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ÖZ
KALYONCUOĞLU, Merve. Çağdaş Sanat Müzesi Yapılarında İç Mekân Tasarımı:
Müze Evliyagil Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
Bu tez çalışmasında müze kavramı ele alınarak kattığı değerler üzerine
araştırma yapılmıştır. Müze; sanat eserlerinin sergilendiği, kültür varlıklarının
korunduğu mekânlar olarak yalın ve sade bir şekilde tanımlanabilir. Çağdaş Sanat
Müzeleri; koleksiyonerlerin, ressamların, seramik sanatçılarının, tasarımcıların ve
eğitimcilerin profesyonel organizasyonlar hazırladıkları merkezlerdir. Müzede, insan
eli ile yapılmış tasarımlar, objeler hakkında bilgi sahibi olunabileceği gibi
yurtdışında yaşayan koleksiyonerler bilgilendirilerek, sunum ve görselleşmeler
aracılığı ile davet ve organizasyonlar planlanmaktadır. Bu tezin amacı; Müze ve özel
olarak bulunan Çağdaş Sanat Müzeleri kavramsal açıdan inceleyerek, yurtiçi ve
yurtdışında bulunan çağdaş sanat müzelerinin sanatseverlere kattıkları mekânlar,
değerler, kültürel etkiler ve sosyalleşme alanları üzerine araştırma yapmaktadır.
Çağdaş Sanat Müzeleri, günümüzde yeni yeni yer ederek, yaptıkları
faaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemler ile toplum için çekici hale gelen,
toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayarak da müzecilik anlayışının en önemli
bileşenlerindendir. Topluma müze içerisinde sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışı
katmıştır.
Ankara’nın İncek semtinde yer alan; modern ve çağdaş sanat koleksiyonlara
ev sahipliği yapan ‘’Müze Evliyagil’’, Türkiyede bulunan müzelerden farklı
özellikleri ile olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Araştırma ortamı olarak
kullanılan ‘’Müze Evliyagil’’, 1200 metrekarelik bir alana kurulan, dört farklı
kattan oluşan ve üç katta bulunan 750 m2’lik sergi alanları, zengin kütüphanesi, film
salonu ve heykel bahçesi ile sunulmuş bir komplekstir. Müze Evliyagil, çağdaş sanat
müzesi olma önderliğinde, günümüzde mevcut olan müzelere göre koleksiyonların
eserlerini, galerilerde birkaç hafta süren sergiler ile ziyaretçilerin eserleri
incelemelerine vesile olması, görünmez eserlerin izlemek isteyen herkese
sunulmasını hedeflemektedir. Bu çalışma ile Müze Evliyagil örneği, Çağdaş Sanat
Müzesi olma özelliği ile Türkiye ve Dünya’da bulunan farklı çağdaş sanat müzesi
örnekleri ve özellikleri ile karşılaştırılarak ele alınmıştır.
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ABSTRACT
KALYONCUOĞLU, Merve. Interior Design in Contemporary Art Museum
Structures: Case of Museum Evliyagil, Master Thesis, Ankara, 2019.
In this thesis, the contributions of museum notion to the value of museums
are examined by considering its concepts. Museum; can be described as the places
where art works are exhibited and cultural assets are preserved in a simple and
modest way. Contemporary Art Museums are the centers where professional
organizations are arranged by collectors, painters, ceramic artists, designers and
educators. In the museum, you can be informed about the hand- made designs and
objects, as well as the collectors are informed and invisited for organization by
making presentation and visualization. The aim of this thesis is to make a research
by considering the concepts of museums and contemporary art museums and the
places, values, cultural influences and socialization areas of the museums in Turkey
and abroad to art lovers.
Contemporary Art Museums the most important components of museology
understanding, which has become attractive for the society with their activities,
exhibiting techniques and methods by taking place recently and contributing to the
socialization of the society. It has brought the society a sense of navigating the
museum without question. Their activities make them attractive for the society with
their exhibition techniques and methods. They ensure the socialization of society.
Contemporary art is one of the most important factors of museology.
‘Museum Evlıyagıl’ where located in Ankara Incek district in Turkey modern
and contemporary art collection space has started he modern and contemporary art
collection 'Museum Evliyagil' in Turkey has started to feature with its different
properties from the existing and current museum. Evliyagil Museum, which is used
as a research environment, is a complex which is established on an area of 1200
square meters, consists of four different floors and has 750 m2 exhibition areas on
three floors, a rich library for users, a movie hall and a sculpture garden. Under the
leadership of Museum Evliyagil as a contemporary art museum, the museum spaces
are arrived to be an environment where the collections will be exhibited in galleries
for a few weeks, the works of art will be used for long-term studies, the invisible
works will be presented to everyone who wants to watch them and in other words,
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the museum will become a museum a social space. With this search, the example of
museum Evlıyagıl has been handled with its feature, being the Modern Art museum,
and it has been compared to various modern art museums in both Turkey and the
world, as their features.
Keywords: Contemporary Art Museum, Museology, Interior Design, Museum
Evliyagil
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1

