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Dünyada ve Türkiye’de Kent Müzeleri
KENT MÜZELER‹N‹N DÜNYADAK‹ VE TÜRK‹YE’DEK‹ GEL‹ﬁ‹M‹N‹
AKTARAN S‹L‹ER, AYRICA “BAﬁARILI” YEN‹ KUﬁAK KENT
MÜZELER‹N‹N OLUﬁTURULMASI KONUSUNDAK‹ GÖRÜﬁLER‹N‹
B‹ZLERLE PAYLAﬁMAKTADIR
Orhan Silier
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Amsterdam Tarih Müzesi

on y›llarda dünyan›n birçok
köﬂesinde yeni yeni kent
müzeleri kuruluyor ya da 19.
yüzy›l sonlar› ile 20. yüzy›l baﬂlar›
aras›ndaki dönemde ortaya ç›kan ilk
kuﬂak kent müzeleri büyük yat›r›mlarla
kendilerini içerik olarak yeniliyorlar ve
geçmiﬂtekinden çok daha geniﬂ
mekânlara taﬂ›n›yorlar. Örne¤in, ﬂu
s›ralarda Venedik’te, Sao Paolo’da,
Cardiff’te, Essen’de, Cape Town’da,
Toronto’da, Pekin’de yeni müzeler
kuruluyor, Moskova’da, New York’ta,
Liverpool’da, Bristol’de, Roma’da,
Singapur’da, Boston’da, Chicago’da
daha önce var olan kent müzeleri, Yeni
Müzecilik ak›m›n›n getirdi¤i büyük
rüzgârla farkl› ihtiyaçlar› dikkate alarak,
yeniden örgütleniyorlar. Bu de¤iﬂimi
son on y›lda yaﬂayan Londra, Seul,
Bogota, Montreal, Osaka, Sydney,
Kopenhag gibi örnekler de listeye
eklendi¤inde, kent müzecili¤i alan›nda,
zaten h›zl› bir dönüﬂüm içinde olan
müzecilik sektörünün genel
ortalamas›n› da aﬂan h›zl› bir geliﬂme
tablosu göze çarp›yor.
Kent müzelerinin birer tap›nak gibi
sayg›n, ancak toplumun k›y›s›nda,
yaln›z elitlere hizmet veren kültür
kurumlar› yerine, etkili koruma, iletiﬂim
ve e¤itim merkezleri olarak
yap›land›r›lmas› yayg›nlaﬂ›yor. Bu tür
kurumlar giderek kentlerin biriken, öne
ç›kan sorunlar›na geçerli çözümler
üreten “çözüm ortaklar›”na dönüﬂüyorlar.

Yeni Müzecilik Ak›m›
Dünyam›zda en iyi, öncü müzeler, uzun
bir evrimden sonra ve tarih alan›n›n
ça¤daﬂlaﬂmas›n›n ard›ndan, özellikle
son 20 - 30 y›ld›r, art›k, “müze”
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kavram›n›n tarihsel temellerine, yani
“yarat›c›l›¤a ve esinlenmeye” dönme
e¤ilimi gösteriyorlar. Bu rastlant›sal bir
geliﬂme de¤ildir. ‹ki dünya savaﬂ›nda
yaﬂanan büyük y›k›mlar ve ard›ndan
so¤uk savaﬂ›n yol açt›¤› gerilimler
insanl›¤›n artan bir bölümünü sahip
olduklar› kültür kurumlar›n› bar›ﬂç› bir
alternatif için kullanmaya yöneltiyor. Bu
kapsamda müzeler, artan oranda,
esinlerini insan sevgisinden ve
sayg›s›ndan alan, insan sevgisi,
sayg›s›n› yayg›nlaﬂt›ran kurumlar olma
yolunu tutuyor, kendilerini bu
do¤rultuda yeniliyorlar.
1980’lerden baﬂlayarak müzecilik
alan›nda önemli bir a¤›rl›k kazanan Yeni
Müzecilik ak›m›, müzelerin, ça¤daﬂ,
demokratik kitle e¤itimine ve toplumsal
de¤iﬂimin daha ›l›ml› biçimler içinde
gerçekleﬂmesine katk›da bulunan,
toplumsal aktörler aras›nda iletiﬂimi
kolaylaﬂt›rarak karﬂ›l›kl› sayg› ve
anlay›ﬂ› yayg›nlaﬂt›ran kültür kurumlar›
olarak iﬂlev görmelerini öngörüyor.
Demokratik, kat›l›mc› bir
kurumlaﬂmay› öngören Yeni Müzecilik,
tarihi malzemenin ve genel olarak
koleksiyonlar›n korunmas›n›n önemini
yads›m›yor. Ancak, Yeni Müzecilik,
tarihi eﬂyalar›n yan yana dizildi¤i ve
insanlar›n bunlar›n önünden geçmekle
yetindi¤i, özensiz, tarihsel - kültürel
arka plan›n ustal›ktan yoksun bir
biçimde sunuldu¤u sürekli sergilere
dayanan klasik müzecili¤in müzeleri
birer tap›na¤a ya da mezarl›¤a
dönüﬂtürmesini eleﬂtiriyor. Yeni
Müzecilik, koleksiyonlar›n ve korumaya
iliﬂkin iﬂlevlerin ihmal edilmesi söz
konusu olmadan, müzelerin, “eﬂya”
odakl› olmaktan ç›k›p “insan” odakl› bir
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çal›ﬂmaya yönelmelerinin olanakl›
oldu¤unu savunuyor. Bu yaklaﬂ›m›n
sonucu olarak yeni müzecilik
do¤rultusunda oluﬂturulan müzeler ve
sergiler “anlat›” ya da “hikâye”ler
temelinde düzenleniyor.
Son y›llarda genel olarak müzecilik,
özellikle kent müzecili¤i literatüründe,
d›ﬂlay›c›l›k yerine kapsay›c›l›k için
çal›ﬂ›lmas›, toplumun bütün kesimlerini
kucaklayan iki yönlü, yo¤un bir kitle
iliﬂkisi en önemli baﬂar› ölçütü olarak
ele al›n›yor. Her f›rsatta interaktif
sunum tekniklerinden yararlan›lmas›yla,
pasif “ziyaretçiler”in yerini aktif
“kullan›c›”lar›n almas› özendiriliyor. Tek
katmanl› bir sergilemenin yerini, farkl›
ilgi ve e¤itim düzeyinde, dolay›s›yla bir
sergiyi gezmek için birbirinden çok
farkl› süreler ay›ran gruplar›n
beklentilerini her birlikte tatmin eden
çeﬂitlenmiﬂ sunuﬂlar, özel ilgi
güzergâhlar›, bilgisayar hücreleri, ek
salonlar düzenleniyor.
Müzeler aras›nda sergi, konferans,
konser ve gösterilerinde, ölüm,
yaﬂlanma ve yaln›zl›k korkusu, sevgi,
cinsellik, dayan›ﬂma ihtiyac›, toplumca
kabul görme ve modalar gibi temel
bireysel ilgi konular›n› ya da içinde
bulunduklar› toplumlar›n tart›ﬂt›¤› ve
baﬂ etmeye çal›ﬂt›¤› sorunlar› ele alan,
koleksiyon ve etkinlik planlar›n› bu
yayg›n ilgi konular›na göre düzenleyen
müzeler öne ç›k›yor. Bu tür müzeler,
kap›lar›n›n önlerinde yüzlerce kiﬂilik
ziyaretçi kuyruklar›yla ödüllendiriliyor,
çal›ﬂmalar› çok daha büyük ölçüde
medyaya yans›yor, sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n ilgisini çekiyorlar.
Müzelerin toplumla yak›n etkileﬂim
içinde olmas›n›, hümanist, evrenselci bir
tarih bilincini temel alarak, toplumda
bar›ﬂ ve karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ›
yayg›nlaﬂt›rmaya aktif bir biçimde
katk›da bulunmas›n› öngören “çeﬂitlilik
içinde birlik” anlay›ﬂ›, bugün, müzecili¤e
önemli, hatta merkezi bir rol veriyor.
Günümüzde dünyada öncü müzeler,
geçici sergiler, bilim, sanat, e¤itim
etkinlikleri ile dinamik birer kültür
merkezi iﬂlevini üstlenerek, ilgili oldu¤u
alanda güncel tart›ﬂmalar örgütleyerek,
yarat›c› katk›lar yaparak toplumsal
iletiﬂimi güçlendiren, geniﬂ bir gönüllü
ve destekçi a¤›na sahip kurumlar olarak
kavran›yor, hem çocuk ve gençlerin,
hem de yetiﬂkinlerin e¤itiminde önemli
roller oynuyorlar.

