. Bu 
çalışmada, fotoğrafları işlevlendiren kurgu, kurgu dışı 
veya bu ikisinin sentezini yapan kitaplara kültürel miras 
aktarımı açısından bakılarak, birlikte okuma deneyimlerine 
katkıları tartışılacaktır. Bu bağlamda fotoğrafın kullanımı 
pek çok soruyu beraberinde getirir. Fotoğraflar belli bir 
zamana dair  olanı okuyucuya aktarmada nasıl bir rol oynar? 
Fotoğraflar ve metin bir araya geldiğinde anlatı nasıl anlam 
kazanır? Fotoğrafların gerçeklikle ilişkisi kurgulanabilir mi? 
Çocuk kitaplarına  fotoğrafların dahil edilmesi, çoğu kez 
geçmişe ait maddesel ya da deneyimsel olanın aktarılmasını 
destekleyebilir. Ancak fotoğrafların kullanımı ve metinle 
nasıl ilişkilendiği yine de düşünüldüğü kadar basit değildir. 
Üstelik, fotoğrafların müdahaleler ile değiştirildiği, tasarımda 
özel biçimlerde işlevlendirildiği, kolaj veya çizimler ile 
sunulduğu kitaplarda anlatı daha da karmaşık hale gelebilir. 
Kolektif hafızayı yansıtan bir detay, belleğin aktarımı, nostalji 
duygusunun canlandırılması özellikle geçmişe dair fotoğraf 
kullanımında söz konusu olabilir. Fotoğraflar kimi zaman 
çekildikleri anın maddeselliğini bellekten daha objektif ve  
zengin bir şekilde okuyucuya aktarabilir. Öyle ki kitapta yer 
alan bir fotoğraf bir yapının özelliklerini, bir objenin şeklini, o 
döneme ait kıyafet ve aksesuarları, ve benzeri birçok bileşeni 
görünür tüm detaylarıyla okuyucuya sunabilir. Bu paylaşım 
kimileri için yeni bir bilgi olabilirken kimileri için de nostaljik 
bir değer taşıyabilir. Örneğin çocuk ve yetişkinlerin birlikte 
okuma deneyiminde bu tür kitaplar değerlendirildiğinde, 
ilgili döneme ait kültürel nesne, yapı ya da deneyim iki 

In illustrated children’s books, narratives consisting of text and 
images are of significant importance for children to establish 
meaningful relationships. Thanks to these books, children 
gain the opportunity to get acquainted with many experiences 
about life that they have not yet encountered or seen. The 
experience of reading, especially in the company of parents or 
caregivers, can further enrich this potential, while the use of 
photographs can offer direct or indirect clues about the real 
world. From the viewpoint of the transfer of cultural heritage, 
this study will examine fiction and non-fiction books—or 
books synthesizing the two—that attribute functions to 
photographs and discuss the contribution to the experience 
of reading in company. In this context, the use of photography 
raises many questions. What role do photographs play in 
conveying to the reader the events of a certain time? How 
does the narrative make sense when photos and text are 
combined? Can the relationship of photos with reality be 
fictionalized? The inclusion of photographs in children’s books 
can often support the transfer of material or experiential 
belonging to the past. However, the use of photos and how 
they relate to text is still not as simple as it might seem. 
Moreover, the narrative can become even more complicated 
in books where photographs are changed through 
manipulation, given specific functions in the design, and 
presented in collages or drawings. A detail that reflects the 
collective memory, the transfer of the memory, the evoking 
of the feeling of nostalgia can be in question, especially in the 
use of photographs of the past. Photographs can sometimes 
convey to the reader the materiality of the moment they were 
taken, more objectively and richly than memory. As such, 
a photo in a book can present to readers the features of a 
building, the shape of an object, the clothing and accessories 
from a particular time, and similar elements in all visible 
detail. While this presentation may be new for some, it may 
also have nostalgia value for others. For example, when such 
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yönlü zenginleştirici bir bağ kurabilir. Çocuk yeni bir kültürel 
miras olgusuyle tanışırken, yetişkin birey bu mirasa dair 
kendi deneyimlerini aktararak bir nevi o bilginin kaynağı ya 
da bilgiyi çoğaltan/zenginleştiren olarak çocuk tarafından 
eşsiz bir anlatıcı olarak görülebilir. Bu durum özellikle yaş 
almış yetişkinler ile çocuklar arasındaki ilişkileri açısından 
olumlu sonuçlar ortaya koyabilir. Bu paylaşımı destekleyecek 
fotoğrafların da, sanatçı tarafından resimli kitaplarda nasıl 
kullanıldığı araştırmaya değerdir. Bu makalede resimli çocuk 
kitaplarında fotoğraf kullanımının kültürel miras aktarımdaki 
olası katkıları ulusal ve uluslararası resimli kitaplar üzerinden 
incelenecek, ve kuşaklarası ilişkileri nasıl etkileyebileceği 
tartışılacaktır. Giriş bölümünde, fotoğraf içeren resimli çocuk 
kitaplarının temel özelliklerine değinilerek başlanacak, 
ardından kültürel miras aktarımında kullanımları örneklerle 
sunulacaktır. Bu açıdan kullanılan fotoğrafların farklı yaştan 
okuyucuya nasıl hitap edebileceği, metin ile ilişkileri, bir 
bellek aktarımı yapıp yapmadığı konusuna değinilecektir. 
Son olarak, kitapların iki yönlü okuma deneyimi açısından 
potansiyel etkileri tartışılacaktır. Bu kitapların, kültürel 
miras aktarımında kilit rol üstlenmesi, her iki okuyucunun 
esenliklerini sağlayabilmesi, bilgi ve izlenimleri paylaşma 
bağlamında destekleyici olması söz konusudur. 