GİRİŞ
Tarih boyunca, insanın çevresi ile ilişkisini anlaması ve kendini ifade ederek
araç ve malzemeler ile tanınması sanatın yapısını sürekli olarak değişime uğratmıştır.
Sanatsal biçimlerinde yaşanan bu değişim, izleyicinin görme-duyma biçimlerini ve
anlayışını etkilemiş olup, sanat ve izleyici tarihler boyunca karşılıklı etkileşimle
evirilmiştir. 20. yüzyıl öncesinde sanatçılar, yaygın olarak benimsenmiş iletişim
araçları ve yöntemleriyle oluşturulmuş sınırlı sayıda sunulabilen; güzellikler,
yüceltme ve kişi mekânlarının tasviri gibi belirli bazı amaçlarda hizmet edilen eserler
vermiştir (Wilson, 2002). Bu eserler müze mekânlarında ziyaretçilerle etkileşime
geçmektedir.
Müze; insanların yaşadığı çevrede bilgiyi paylaşan ve yayan, incelemeler ve
beğeniler doğrultusunda kar elde etme düşüncesinden bağımsız devamlılığı olan
kurumdur (International Council of Museums Code of Ethics, 2004). Müzeler,
kültürel zenginliklerin toplumlara sunulabilmesine olanak sağlayarak, paylaşım ve
gösterim biçimleri kullanılarak müzelere olan ilişki de artmıştır. Sergi mekânlarında
eserlerin zarar görmeden biçimde korunmalarını destekleyen vitrinlerde eserlerin
sergilenmesi görsellik ve gösterişi artırmıştır. Rehber eşliğinde müzeleri fark edici
hale getirilen bilgilendirme tabloları, elektronik sistemler, müze ziyaretçilerine
seslenen müze sergileri, dia-fılm gösterileri, seminerler ve atölye faaliyetleri,
izleyiciyi etkin öğrenme süreci içine katmıştır. Kültür varlıklarının daha iyi
korunabilmesi ve ziyaretçiye en iyi şekilde sergilemek için, müze-toplum ilişkilerinin
kuvvetlenmesine, ziyaretçilerin müze keşiflerinden memnun kalmalarına, ziyaretlerin
sürelerinin arttırılmasına olanaklar sağlanmıştır (Altunbaş, Özdemir 2012).
Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonerlerin, ressamların, seramik sanatçılarının,
tasarımcıların, eğitimcilerin profesyonel organizasyonlar hazırladıkları merkezlerdir.
Bir çağdaş sanat müzesi olan; Müze Evliyagil Ankara’nın ilk çağdaş sanat müzesi
olarak, Türkiye’de müzecilik alanında yeni kurulan ve öncü kuruluşlardan biri
olmaya adaylığını hissettirmektedir. Müzede, kapsadığı alan bakımından ziyaretçiler
sergiyi gezerken dinlenme ihtiyacı hissedebilmektedirler. Müze Evliyagil’de
ziyaretçilerin dinlenmesi ve sosyal iletişim kurmaları açısından kahvelerini
yudumlayabilecekleri alanlar, konser alanları, kütüphane gibi alanlar bulunmaktadır.
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Müze, süreli sergilerini sıklıkla yenilemesi bakımından güncel bir müze
olarak ziyaret edilebilir bir özelliğe sahiptir. Yıl içerisinde de birçok farklı sergiye ev
sahipliği yapmaktadır. Sanat ile ilgilenen ve sanata merak duyan herkesin Ankara’ya
açılan Çağdaş Sanat Müzesi olarak dikkatini çekmektedir.
Bu tez kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan çağdaş sanat müzesi
örnekleri ile Müze Evliyagil’in neden çağdaş sanat müzesi olarak açıldığı,
sanatseverlere kattığı sosyal kültürel etkiler, müzedeki sosyalleşme alanlarının
genişlemesi ile ziyaretçi odaklı dönüşümleri ve müzelerin her yaştan insanlara
yaşattığı etkiler ele alınmıştır. Bu tezin amacı; çağdaş sanat müzesinde yapılan
faaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemleri ile müze mekânlarını toplum için
çekici hale getirmek, toplumun sosyalleşmesini sağlamak ve Müze Evliyagil örneği
ile gösterilerek çağdaş sanat müzeciliğinin hangi anlamlar ve önemleri taşıdığı
aktarılmaya çalışılmıştır.
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1. ÇALIŞMANIN AMAÇ, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
1.1. Çalışmanın Konusu
Müzecilik gelişimi içinde müzeler sadece koleksiyon odaklı olmayı terk edip
ziyaretçi odaklı olmaya başlamışlardır. Ziyaretçilerin profil grupları ve tanımları
araştırılmaya başlamış ve müzeye ziyaretçi çekme yöntemleri planlanmıştır (Keene,
2006). Günümüzde müze deneyimi, tüketim deneyimi haline gelmekte (Sekmen,
2012)