Kent Müzeleri
Kent kimli¤ini ve kentlilik bilincini
geliﬂtiren, kentte yaﬂayan de¤iﬂik etnik,
dinsel, kültürel, toplumsal gruplar
aras›nda karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ, karﬂ›l›kl› sayg›
ve ortak yaﬂam kültürünü güçlendiren,
bir sivil platform oluﬂturarak kentlilerin
kentteki tarih miras›n› korumas›nda
aktif bir rol oynayan, kentin sorunlar›na
çözüm bulma kapasitesini art›ran ve
demokratik bir biçimde tart›ﬂ›l›p
belirlenmiﬂ kentsel geliﬂme
perspektiflerinin gerçekleﬂtirilmesine
katk›da bulunan, kentin bir bütün olarak
ve derinli¤ine tan›t›m›na yard›mc› olan,
uzmanlaﬂm›ﬂ iletiﬂim, e¤itim, koruma ve
kültür merkezleri olarak kent müzeleri
öne ç›k›yorlar.
Dünyan›n çeﬂitli kentlerindeki “kent
tarihi müzesi,” “kent müzesi,” “belediye
müzesi,” “kentsel geliﬂme müzesi,”
“tarih müzesi” gibi adlarla an›lan bu
müzeler, kuﬂkusuz bir kentten ötekine
farkl› birçok özelli¤e sahiptirler. Ancak,
kent müzeleri, genellikle, örgütledikleri
sergilere ek olarak, oluﬂturduklar› arﬂiv
ve kütüphaneler, sa¤lad›klar› araﬂt›rma
olanaklar›yla, yapt›klar› yay›nlarla,
düzenledikleri kurslar, konferanslar,
kongreler, sinema, tiyatro gösterileri,
ﬂenlikler, kent turlar› ile yukar›da say›lan
iﬂlevlerini gerçekleﬂtiren kuruluﬂlard›r.

kent müzelerinin yerini yenileri
almaktad›r.
Bu süreç sanc›l› bir süreçtir. ‹lgili
tüm kiﬂilerden ve özellikle müze
küratörlerinden ve yöneticilerinden,
klasik müzelere göre çok daha ileri bir
yarat›c›l›k beklemektedir. Bu yenilenme
ya da daha baﬂtan yeni tür kent
müzeleri kurma sürecinde gözetilen en
önemli iﬂlevler iletiﬂim ve e¤itimdir.
Yüzy›llard›r biriktirilmiﬂ en zengin
koleksiyonlara sahip, kentlerindeki
arkeolojik araﬂt›rmalarda büyük
sorumluluklar üstlenen Londra,
Amsterdam, Lüksemburg, Seul, Sydney,
Montreal, Singapur gibi yeni tür kent
müzeleri, koruma iﬂlevlerini ihmal
etmeden, büyük bir iletiﬂim ve e¤itim
at›l›m›na geçmiﬂ bulunmaktad›rlar.
2005 y›l› Kas›m ay›nda Amsterdam’da
yap›lan Uluslararas› Kent Müzeleri
Derne¤i’nin son konferans›n›n kendisine
“Sivil Diyalog Merkezleri Olarak Kent
Müzeleri” baﬂl›¤›n› seçmiﬂ olmas› bir
rastlant› de¤ildir.
Kent ve kentlilik kimli¤inin
oluﬂturulup sa¤lamlaﬂt›r›lmas›nda, arﬂiv,
kütüphane ve koleksiyonlar›n
geliﬂtirilmesinin ve bunlara dayanan
araﬂt›rmalar›n ço¤alt›lmas›n›n önemli
bir yeri vard›r. Kent müzeleri, ya
do¤rudan kent belle¤i merkezleri