books are evaluated in the experience of children and adults 
reading together, the cultural object, structure or experience 
of the relevant period can establish a two-way enriching bond. 
As the child gets acquainted with a new cultural heritage 
phenomenon, the adult individual can be seen by the child as 
a unique narrator, as a kind of source of that information or 
as one who multiplies/enriches the information by conveying 
their own experiences about this heritage. This situation may 
reveal positive results especially in terms of relations between 
older adults and children. It is also worth investigating how 
the photos that will support this shared experience are used 
by the artist in illustrated books. In this article, the possible 
contributions of the use of photography in children’s picture 
books in the transfer of cultural heritage will be examined 
through national and international picture books and how this 
can affect intergenerational relations will be discussed. In the 
introduction, the basic features of children’s picture books 
containing photographs will be mentioned, and then their 
use in the transfer of cultural heritage will be presented with 
examples. From this point of view, how the photos used can 
appeal to readers of different ages, their relationship with the 
text, whether they make a memory transfer will be discussed. 
Finally, the potential impact of books in terms of two-way 
reading experience will be discussed. It is the case that these 
books play a key role in the transfer of cultural heritage, can 
ensure the well-being of both readers, and are supportive in 
the context of sharing information and impressions. 



Kültürel miras olgusunun topluma aktarılmasında konu ile 
ilgili uzmanlara önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda, 
toplumun farklı sosyal kesimleri ve yaş gruplarına özgü 
aktarım yöntemleri ve buna uygun materyaller oluşturulması 
önem taşımaktadır. Kültürel miras farkındalığı ve koruma 
bilincinin en erken aşamalarda anlaşılması, benimsenmesi ve 
geleceğe aktarılması için birincil hedef kitle, çocuklardır. 

Bergama, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne ”Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı“ ile girmiştir. Hellenistik 
Dönemden günümüze kadar, kentin ev sahipliği yapmış 
olduğu çok sayıda uygarlıktan geriye kalmış olan kalıntılar, 
kent yaşamına dahil olarak bu çok katmanlı yapıyı 
oluşturmuştur. Dolayısıyla bu renkli dokuyu oluşturan her bir 
kültür katmanının, kentin tarihi için ayrı bir önemi vardır. Bu 
yazının konu aldığı etkinliğin gerçekleştiği yer, Bergama‘nın 
tarihî katmanlarından biri olan Kale Mahallesi’dir. Burası, 
büyük bölümü 19. yüzyıla tarihlenen, Türk, Ermeni ve Rum 
kültürlerinden izler barındıran konut mimarîsi örnekleriyle 
öne çıkan bir yerleşim yeridir.

2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öncülüğünde “Çocuklara Miras Bergama” başlıklı bir 
atölye serisi hayata geçirilmiştir. Burada, ilkokul çağındaki 
çocuklara hitap eden etkinliklerden biri de, Pergamon Kazısı 
tarafından, Kale Mahallesi‘ndeki çocuklar için tasarlanan 
ve yürütülen bir oyun olmuştur. Oyunun amacı, bakmak ile 
görmek arasındaki farkı, kültürel mirası anlamak üzerinden 
vurgulamak olmuştur. Bu oyunda çocuklar, yaşadıkları 
tarihî mahallede sürekli göz önünde olan birtakım görsel 
unsurları, kültürel miras olgusu ile ilişkilendirerek düşünme, 
tartışma ve bu unsurları mahalle içinde arama-bulma fırsatı 
bulmuşlardır.