ve

ziyaretçilerin

dikkatleri

gerçekleştirilerek çekilmeye çalışılmıştır

aktiviteler,

multimedya

uygulamaları

(Erbay, 2009). Sponsorluk sistemi

müzelere yeni kaynak bulmak için ortaya çıkan bir işleyiş haline gelmiştir. Bunun
yanında müzedeki eserlerin küçük replikalarının yapıldığı eşyaların satıldığı
mağazalar açılmaya başlamıştır. Devlet müzelerinde bu mağazalar daha makulken
özel sanat müzelerinde İstanbul Modern, Pera ve Sabancı Müzesinde lüks
restoranlara kadar uzanan bir tüketim olgusu mevcuttur. Bu yaklaşımla müzeler bir
bağlamda sosyalleşme mekânları haline dönüşmüştür.
Çağdaş Sanat Müzelerindeki bu oluşumun klasik müzelerle karşılaştırıldığı
zaman ortaya çıkan iç mekân tasarım anlayışı etkileri, Türkiye’den ve Dünya’dan
seçilen çağdaş sanat müzeleri örnekleri ile analiz edilmiş, ziyaretçilerin müze
mekânlarına olan ilgi ve katılımlarına etkilerini araştırmak amacı ile araştırma
kurgusu yapılandırılmıştır. Araştırma Ankara’da bulunan ilk özel Çağdaş Sanat
Müzesi olan, Müze Evliyagil Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilmiştir.
1.2.Çalışmanın Amacı ve Önemi
Çağdaş Sanat Müzeleri günümüzde yeni yeni yer etmeye başlamıştır.
Topluma müzecilik anlayışından kattığı farklılıklarla popülerliğini arttırmaya
başlamıştır. Topluma müze içerisinde sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışı
katmıştır. Yaptıkları faaliyetler, sergileme teknikleri ve yöntemleri ile toplum için
çekici hale getirmektedir. Toplumun sosyalleşmesini sağlamaktadır. Çağdaş sanat
müzecilik anlayışının en önemli faktörlerindendir.
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Bu çalışmada, Türkiye ve Dünyadan örneklerle, farklı çağdaş sanat müzesi
mekânları yapılan faaliyetlerin sergileme teknikleri ve sosyalleşme etkileri
bakımından incelenmesi amaçlanmıştır.
1.3.Çalışmanın Yöntemi
Bu araştırmada, yeni Müzecilik Anlayışı Çağdaş Sanat Müzesi iç mekân
tasarım anlayışına kattığı değişiklikler ve yenilikler araştırılmıştır. Türkiye ve
Dünyadan örneklerle, farklı çağdaş sanat müze mekânlarının sosyalleşme ve
sergileme teknikleri ile incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak; Müze Evliyagil
bir çağdaş sanat müzesi ve müze mekânı detaylı olarak incelenmiştir. Müze Evliyagil
sahibi ile yüz yüze söyleşi yapılarak, bilgiler desteklenmiştir.

