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Müzede bir gece ve “Çetin Maket Köy”
Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson gibi isimlerin renklendirdiği 2006 yılı yapımı “Müzede Bir Gece” filmini 
hatırlar mısınız? Hayatı boyunca macera peşinde koşmuş olan Larry Daley, işsiz kalıp oğlunu göremeyecek duruma 
geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer ve bir Ulusal Tarih Müzesi’nde gece bekçisi olarak iş bulur. Müzede 
tarih öncesi yaratıkların, eski çağ savaşçıların, kayıp kabilelerin, tarihin gördüğü en büyük kahramanların ve daha 
birçok şeyin minyatür ve gerçek boyutlarda eserler sergilenmektedir. Larry, işindeki ilk gecesinde büyükçe bir el 
feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım kılavuzu ile koskoca müzede tek canlı olduğunu düşünmektedir. 
Ancak gece herkes elini eteğini çektikten sonra müzedeki varlıklar, canlanarak müzeyi birbirine katmaya 
başlayacaktır. Müzedeki iş, Larry Daley için hayatının en canlı ve heyecanlı macerasıdır artık.

Türkiye’de de Selçuk-Pamucak-Gümüldür-Kuşadası kavşağından Kuşadası’na dönünce 300 metre ileriye giderseniz 
karşınıza çıkan “Maket Köy”, size bu hissi yaşatacaktır. 1940 yılında Konya-
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yılında öğretmenlikten emekli olduktan 
sonra eşi Nazmiye Çetin ile birlikte 2000 
yılının Mayıs ayında beş dönüm arazi 
üzerinde “Çetin Maket Köy”ü kurmuş. 
Bu köyde, Ayhan Çetin, Konya’nın 
Akviran köyünde geçirdiği çocukluğuna 
ait anılarını, koşup oynadığı harman 
alanlarını, koyun sürülerini, köy 
düğünlerini, çocuk oyunlarını ve 
daha birçok şeyi üç boyutlu olarak 
eşi Nazmiye Çetin ile birlikte sabır ve 
incelikle tekrardan yaşıyor, yaşatıyor. 
Eşsiz el becerisini kullanarak evler, 
insanlar, hayvanlar yapıyor ve eşi 
Nazmiye Çetin tarafından bunlara 
giysiler ve aksesuarlar hazırlanıyor. 
Sonuç olarak ortaya Anadolu’yu anlatan 
küçük ama özellikleri ile devasa bir köy 
ortaya çıkıyor. 
Ayhan-Nazmiye Çetin çifti, yurtiçi ve 
dışında birçok sergiye imza atmış, 
çeşitli müzelere kompozisyonlar 
hazırlamış. “Çetin Maket Köy” dışında; 
Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarından 
seçilen sahnelerin üç boyutlu maketleri 
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ile 2003 yılında İstanbul’da Miniaturk Zafer Müzesi’ni; Çanakkale 
Savaşı, Çanakkale Savaşı, İstiklal Harbi ve nihayet savaş sonrası 
Konya’da köy hayatını anlatan minyatür maket ve figürler ile 2008 
yılında Konya İstiklal Harbi Şehitliği Müzesi’ni oluşturmuşlar. Çift, 
şu sıralar dördüncü müzelerini kurma hazırlığındalar.
 
Ancak bu yazımda başta da ifade ettiğim üzere “Çetin Maket 
Köy”ü tanıtmak istiyorum sizlere. Maket köyün girişinde sizi, 
bire bir ölçekli, seslendirmeli, hareketli maketler karşılıyor. 
Burada köyün Nalbant’ından kalaycısına, yağhanesinden 
semazenlerine, marangozundan testicisine kadar birçok maket, 
sizi adeta buyur ediyor ortama. İçeriye girdiğinizde ise 1\7 ölçekli 
köy maketinde “seksek, cıngırık, uzuneşek, beştaş, enek, aşık” 
oyunu oynayan çocukları, “Kız beğenme, kız isteme, düğün, nişan, 
bişi, saya gezme, asker uğurlama, kurban alımı, şişe vurma, ayı 
oynatma, sünnet” gibi örf ve adetleri,  “telden araba ve oyuncak 
yapma, oğlak kuzu gütme, tarla sürme, ekin işleme, avcılık, 
değirmencilik, demircilik, tenekecilik, bakkaliye,  kadınların kış 
hazırlıkları, koyun kırkma, koyun sağma, halı kilim dokuma, 
çerçiden alış-veriş, kervandan alış-veriş, camii, eve su taşıma, 
masal anlatma”  gibi günlük uğraşları, çeşitli yörelerden folklor 
oyunlarını, Nasrettin Hoca’nın fıkralarını ve taş devrini görmeniz 
mümkün. Burada 30 cm insanlar, 80 cm boyunda evler ve bu 
evlerin üstlerine tarhana kurutan kadınlar, bahçelerinde damat 
tıraşı törenleri, kapı önlerinde uzuneşek oynayan çocuklar, hatta 
köyün küçük çarşısındaki 1950’li yıllardaki adı ile anılan Demirci 
Mehmet, Bakkal Ahmet, Ayakkabıcı Yusuf’un dükkânları sizleri 
adeta başka bir boyuta ve zamana çekiyor.

Ayrıca Çetin çifti, maket köylerini her ay daha da geliştirmekte 
ve yakın bir zamanda maketlerini konuşturacaklarını da ifade 
ediyorlar. 

“Çetin Maket Köy”de bir gün geçirmeye ve Akviran köyü insanları, 
Nasrettin Hoca ve Taş devrinden insanlarla tanışmaya ve 
maceraya hazır mısınız? Tarih hiç bu kadar canlı gelmeyecek… 
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