KENT MÜZELER‹ VE BU TÜR KURUMLAR
“
G‹DEREK KENTLER‹N B‹R‹KEN, ÖNE ÇIKAN
SORUNLARINA GEÇERL‹ ÇÖZÜMLER ÜRETEN
“ÇÖZÜM ORTAKLARI”NA DÖNÜﬁÜYORLAR

”

Dünyan›n birçok kentinde, Yeni
Müzecilik hareketinin ve tarih biliminin
toplumla bütünleﬂmesi alan›nda
gözlenen h›zl› de¤iﬂimlerin de etkisiyle,
birçok kent müzesi kendilerini yeniden
örgütlemekte, koleksiyon kapsamlar›n›,
etkinlik çerçevelerini yeni baﬂtan
düzenlemektedirler. Özellikle
1980’lerden beri, bir bölümünün tarihi
19. hatta 18. yüzy›la uzanan ve kentin
önde gelen ailelerinin kent yaﬂam›n›
temsil gücü olmayan eﬂyalar›n›n
sergilendi¤i ve kentin politik tarihi ile
ilgili temel bilgilerin s›raland›¤›,
kentlilerin kültürel ve tarihsel mirasa
sahip ç›kmalar› ve kentin gelece¤ini
biçimlendirmeleri aç›s›ndan herhangi
bir do¤rudan iﬂlev üstlenmeyen eski tür

kurarak, ya da bu amaçla çal›ﬂma
yürüten kentsel tarih enstitü ve
merkezleri ile s›k› iﬂbirliklerine giriﬂerek,
kentsel yaﬂam›n kendi görev
kapsamlar›na giren tüm alanlar›nda
çal›ﬂmalar›n›n daha güçlü bir bilgi
temeline sahip olmas› için yo¤un çaba
göstermektedirler. Bu yan›yla kent
müzelerinin önemli bir bölümü, lisans
bitirme, yüksek lisans ve doktora
ö¤rencileri baﬂta olmak üzere çeﬂitli
alanlardaki araﬂt›rmac›lara veri
sa¤lamakta ve çevrelerindeki akademik
kuruluﬂlarla yak›n bir iﬂbirli¤i içinde
çal›ﬂmaktad›rlar.
Kente iliﬂkin olarak toplanan bilgi ve
belgeler, yap›lan araﬂt›rmalar, kentliye
ulaﬂt›r›lmad›kça kentlilik bilincinin
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010
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geliﬂemedi¤i görüldü¤ü için, kent
müzeleri, kentliler için geziler
düzenlenmesinden popüler
konferanslar, belgeseller, kampanyalar,
ﬂenlikler, özel geçici sergiler
örgütlenmesine kadar uzanan bir dizi
çal›ﬂma arac›l›¤›yla kentlilerin kentlerini
daha yak›ndan tan›mas›n›
sa¤lamaktad›rlar. Ayr›ca, kent
müzelerinin bir bölümü, yerel
yönetimlerle iﬂbirli¤i yaparak, kentin
gelecekteki geliﬂme perspektiflerinin,

projesi örne¤inde görüldü¤ü gibi“bar›ﬂma” vurgusunu da kazanarak,
baﬂta gelen hedef olarak belirmektedir.
Kullan›lan terim ve yap›lan vurgunun
aç›kl›k derecesi ne olursa olsun,
kentlerin, hem kendi ürettikleri
ayr›mlar›n, hem de kendileri d›ﬂ›nda
üretilmiﬂ, uzun geçmiﬂe sahip
çat›ﬂmalar›n yeniden-üretilmesine çok
elveriﬂli mekânlar oldu¤u, e¤er sistemli
ve büyük çapl› tersine çabalar
örgütlenmezse, ﬂiddet kültürünün

ÜLKEM‹ZDE ÇA⁄DAﬁ ANLAMDA KENT
“
MÜZES‹ TARTIﬁMALARI 15 YILLIK TAR‹HE
SAH‹P OLUP TAR‹H VAKFI’NIN ‹STANBUL
MÜZES‹ KURULUﬁU ‹Ç‹N GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹
ÇABALARLA BAﬁLAMIﬁTIR

”

karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u önemli
sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› platformlar olarak
da iﬂlev görmektedirler.
Kent müzelerinin kentin daha iyi
tan›nmas›na ve korunmas›na yönelik
çal›ﬂmalar› içinde, do¤al olarak,
do¤rudan do¤ruya kentteki kültürel
miras›n korunmas› özel bir yer
tutmaktad›r. Yaln›z mimari mirasla ve
maddi kültürel mirasla s›n›rl› kalmamas›,
manevi miras› ve taﬂ›nabilir kültür
varl›klar›n› da kapsamas› gereken bu
çal›ﬂmalarda kent müzeleri, kentin ortak
miras›n› yok etmeye, yozlaﬂt›rmaya
karﬂ› “sivil bir üs” olarak iﬂlev görmeyi
hedeflemektedirler. Baﬂar›l› kent
müzeleri, kentin kültürel miras
envanterini haz›rlayarak, kent
arkeolojisi projelerini üstlenerek ya da
bu iﬂle görevli kurumlar varsa onlarla
iﬂbirli¤i yaparak kentsel miras›n
korunmas›nda do¤rudan rol
almaktad›rlar. Londra, Amsterdam,
Kopenhag gibi kentlerde müzeler,
yürüttükleri çal›ﬂmalar›n her bir
aﬂamas›nda, bunlar› kentlilerle
paylaﬂmakta, kentlilere hesap
vermekte, yap›lanlar›n kapal› kap›lar
arkas›nda ve bir sis bulutu içinde
yürütülen “tümüyle teknik”, dolay›s›yla
kentliyi ilgilendirmeyen çal›ﬂmalar
olarak alg›lanmas›n› engellemektedirler.
Özellikle son on beﬂ y›ld›r ve
özellikle kent müzeleri alan›nda
uzlaﬂma, iﬂbirli¤i, kat›l›m kültürünün
yayg›nlaﬂmas›na katk›, Güney Afrika
gibi baz› ülkelerde –Cape Town Müzesi
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010

kolayca egemenlik kurabilece¤i aç›kt›r.
Dolay›s›yla, kent müzelerinin birço¤u,
gerek kendi uzmanlar› ya da konuk
kültür insanlar› eliyle, gerekse çeﬂitli
toplumsal gruplar›n kendi dolays›z
giriﬂimlerine kap›lar›n› açarak,
ayr›mc›l›kla karﬂ›laﬂan gruplara iliﬂkin
olarak kucaklay›c› (inclusive) ve
toplumla ba¤lar› sa¤lamlaﬂt›r›c› bir
politikan›n uygulanmas›nda önemli
roller oynamaktad›rlar.
Baz› kaynak malzemeleri, bu
kapsamda özellikle aile ve kurum
foto¤raf albümleri, sözlü tarih
görüﬂmeleri, kent müzeleri için, baﬂka
hiçbir müze türü için olmayan
önemdedir. Bu tür malzemeler,
yans›tt›klar› insan s›cakl›¤› ile en geniﬂ
çevrelerin ilgisi çekmelerinin yan› s›ra,
ayr›ca, hem dünün, hem bugünün
parçalar› olduklar› için, kendi kendilerini
sürdüren ve denetleyen bir iﬂlev
görmektedirler.
Ça¤daﬂ kent müzelerinin varl›k
nedenlerinden biri de, çeﬂitli gruplara
seslerini duyurma olana¤› vererek,
sergiler, konserler, belgesel filmler,
söyleﬂiler, yay›nlar arac›l›¤› ile bu
gruplar aras›ndaki iliﬂkilerin dostluk ve
anlay›ﬂ yönünde geliﬂtirilmesidir.
Örne¤in Amsterdam Kent Tarihi
Müzesi’nin baﬂörtülerinin tarihi üzerine
düzenledi¤i sergi ve etkinlikler pro-aktif
bir yaklaﬂ›m›n güzel örneklerinden
biridir. Dünyan›n birçok kent müzesinde
göç süreçlerine, göçmen gruplar›na
yönelik bölüm ya da geçici sergilere

s›kça rastlanmas› ayn› empati geliﬂtirme
ve ortak yaﬂam e¤itimi ihtiyac›n›n bir
parças›d›r.
Müzenin ana bölümlerini oluﬂturan
sergilerin genel kavramlar›n›n, kurgu ve
anlat›lar›n›n belirlenmesi kadar,
yukar›da say›lan tüm bu iﬂlevlerin
sergilerle de ba¤lanarak ayn› çat›
alt›nda bütünleﬂtirilmesi son derece
karmaﬂ›k ve duyarl› bir üretimin
tasarlan›p gerçekleﬂtirilmesini zorunlu
k›lmakta ve bu iﬂlev müze küratörlerine
düﬂmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerin
ço¤unda küratörlük özel bir e¤itim ve
deneyim sürecini gerektirmekte,
küratörler, ‹ngiltere’deki Sosyal Tarih
Küratörleri Grubu örne¤inde oldu¤u
gibi, güçlü bir mesleki al›ﬂ-veriﬂ içinde
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedirler.
Böylece büyük yat›r›mlar›n kaderi
görece güvenli ellere teslim
edilebilmekte, müze kuruluﬂunun ve
yönetiminin sanatsal, bilimsel, teknik
gerekleri küratörler eliyle, görece
büyük bir baﬂar› olas›l›¤› ile
uyumlulaﬂt›r›labilmektedir.
K›saca, 21. yüzy›l›n kent müzeleri 19.
ve hatta 20. yüzy›l›n kent müzelerinden
farkl› olarak, art›k kentin zenginlerinin
eﬂyalar› ile baz› maket ve resimlerin loﬂ
ve tenha bir ortamda sergilendi¤i
kurumlar de¤ildir. Hem tarih içinde,
hem de farkl› kesimler aras›nda
toplumsal tan›ﬂmay› sa¤layan, karﬂ›l›kl›
sayg› ve empatiyi geliﬂtiren, çeﬂitlilik
içinde birli¤i sa¤layan dinamik e¤itim,
iletiﬂim ve kültür merkezleridir. Bu tür
müzelerin say›s›ndaki art›ﬂ ve
birbirleriyle kurduklar› ba¤lar, kent
sorunlar›n›n hafifletilmesinde
az›msanmayacak bir rol oynamaktad›r.