5

2.MÜZE KAVRAMI
Sanat eserlerinin sergilendiği, kültür varlıklarının korunduğu mekânlar yalın
ve sade bir müze tanımı olarak da adlandırılabilmektedir. Ancak; günümüzdeki
müzelere kazandırılan işlevler ve tanımlarda değişebilmektedir.
‘’Müze’’ Yunancada, ilham perileri (muses) tapınağındaki olan mouseion
kelimesinden gelmektedir. Benzer söylemler, Fransızca’da ki anlamı musee;
İspanyolca’da ki anlamı: museo; Almanca’da ki: museum’; İtalyanca’da: museo ve
Portekizce’de ki museu’dur (ICOM,2010,56). Müze, bugün, kar amacı gütmeyen,
kalıcı hale gelen, topluma ve toplumun gelişmesine hizmet eden, açık, soyut ve
somut insanlığın mirasını, çevre şartlarını eğitim, çalışma ve eğlence amacı için
öğrenen,

koruyan,

araştıran

ve

yayan

kurum

olarak

değerlendirmektedir

(ICOM,2007a: madde 3.1.). Bugün geldiğimiz son durumda, 2007 yılında Viyana’da
düzenlenen 21.Genel Konferansında benimsenerek, Uluslararası Müzeler Konseyi
Tüzüğü’nde ‘’ICOM Statues’’de kesinleştirilmiştir. Bu tanımın ICOM tarafından
1974 yılında ortaya sürülerek otuz yılı aşkın zamanlar da kullanılmış tanımın yerine
geçtiği görülmektedir.
Müze; ‘’topluluk ve gelişimin ihtimamında olan, topluma vazıh olarak ve
muhite şahitlik eden gereçlerin üstünde taharri yaparak düzelten, hami olan, bilgiyi
benimseyen ve tetkik yaparak, eğitim ve gusto yaparak sergilenen, yarar
düşüncesinde olan ve devamlılığı olan bir kuruluştur’’(International Council of
Museums Code of Ethics, 2004).
Müzenin tanımı, geçen süreçte somut delilere yönelik, modernizimden
postmodernizme geçişlerinde, hangi konuların vukuf olarak beyan edilmesine ve bu
sayede konuların vukuf kaynağı olarak görülmüş olmasına dair durumlarda
müzelerde uygulanan yakınlığa dair kuram etkilenmektedir. Müzedeki açıklama
biçimi, sürecin sebep olduğu dışa vurum olarak hissedilmektedir.1970’li yıllarda
müze ziyaretçilerinin ve ihtiyaçlarının ortaya çıkmaya başlaması ile zaman
içerisinde değişiklik gösteren eğitimsel yaklaşımlarla ihtiyaçların karşılanmaya
çalışılmıştır. Bu gereksinimler de somut mirasın eğitim, öğretim, çalışma ve
eğlenme bakımından ele alındığında kişilerin fiziki ve zihni ulaşımın temin
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etmesine