Experts on the subject have important duties in transferring 
the phenomenon of cultural heritage to the society. In this 
context, it is important to create transfer methods specific to 
different social segments of society and age groups, as well 
as appropriate materials. The primary target audience for 
understanding, adopting, and transferring to the future the 
awareness of cultural heritage and conservation at the earliest 
stages is children.

Bergama was included in the UNESCO World Heritage List in 
2014 with its “Multi-Layered Cultural Landscape Area.” From 
the Hellenistic Period to the present day, the remains of the 
many civilizations that the city has hosted have formed this 
multi-layered structure by inclusion in city life. Therefore, 
each layer of culture that makes up this colorful texture has 
a separate significance for the history of the city. The event 
that is the subject matter of this article took place in the Kale 
neighborhood, one of the historical layers of Pergamon. This 
is a settlement that stands out with its examples of residential 
architecture, most of which date back to the 19th century and 
contain traces of Turkish, Armenian, and Greek cultures.

In 2018, the workshop series “Bergama Heritage for Children” 
was launched under the leadership of Mimar Sinan Fine 
Arts University, Department of Architecture. Here, one of the 
activities that catered to children of primary school age was a 
game designed and conducted by the Pergamon Excavation 
for children of the Kale neighborhood. The aim of the game 
was to emphasize the difference between looking and seeing 
through understanding the cultural heritage. In this game, 
children got the opportunity to think, discuss, and search for 
these elements in the neighborhood by associating some 
visual elements that are constantly in front of them in the 
historical neighborhood where they live with the phenomenon 
of cultural heritage.
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Bugün gençlerin karşılaştığı ilk sanat eserleri, gerçek bir açık 
hava müzesi olan sokaklardadır. Çoğu zaman, bunlar müze-
lerin kapılarını geçmedikleri için çocukların karşılaştıkları tek 
orijinal eserlerdir. Bununla birlikte, bu figüratif sanat genel-
likle başyapıtlardan ilham alır, böylece sokak sanatçılarını 
sanatsal bir geleneğe yerleştirir. Eski ustalarla aynı resimsel 
sorunlarla (kompozisyon, anlatım vb.) yüzleşen sokak sanat-
çıları, bu eski ustaların mirasçılarıdır. Bu nedenle, gençlere 
bu sanatçı kuşakların arasında var olan bağları göstermek 
esastır. Sokak sanatçılarını kendi bakış açıları ve uygulama-
larıyla Louvre’un başyapıtları hakkında konuşmaya davet 
ederek, çağdaş yaratım için ilham kaynağı olmaya devam 
eden bu eserlerin önemine tanıklık ediyorlar. Ayrıca, bu sanat 
eğitimi programı, sokak sanatçılarını okullara “misafir” olarak 
davet etmeyi, öğrencilerle Louvre eserleri üzerinde çalışmayı, 
onların sanatsal pratiklerini geliştirmeyi ve onları Louvre’a 
getirmeyi öngörüyor. Üniversitede, sokak sanatçıları, Louv-
re’un başyapıtlarını yeniden yorumlayan kalıcı eserler üret-
meye davet ediliyor, böylece orijinali onurlandıran eserlerden 
kinayeci yorumlamaya kadar giden bir yelpazede çeşitli 
değişken sanat eserlerinin görülmesi sağlanıyor. Sokaktan 
müzeye, gelenek ve modernite arasında gidiş dönüş yolculu-
ğu söz konusu.

Today, the first works of art encountered by young people are 
in the street, a veritable open-air museum. Very often, these 
are the only original works with which they are confronted 
because they do not cross the doors of museums. However, 
this figurative art is often inspired by masterpieces, thus 
placing street artists in an artistic tradition. Faced with the 
same pictorial issues (composition, narration, etc.) as the old 
masters, they are their heirs. Therefore, it is essential to show 
young people the links that exist between these generations 
of artists. By inviting street artists to talk to them about the 
masterpieces of the Louvre through their eyes and their 
practice, they testify to the relevance of these works that 
remain sources of inspiration for contemporary creation. Also, 
this artistic education program consists in inviting street artists 
“in residence” in schools, to work with the students from 
works of the Louvre, to exercise them in their artistic practice 
and to bring them to ‘at the Louvre. At the university, street 
artists are invited to produce permanent works reinterpreting 
the masterpieces of the Louvre, thus showing the wide 
variety of a protean art with very diverse styles, ranging from 
deferential homage to irreverent interpretation. From the 
street to the museum, a round trip between tradition and 
modernity.
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