Türkiye’de Kent Müzeleri
Boﬂlu¤u
Türkiye’de müzecilik genel olarak az
geliﬂmiﬂ, ihtiyaçlara cevap vermeyen
bir alan durumunda olunca, ad›na kent
müzecili¤i dedi¤imiz alt uzmanl›k
alan›n›n neredeyse tümüyle bakir bir
alan olmas›nda ﬂaﬂ›lacak bir yön yoktur.
Rastlant›yla kurulmuﬂ ve varl›¤› ilgili
kentin bu alana merakl› insanlar›
taraf›ndan bile pek bilinmeyen ‹stanbul
Belediyesi ﬁehir Müzesi d›ﬂ›nda
Türkiye’de kent müzelerinin gündeme
gelmesi, ancak 1990’larda
gerçekleﬂmiﬂtir. Bu noktada, 1930’larda
Halkevleri ile baﬂlayan etnografya
çal›ﬂmalar›n›n kent müzeleri ile ne
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kadar iliﬂkili oldu¤u sorulabilir. Bu
sorunun cevab›, bir bütün olarak kentin
geliﬂimini de¤il, baz› ailelerin yaﬂam,
gelenek ve göreneklerini sergilemeyi
amaçlayan sergilerin, birçok arkeoloji
müzesindeki özel bölümlerin ve az
say›daki etnografya müzesinin kent
müzelerine komﬂu, ancak bütünüyle
ayr› bir müze kategorisi oldu¤udur.
Ülkemizde kavram›n ça¤daﬂ
anlam›nda kent müzesi tart›ﬂmalar›
ancak 15 y›ll›k bir tarihe sahip olup
Tarih Vakf›’n›n ‹stanbul Müzesi’nin
kuruluﬂu için gerçekleﬂtirdi¤i çabalarla
baﬂlam›ﬂt›r. Bu vak›f, son 15 y›l boyunca
birçok önemli yerli ve yabanc›
müzecinin kat›ld›¤› bilimsel toplant›lar
düzenlemiﬂ, bunlar›n bir bölümünü
kitaplar halinde yay›mlam›ﬂ, Türkiye’de
sözlü tarih çal›ﬂmalar›n› baﬂlatm›ﬂ,
yirmiden çok kentte yerel tarih
gruplar›n›n kurulmas›na öncülük etmiﬂ,
‹stanbul Ansiklopedisi adl› sekiz ciltlik
bir kent ansiklopedisini ve kent tarihiyerel tarih-sözlü alanlar›nda onlarca
kitab› yay›mlam›ﬂ, ‹stanbul Müzesi’nin
kurulmas› kararlaﬂt›r›lan Darphane-i
Amire’de haz›rl›k niteli¤inde büyüklü
küçüklü onlarca sergi örgütlemiﬂ,
yüzlerce paralel etkinlikle yeni türden
bir kent müzesinin nas›l iﬂleyece¤ini
kurgulam›ﬂ, böylece büyük bir deneyim
birikimine ulaﬂm›ﬂt›r.
Bu arada 2000’den baﬂlayarak,
çeﬂitli belediyelerin, kavram›n en geniﬂ
anlam›nda, ilk kent müzelerini kurmaya
giriﬂmeleri yeni bir dönemi baﬂlatm›ﬂt›r.
Ana amac› kent tarihine iliﬂkin bilgi
vermek olan bu ilk müzelerin kuruluﬂu
Konya, Kastamonu, Kayseri, Bursa ve
‹zmir’de gerçekleﬂmiﬂtir. ﬁu anda
Antalya, Samsun, Edirne, Mardin,

Bart›n, Safranbolu ve K›z›lcahamam’da
bu do¤rultuda kent müzesi kurma
projelerinin var oldu¤u bilinmektedir.
Gerek ﬂimdiye kadar
gerçekleﬂtirilmiﬂ kent müzeleri ve
gerekse bu tür projeler aras›nda
az›msanamayacak farkl›l›klar vard›r.
A¤›rl›kla belediye faaliyetleri üzerine
bilgi veren bir merkez ve lokanta olarak
çal›ﬂan örneklerden, tek bir
koleksiyonere ait genel nitelikteki çok
çeﬂitli alanlara yay›lm›ﬂ tarihi eserleri
sunan örneklere, kütüphane ve arﬂiv
yan› a¤›r basan müzelere kadar uzanan
bu yelpazenin de¤erlendirilmesi, bu
makalenin görev s›n›rlar› d›ﬂ›ndad›r.
Ancak, bu “öncü” müzelere en genel
bir bak›ﬂ bile baz› ortak sorunlar›n a¤›r
bast›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Türkiye’de günümüzde var olan az
say›daki kent müzesi;
• do¤al olarak tarihçili¤imizin ve
müzecili¤imizin az geliﬂmiﬂli¤inin
a¤›r yükünü s›rtlar›nda taﬂ›yarak
kurulmuﬂ,
• önemli ve uzun süreli kentsel
koleksiyon ve arﬂiv birikimlerine
dayanmayan,
• akademik tarihçili¤in yerel
ürünlerinin çok s›n›rl›, popüler
tarihçili¤in birikimlerinin ise ço¤u
kere yüzeysel ve güvenilirlik düzeyi
kuﬂkulu oluﬂunun etkisiyle, tarih
anlat›lar›n› kurmakta zorlanan,
• bölgesel ya da kentsel günlük tarih
çal›ﬂmalar›n›n ve malzemesinin
azl›¤›n›n b›rakt›¤› boﬂlukta, ulusal
tarihin – ya da Osmanl› tarihinin- o
kentte gerçekleﬂen bölümlerine,
özellikle de politik ve askeri tarihe
odaklanan,
• etnografya müzeleri ile farklar›n›
netleﬂtirmemiﬂ,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