müteveccih

olarak

isimlendirilirken,

mevcutta

bilgiye

yönelik

sorgulamalarda vukuf mefhumunun inançları, teknikleri, gelenekleri, bilimi
bilinmek istenilen ve bilgi olarak kabul edilen her şeyi içerir nitelikte algılanması
ya da yerel bilgi biçimleri olarak tanımlanan küçük hikâyelere verilen değerlerinde
arttığını temsil etmektedir (Kandemir, 2005: 31-35).
2.1. Müzenin Tarihi Gelişimi
Türkiye’deki müzeciliğin tarihsel gelişiminde, Avrupa’dan 150 yıl sonraki
eski eserlerin belirlenmiş mekânlarda depolanması ile başlandığı görülmektedir
(Yaraş, 1996, 64; Atasoy, 1999,7). İlk dönemlerde Sultan Abdülmecid 1845 yılında,
Yalova’da yaptığı bir gezide İmparator Constantinus’un adının olduğu yazıtlı
başlıkları toplattırıp İstanbul’a gönderilmelerini istemiştir (Atasoy, 1984, 1458).
Tophane-i Amire Müşiri Ahmet Fethi Paşa da, taşları Harbiye Ambarı olarak
kullanılan Aya İrin Kilisesi’nde koruma altına alınmıştır (Başaran, 1996, 17; Yücel,
1999, 30-31; Tekeli, 1998, 13). Sonrasında bu alanın düzenlenmesi için ‘’müze’’
haline getirilmesi Ali Paşa’nın sadrazam olması gerçekleşmiştir (Organ,1974,4-8;
Atasoy,1984,1458). Aya İrini Kilisesi’nde oluşturulan müzeye ilk olarak Edward
Goold müze müdürü olarak tayin edilen, sırası ile Tarenzio ve Alman Deither müze
müdürü olmuştur (Atasoy, 1984, 1458).1881 yılında Dethier’in ölümü ile ilgili Türk
müzeciliğinde 2. Dönem olan ‘’Osman Hamdi Bey Dönemi’’ başlamıştır.
Osman Hamdi Bey, Paris’te on iki yıl boyunca resim öğrenimi görmüş olup,
birçok farklı devlet memurluklarında bulunmuş olup 1881 yılından itibaren de
Sanayi-i Nefise Mektebi(Güzel Sanatlar Okulu)müdürlüğünü üstlenerek büyük
müzesini kurmak için çalışmalara başlamıştır. Osman Hamdi Bey, zamanla çoğalan
eski eserlerin korunması, zarar görmemesi ve depolanması açısından, mimar
Valuery’e planlarını çizdirerek günümüzde bulunan İstanbul Arkeoloji müzesini
yaptırmıştır (Atasoy, 1984, 1458)(Resim 1).
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Resim 1:İstanbul Arkeoloji Müzesi Bina Tiny.cc/nr3h8y
Erişim Tarihi:18.02.2019

Cumhuriyet’in ilk senelerinde, Topkapı Sarayında varolan eşyası bulunarak 1
Nisan 1924 tarihinde müze olarak hizmete açılması kararlaştırılıp, Ayasofya Camii
müzesine çevrilmiştir. Atatürk’ün emri ile Cumhuriyet Döneminde ki, ilk müze
binası olan Ankara Etnografya Müzesi halka açılıp, 1950 yıllarında ki ana amacı
müzeler ve müzeciler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve müzecilik konusundaki
standartları meydana getirmek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak,
bilgi alışverişini sağlayarak, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ‘International
Council of Museums’’un Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur (Atasoy, 1984, 146567; Gerçek, 1999, 16)(Resim 2).

Resim 2:Ankara Etnografya Müzesi(https://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/ankara-etnografya-muzesi)
Erişim Tarihi:17.12.2018

Modern müzelerde, ilk tekörnek olarak tanımlanan örneklerin, antik Yunan
döneminde ortaya çıkmış olduğu görülmektedir. İlk kez Antik Yunan dönemindeki
değerli eşyaların, sanatsal materyallerin, ganimetlerin, kutsal objelerin toplandığı
hazine tanımlarken, günümüzde bilgiye yönelik sorgulamalarda bilim kavramının;
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inançları, teknikleri, görenekleri, bilgiyi bilinmek istenilen ve bilim olarak kabul
edilen her şeyi içerir nitelikte anlaması ya da yerel bilgi düzeyleri olarak tanımlanan
küçük anlatımlara verilen değerinde giderek arttığını göstermektedir. Antik Yunan
döneminde, MS 2. yüzyılda yaşamış coğrafyacı ve yazar olan Pausanias, Periegesis
tes Hellados (Yunanistan’ın Tasviri) adlı yapıtında Atina Akropolü’nde Pinakothek
adındaki ve içinde döneme ait ünlü sanatçıların yapıtlarının sergilendiği, halka açık
bir resim galerisi bulunmaktadır (/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/).

Resim 3:The Athenian Treasury-at-Delphi tiny.cc/w03h8y
Erişim Tarihi: 12.05.2019

Yazının ve yazı araçlarının gelişmesi ile birlikte bilimin depolandığı
kütüphaneler meydana gelmeye başlamıştır. Örneğin; Büyük İskender’in ölümünden
sonra Mısır’ı yöneten General I. Ptolemaios Soter Philadelpos (MÖ 367-283),
İskenderiye’de ki sarayın bir kısmında mousaion ve kütüphaneden oluşmuş bir
merkez kurulmuştur. Çeşitli bilimsel gereçlerin, sanat yapıtlarının sergilendiği,
korunduğu, tartışma ve konferans salonlarının yer aldığı ve inceleme evi gibi
birimlerin olduğu önemli bir bilim merkezi haline gelen bina, günümüzdeki
müzecilik anlayışından farklı olsa da müze kavramının oluşmasıyla en eski
örneklerden biri olduğu kabul edilmektedir (/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihselgelisimi/).
Antik çağlardan beri Rönesans’a kadar olan dönemde hazine niteliğinde
büyük bir bilgi birikimden söz edilse dahi bugünkü anlamıyla kavramı, Rönesans
düşüncesinin bir yan ürünüdür. Rönesans hümanizminde, müze koleksiyonları için
asıl zemini yaratmasının ana nedeni; bu dönemin, değerli ve merak içeren nesnelerin
toplanması ile oluşan hazinelerden, belirli entelektüel ortamda bir araya getirilerek
korunmakta olan nesnelerin müze koleksiyonculuğuna geçişe imkân sağlamasıdır.
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Modern müze anlayışına giden yolda birer basamak olan bu mekânlar,
önceleri stüdyo sonra da kabine (merak kabineleri) olarak adlandırılmışlardır
(/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/).
Stüdyonun ilk emsalleri Fransa’da görülen daha sonra da Germen toprakları
ve İtalya’da yaygınlaşan; koleksiyonların ve yahut bir kısmının korumaya alınmış
olduğu, mücevher eşyaları niteliğinde, mimari öneme sahip, sahibinin kültür
anlayışına göre düzenlenerek, herkesten uzaklaşarak, düşünmeye ve çalışmaya
adanmış

özel

ve

farklı

mekânlardır

(/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-

gelisimi/).

Resim 4:Urbino Dükü Montefeltro'nun Stüdyosu Tiny.cc/6bh8y
Erişim Tarihi : 12.05.2019

Stüdyoların devamında, modern sergi ihtiyaçlarını dikkate alan seçenekleri ile
galeriler, modern müzeye adım adım yaklaşır. Gelen ziyaretçilere daha konforlu
dolaşım imkânı sunmak ve aynı zamanda denetimi rahatlatmaya yönelik tasarlanarak,
koleksiyonun seçilmesinde ışığın payını özenen, zat ve yapıtların düzenlenmesinde
özel bir yerleşme planının uyguladığı galeri şekli, ilk kez 16. yüzyılda, Floransa’da
Galleria degli Uffizi’de uygulanarak 16.yüzyıldan itibaren tüm Avrupa’da
yaygınlaşmaya başlamıştır (/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/).

10

Resim 5: Tribuna of the Uffizi-Johan Zoffany (1772-1777) Google Art Project tiny.cc/vd4h8y
Erişim Tarihi: 12.05.2019

17. yüzyıl’ da, müzecilik kavramı bakımından farklı bir oluşum başlamıştır.
Koleksiyonların çeşitlenmesiyle beraber, topluma kapalı olan bu birikimler, zevk
eşyaları olmaktan çıkarak, toplumsal yardımlaşmaya ve bilgi paylaşımına yönelik
değerlendirilmeleriyle başlamıştır. Bu kavramın ilk örneği, Elias Ashmole’ün,
dönemin koleksiyonculuk alanında ilk anlayışını yansıtan özel koleksiyonunu Oxford
Üniversitesine bağışlamasıyla kendini göstermektedir. Bu sayede toplumsal bir
mekân olan üniversite ortamına giren özel bir koleksiyon, ilk kez halkın gözü önünde
ve halkın kullanımına açılmıştır. İngiltere’deki Ashmolean Müzesi’nin temel alan bu
koleksiyon,

bazı

kaynaklarça

ilk

müze

olarak

da

benimsenmiştir.