kuruluﬂlar›na karar verilmesiyle
kap›lar›n› açmalar› aras›nda
uluslararas› standartlara göre çok
k›sa bir haz›rl›k dönemi içinde
ortaya ç›km›ﬂ,
genellikle (Konya ‹zzet Koyuno¤lu
ﬁehir Müzesi ve Kütüphanesi -3000
metre kare- d›ﬂ›nda) çok s›n›rl› bir
alanda faaliyet gösteren,
disiplinleraras› bir iﬂbirli¤i ve
deneyimli müzecilerin öncülü¤ü
olmaks›z›n gerçekleﬂmiﬂ ve halen bu
yönetim yap›lar› devam eden,
genellikle belediyelerin herhangi bir
birimi gibi, dolay›s›yla kültürel
kurum yönetiminin zorunlu k›ld›¤›
özerklikten yararlanmaks›z›n
yönetilen, siyasal de¤iﬂimlerden
yüksek oranda etkilenen,
‹zmir ve Konya müzeleri d›ﬂ›nda,
merkezi arﬂivler ve kütüphanelerden
sa¤lanan kopyalar ve orijinal
koleksiyonlar yoluyla henüz güçlü bir
kent belle¤i merkezi oluﬂturamam›ﬂ,
Bursa Kent Müzesi d›ﬂ›nda, büyük
izleyici, kullan›c› rakamlar›na, geçici
sergi ve etkinlik say›lar›na ve
çeﬂitlenmesine ulaﬂamayan,
yine Bursa Kent Müzesi d›ﬂ›nda,
yurtd›ﬂ› iliﬂki ve deneyim al›ﬂ-veriﬂleri
s›n›rl›,
küçük bütçelere ve personel
kadrosuna sahip, en son sergileme
teknolojilerinden nadiren yararlanan,
yine Bursa Kent Müzesi d›ﬂ›nda,
tan›t›mlar› için önemli bir kaynak ve
enerji harcamayan, etkili tan›t›m
ürünleri üretmemiﬂ, yerel ve ulusal
medyay› çok s›n›rl› ölçüde kullanan,
kentlilerin kurum yönetimine
do¤rudan ve dolayl› kat›l›m
olanaklar›n›n düﬂük oldu¤u,
gönüllüleri kendi çal›ﬂmalar›na
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010
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katmak için henüz kanallar ve a¤lar
kuramam›ﬂ,
• kente iliﬂkin önemli belediye ve imar
kararlar›n›n tart›ﬂ›lmas›ndan, kentin
önünde hangi gelecek
seçeneklerinin bulundu¤unu
araﬂt›r›p tart›ﬂma sunulmas›na kadar
uzanan bir dizi alanda çal›ﬂmalar›n›
kentin gelece¤i ile iliﬂkilendirmemiﬂ,
kuruluﬂlard›r. Dolay›s›yla bu ilk
örneklerin de¤erini bilmek, ancak
bunlar› birçok anlamda h›zla aﬂmak
ﬂartt›r.

Yeni Kuﬂak Kent Müzelerine
Do¤ru
Daha da büyük toplumsal, sosyal
gerekçeler aramaks›z›n, tarihçili¤imizin,
kültürel faaliyetlerin, bu arada
müzecili¤imizin nitelikleri içinde,
ﬂimdiye kadar tek tek müzelerin
aﬂabildikleri ç›talar›n yükseklerde
olmamas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bunlar›n
ço¤unu özveriyle yöneten görevliler,
içinde yaﬂad›¤›m›z geçiﬂ döneminde,
dar maddi ve entelektüel olanaklar
içinde gerçekten zor bir hizmeti
gerçekleﬂtirmektedirler. Önemli olan,
yeni kent müzesi projelerinin ayn›
yanl›ﬂlar tekrarlanmadan, benzer
eksiklikler do¤uracak yap›lar
kurulmadan tasarlan›p
gerçekleﬂtirilmesi, eskilerin de h›zla
kendilerine çekidüzen vermeleridir.
Yukar›daki saptamalardan da
anlaﬂ›laca¤› gibi, yeni kent müzelerinin
Türkiye’deki ilk kuﬂak müzeleri aﬂan bir
baﬂar› düzeyi tutturabilmeleri için,
• yerel yönetimlerin kent müzelerinin
kurulmas›n›n, sokaklar›n
asfaltlanmas›, çocuk parklar› yap›m›,
ya da semt kültür merkezleri
aç›lmas› gibi daha önceki “moda”
ürün türlerine göre çok daha
karmaﬂ›k, uzmanl›k gerektiren bir
süreç oldu¤unu bilince ç›karmalar›;
bilgisayar ﬂirketlerinin, fuarc›l›k
kuruluﬂlar›n›n ya da çevre ve
restorasyon derneklerinin
birikimleriyle ça¤daﬂ bir kent müzesi
kurmalar›n›n olanaks›z oldu¤unu
kavramalar›, kavramayanlar›n do¤al
bir elemeyle süreçten d›ﬂlanmalar›,
• müze kuruluﬂ süreçlerinin dünya ve
Türkiye deneyiminin köklü, fakat
yap›c› bir eleﬂtirisine dayanmas› ve
baﬂlat›lmalar›n›n “bir sonraki y›l
yap›lacak uluslararas› kongreye
kadar tamamlanma” benzeri k›sa
EGE M‹MARLIK TEMMUZ 2010

•

dönemli kararlarla, çok küçük bütçe
ve mekânsal olanaklarla
biçimlenmemesi; tasar›m ve içeri¤e
ayr›lacak kaynaklar›n kabul edilebilir
düzeyde olmas›; müze kuruluﬂ
projelerinin yerel, özellikle gönüllü
kaynaklar› harekete geçirebilmesi,
kent müzelerinin kentin tarihini
bütünlük içinde ele alan, çeﬂitli
gruplar aras›nda karﬂ›l›kl› tan›ma ve
anlay›ﬂ›, ortak yaﬂam kültürünü
geliﬂtiren bir bar›ﬂ ve kucaklama
merkezi iﬂlevinin öne ç›kart›lmas›,

yerel otoriteler, mimarlar› hayli erken
bir aﬂamada devreye sokmaktad›rlar.
Mimarlar›n zaten iﬂverenlerin ne tür bir
müzeye ihtiyac› oldu¤unu bileceklerinin
varsay›lmas›, ne büyüklükte ve
niteliklerde mekânlar›n gerekli
oldu¤una kendi baﬂlar›na karar
vermeleri ters bir iliﬂkinin baﬂlang›c›
olmaktad›r.
Baﬂar›l› bir kuruluﬂ süreci için:
• Müze kurmaya giriﬂen otorite,
mimara gitmeden önce kendi
ihtiyaçlar›n› ayr›nt›l› ve kapsaml› bir