(/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/).
Bu dönemin en önemli başlangıçlarından biri, İngiltere’de bulunan British
Museum / British Müzesi’nin kurulmuş olmasıdır. Doktor ve koleksiyoncu olan
Hans Sloane (1660-1753), İngiliz kralına ve parlamentoya yapmış olduğu teklifle,
bu

koleksiyonu

İngiliz

ulusuna

armağan

etmiştir.

Koleksiyon,

Londra-

Bloomsbury’de yer alan Montagu Malikânesinde, 1759 yılının Ocak ayında British
Museum olarak açılmıştır (/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/)
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Resim 6:İngiltere British Müzesi tiny.cc/vd4h8y_
Erişim Tarihi:12.05.2019

20. yüzyılın başlarında, Amerika ve Avrupa’da bulunan çağdaş sanat
müzelerinin; ikinci yarısındaysa, endüstri ve sanayi gelişimlerinin etkisi ile bilim ve
teknoloji müzelerinin sayısında bir hayli artış olmuştur. Geçmiş yıllara bakarak eğer
1919 ile 1949 yıllarında, sanatçı ve küratör olan Andry-Farcy, yaptığı çalışmalarıyla
Fransa’da öncesinde kurulmuş olarak bulunan Musee de Grenoble’i, ülkedeki ilk
modern sanat müzesi haline dönüştürülmüştür. Bu yüzyılda müzecilik ile ilgili
varyasyonlar, müze mimarisinde de aksedilmiş ve mimarlar için müze kurmak, bir
vazife halini almıştır (/okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/).

Resim 7:Fransa Musee de Grenoble tiny.cc/xk-4h8y
Erişim Tarihi:12.05.2019
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2.2. Müzenin İşlevleri
Geçmişi bugün ile birleştiren ve geçmişin yarınlara taşınmasına vesile olan,
kültürel eserlerimizin toplandığı, saklanıp koruma altında tutulduğu, bilimsel
araştırma ve çalışmaların halka arz edildiği yerler olan müzelere ilişkin farklı
tanımlar

yapılmaktadır.