KENT MÜZELER‹, TAR‹H‹ M‹RASIN
“
KORUNMASINDA, BU ALANDAK‹ E⁄‹T‹MDE
VE ‹LET‹ﬁ‹MDE ÖNEML‹ ROLLER OYNAYACAK
GÜÇLÜ S‹V‹L MERKEZLER OLARAK ORTAYA
ÇIKACAKTIR

”

kurumsal faaliyetin bu iﬂlevi yerine
getirebilecek dinamizme, ba¤›ms›z
iﬂleyiﬂe sahip k›l›nmas›,
• bu müzelerin tasarlanmas›nda
kabaca “kentlilik bilinci” olarak
tan›mlayabilece¤imiz bilinç ve
duyarl›l›k türünü geliﬂtirmenin yan›
s›ra, kentin de¤erlerinin yerli ve
yabanc› gezginlere tan›t›lmas›n›,
onlar›n kent turlar›na e¤itici oldu¤u
kadar çekici bir baﬂlang›ç hedefi
(destination) olmas›n›n aç›kça
tan›mlanmas›,
• sergilerinde yaln›zca eﬂya ile insan
aras›nda de¤il, as›l, insanla insan
aras›nda, topluluklar ve toplumlarla
baﬂka topluluklar ve toplumlar
aras›nda ba¤lant› kurmay› baﬂaracak
bir genel kavrama, kurgu ve anlat›ya
sahip bulunmalar›,
• bu müzelerin bir kere kurulduktan
sonra da ulusal ve uluslararas›
geliﬂmelerle ba¤lant› içinde, sürekli
kendini yenileyen bir kat›l›m ve
de¤iﬂim dinamizmi taﬂ›mas›,
gereklidir.
Yukar›da özetlenen gerekliliklerin
dikkate al›nmas› her ﬂeyden önce müze
kuruluﬂ haz›rl›klar›n›n aceleye
getirilmemesi anlam›na gelmektedir.
Dünyada ünlü müzecilik uzman› Barry
Lord’un “Mimar› Ça¤›rman›n Zaman›
Geldi mi? Muhtemelen Henüz De¤il”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan makalesinde çok güzel
bir biçimde aç›klad›¤› gibi, kent müzesi
kurmak isteyen belediyeler, ya da öteki

biçimde belirlemek, bir ‘‹ﬂlevsel
Program›’, iﬂin uzmanlar›yla birlikte
geliﬂtirmek zorundad›r.
• Böylesi bir program›n ilk ad›m› kent
müzesi için bir ‘Kurumsal Plan’›n
yap›lmas›, yani bu müzenin amaç,
iﬂlev ve ilklerinin neler olaca¤›n›n,
nas›l yönetilece¤inin, paydaﬂ
kurumlarla iliﬂkisinin ne olaca¤›n›n
belirlenmesidir.
Bu ayr›nt›l› çal›ﬂman›n ard›ndan,
• Kent Müzesinin sahip oldu¤u ve /
veya olaca¤› koleksiyonlar›n analizi,
ne tür kamusal roller, iﬂlevler
üstlenece¤inin, etkinlikler
yürütece¤inin ana çizgileriyle
belirlenmesi,
• Sonra, belirlenen bu iﬂlev ve
etkinliklere ne düzeyde bir talep
beklendi¤inin ve bunun nas›l bir
gelir-gider dengesi getirece¤inin
sistemli bir biçimde kestirilmeye
çal›ﬂ›lmas›,
• Bu saptama ve tahminlere
dayan›larak ne tür bir personel (ve
gönüllü) kadro ile çal›ﬂmalar›n
yürütülebilece¤inin planlanmas›,
• Eldeki ya da inﬂa edilecek
mekânlar›n bu tahmin, kestirim ve
planlarla uyumunun, kullan›c›ziyaretçi dolaﬂ›m›n›n gözden
geçirilmesi ve tüm bu bilgilerin bir
‘Gerçekleﬂtirilebilirlik Raporu’nda
bütünleﬂtirilmesi zorunludur.
• Üstelik, bu sürecin yaln›zca bir
teknik süreç de¤il, toplumsal bir
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EN SOLDA Bursa Kent Müzesi
SOLDA Antalya Kent Müzesi Projesi,

Karaalio¤lu Park›

süreç oldu¤unun dikkate al›nmas› ve
iyi yönetiﬂimin gereklerinin yerine
getirilmesi de gerekmektedir.
Müzecilere, tarihçilere, ﬂehir
planc›lar›na, mimarlara
baﬂvurulduktan önce ve sonra, tüm
aﬂamalarda müzenin kurulaca¤›
kentin insanlar›na, önde gelen sivil
toplum kuruluﬂlar›na, -varsa kent
konseylerine-, belli baﬂl› ailelerinin
ve kurumlar›n›n temsilcilerine
dan›ﬂ›lmas› ve geçici dan›ﬂmalar›n
da ötesinde, yerel ve yerel olmayan
dan›ﬂmanlardan oluﬂan, gerçek,
etkin bir ‘Dan›ﬂma Kurulu’nun geniﬂ
yetkilerle devrede bulunmas› büyük
bir ihtiyaçt›r.
Türkiye’de son y›llarda, yukar›da
sözü edilen bu gerekliliklerin ad›m ad›m
geçmiﬂtekinden daha büyük bir ölçüde
dikkate al›nmaya baﬂlad›¤›n› görmek
olanakl›d›r. Örne¤in Bursa Kent Müzesi
iki y›lda 600 bini aﬂk›n ziyaretçi
çekerek, çok say›da baﬂar›l› geçici
sergiye imza atarak, kurslar, festivaller
düzenleyerek gösterdi¤i dinamizmle ve
kendi kendini geliﬂtirme gücüyle küçük
ölçekli bir müzenin bile neler
baﬂarabilece¤ini güzel bir biçimde
kan›tlam›ﬂt›r.
Benzer bir de¤erlendirmeyi, özellikle
kent arﬂivi çal›ﬂmalar› aç›s›ndan ‹zmir
Kent Müzesi için yapmak mümkündür.
Bu kapsamda, Türkiye’nin en h›zla
kentlileﬂen, tek baﬂ›na y›lda 7–8 milyon
yabanc› turisti a¤›rlayan Antalya’da
kurulmas›na baﬂlanan Antalya Kent
Müzesi’nin 2009 yerel seçimleri
sonunda ortaya ç›kan görev
de¤iﬂikli¤iyle bir yana b›rak›lan bir
proje olmas› büyük bir kay›p olmuﬂtur.
Kent merkezindeki Karaalio¤lu Park›’n›n
tümünü ve bu park içindeki Büyükﬂehir
Belediyesi ve Kapal› Spor Salonu
binalar›n› kapsayan geniﬂ alanda güçlü

bir ekiple gerçekleﬂtirilen kuruluﬂ süreci
ancak baﬂka kent müzelerine dolayl›
katk›lar yapan bir kesintiye u¤ram›ﬂ
bulunmaktad›r.
Öte yandan, Türkiye’de kentlerin ve
kentlilerin önüne y›¤›lan sorunlarla baﬂ
edilebilmesinde gerçekten etkili bir
çözüm orta¤› olabilme potansiyeline
sahip kent müzelerinin nas›l
kurulabilece¤i konusunda, art›k, geniﬂ
bir uluslararas› literatür vard›r. Tek tek
uzmanlar›n kitap ve makalelerine ek
olarak, kent müzecilerinin 1993’te
Londra’da, 1995’te Barselona’da, 2000
y›l›nda Lüksemburg’da, 2005’te
Amsterdam’da, 2006’da Boston’da
yapt›klar› konferanslar ve CAMOC’un
(The International Committee for the
Collections and Activities of Museums
of Cities) 2005 Moskova, 2006 Boston,
2007 Viyana, 2008 Seul ve 2009
‹stanbul konferanslar› tart›ﬂmalara
büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r. UNESCO ve
ICOM da, çeﬂitli yay›nlar› ve bu arada
Museum International adl› uzmanl›k
dergisinin özel say›lar› arac›l›¤›yla
konuyu güncel tutmaktad›rlar.
Türkiye’de ise, Tarih Vakf› taraf›ndan
otuzdan çok yabanc› ve birçok yerli
müze müdürü ve küratörün kat›l›m›yla
yap›lan üç önemli bilimsel toplant›n›n
sonuçlar›n› derleyen Kent, Toplum,
Müze (2001) ve Müzecilikte Yeni
Yaklaﬂ›mlar: Küreselleﬂme ve
Yerelleﬂme (2000) kitaplar› ile Antalya
Kent Müzesi Projesi’nin bir parças›
olarak yap›lan uluslararas› kent
müzecili¤i sempozyumunun tebli¤lerini
kapsayan Kentler ve Kent Müzeleri
Sempozyumu (2006) önemli bir
boﬂlu¤un doldurulmas›n›n ilk ad›mlar›
niteli¤indedir. VEKAM’›n Geçmiﬂten
Gelece¤e Türkiye’de Müzecilik
Sempozyum’lar›ndan birincisinin
(2007) bir oturumunu kent müzelerine

ay›rmas› yararl› bir tart›ﬂmay› birlikte
getirmiﬂtir.
Ayr›ca, büyük ﬂehirlerimizde,
özellikle ‹stanbul’da güçlü özel sektör
gruplar› taraf›ndan son y›llarda kurulan
ça¤daﬂ sanat ve özel koleksiyon
müzeleri, müzecilik teknikleri ve müzetoplum iliﬂkileri alanlar›na yeni bir
bak›ﬂ›n getirilmesine yard›mc›
olmaktad›r.
Tüm bu geliﬂmeler, kent müzesi
ad›yla 100 y›l önce bile kentlerin
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamayan baz›
müzelerin Türkiye kopyalar›n› yapmak
yerine, kentlerin ve kentlilerin temel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ça¤daﬂ
müzeler kurulmas› e¤ilimini
güçlendirmektedir.
Çeﬂitli alanlardaki ilk ad›mlar,
uluslararas› standartlar› gözden
kaç›rmadan birbiriyle bütünleﬂtikçe,
kentlerimiz kimliklerinin çok daha
büyük ölçüde fark›na var›p bunun
de¤erini kavrayacaklar, kent müzeleri,
tarihi miras›n korunmas›nda, bu
alandaki e¤itimde ve iletiﬂimde önemli
roller oynayacak güçlü sivil merkezler
olarak ortaya ç›kacakt›r. Böylece,
kentlerimizde kavram›n en geniﬂ
anlam›nda “yaﬂam kalitesi”ni
yükseltmenin yeni ve güçlü bir
kurumsal arac› ortaya ç›km›ﬂ olacakt›r.
Bu süreci h›zland›rmak ve
derinleﬂtirmek için tek tek hepimizin
yapabilece¤i bir ﬂeyler vard›r. t
Orhan Silier, Europa Nostra Türkiye Koordinatörü
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