ICOM’un

1985

yılındaki

Türkiye

Milli

Komite

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde bulunan, ‘’Kültür sanat eserlerini muhafaza eden
ve bu eserleri etüt, eğitim ve sonsuz zevki yükseltme amacı ile toplu halde kamuya
açan, halkın yararına çalışan, kültüre, bilime, sağlığa, teknolojiye ait olan
koleksiyonları bulunan mekânlar ‘’olarak tasvir edilmiştir. Mevzu bahsi olan
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ‘ Sonsuz teşhire açık kısımları bulunan tarihi
yapıtlar, tarihi eserlere ait yapıların bölüm veya müştemilatı, geçmişi, arkeolojik
doğal önemi haricen mevkiler ve parklar, koruma alanları ve hayvanat bahçeleri,
akvaryumlar ve benzer kültürel miraslar bu tanıma girer’ denilerek müze tanımının
sınırları genişlemiş hale getirilmiştir. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere müze,
yalnızca tarih ve kültürel eşyaların bir arada bulunduğu mekânlar hiçbir zaman
olmamıştır. Sosyal ve kültürel hayatı konu olan, halka açık ve buna yönelik estetik ve
zevk duygusunu geliştiren koruma, araştırma ve uygulama merkezidir. Erbay,
müzelerin ‘’dönemimizde, toplumun bilişsel ve kültürel geçmişini günümüze taşıyan
ve geleceği biçime sokan unsurları sanat ve kültürle birleştiren eğitim yuvaları
yansıtan ve geleceği biçimlendiren öğeleri sanat ve kültürle birleştiren eğitim
yuvaları ’’ olduğunu dile getirmektedir (2011, 5). Modern müzecilik anlayışı,
topluma değer veren, saklayarak, merak ederek, araştıran, düşündüren daha da iyisini
isteyen ve geleceğe sağlam adımlarla bakan insanların umudunu aşılayan mekanlar
olmuşlardır (Erbay, 2011).
1960’lı yıllardan itibaren de müze binalarının yapımları hazırlanarak ve
müzelerde işlev oluşturularak müzelerdeki sergileme tekniklerinde gelişen ve değişen
müze tanımlamaları, müzenin işlevlerini belirlemektedir. Toplama, koruma,
belgeleme, araştırma ve sergileme bu işlevlerdendir (Atasoy, 1984).
-Toplama; Müzelerde koleksiyonların oluşturulması ve geliştirilmesi açısından
koleksiyonların edinilmesidir. Müzeler koleksiyonları oluştururken müzenin amaçları
ve müzenin koruma ve erişim sağlama açısından önceliklere dikkat edilmektedir.
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Müzede mevcut durumda bulunan koleksiyonları genişletmek için birincil derecede
önemlidir (Öztekin, 2014).
-Koruma; Müzelerdeki koruma görevlisi değişik düzeylerde gerçekleştirilmektedir.
Derlem objelerin ideal alanlarda barınarak geçen zamanda dayantıların çoğaltılması
ve yaşam süreçlerinin uzatılmasına yönelik önlemler, önleyici koruma olarak
isimlendirilmektedir.
Önleyici koruma, sergide ya da depolarda yer alan eserlerin tümü için söz konusudur
ve gerek depolar gerekse sergi mekânlarında nesnelere uygun, ideal ortamların
oluşturulması esastır. Öte yandan, bozulmuş, hasar görmüş nesnelerin iyileştirilmesi
için yapılan müdahalelere onarım/ restorasyon (restoration) adı verilir. (Kuban,2000)
koruma bilincinin müzelerde kazandırıldığını, müzenin ilk işlevinin koruma
olduğunu belirtmektedir. Böylelikle koleksiyona süreklilik kazandırılmış ve müzeler
amaçlarına uygun programlarını sağlıklı olarak yerine getirmiş olmaktadırlar (Çakır,
2010, 15).
-Belgeleme; Müzelerde eserleri belgeleme, kaydetme, arşivleme, araştırma ve
sistemli olarak sıralanarak oluşmaktadır. Müzenin, koruma ve araştırma işlevlerinden
ayrı tutulmayarak, temel faaliyet alanlarındandır (Öztekin,2014). Müzede yer alan
sanat eserlerinin çalınmasını, kaybolmasını engellemek ve müze de yer alan esere
kolayca ulaşılabilirliği sağlamak için, müzede yer alan her eserin tek tek kayıt altına
alınarak, etiketlenmesi ve döküm numaralarının oluşturulması gerekmektedir.
Müzelerde eserler belli dönemlere göre, kronolojik sıralamayla kayıt altına
alınmaktadır. Sadece müzede sergilenen eserler değil aynı zaman da eserlerin
saklandığı depolar ya da eserlerin sergilendiği vitrinlerinde numaralandırılması
gerekmektedir (Aksoy, 2016).
-Araştırma; Müzeye getirilen birçok nesne bulunduğu mekân ya da ortamdan
koparılmış olduğundan, öncelikle nesnenin geldiği kaynağın tespiti ile başlar, sonra
da nesnenin kendisine odaklanmaktadır. Araştırmada nesnenin kendisi kadar, geride
kalmış diğer kültürel öğelerin de araştırılması, anlaşılması gerekir

(Atagök,

2012,176). Müzeler daima mevcut ziyaretçileri dışında yeni hedef kitlelerini de
belirlemek için çaba içerisinde olmalıdır. Var olan ziyaretçileri dışında farklı
tipolojide kitlelere uzanabilmek, onları müzeye çekebilmek için gereksinim ve
eğilimlerini çok iyi araştırmalıdır. Belli noktalarda birbirleriyle eğlence tercihleri,
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eğitim seviyeleri, ekonomik ya da başka konularda benzerlik gösteren kişilerin
gruplarının tanımlanmasında, kişisel inceleme veya araştırmalar önem kazanmaktadır
(Dean, 1996, s. 20).
-Sergileme; Birçok müzecinin de kabul ettiği gibi, hikâye anlatımı ile müzeler
anlatmak istediklerini sergiler aracılığıyla aktarmış olurlar. Sergileme, bir araya
gelerek belli bir düzenin oluşumunu sağlayan ve nesneleri destekleyen etiketler,
görseller ve bilgisayarlı cihazlar gibi birçok tasarım öğesi ile gerçekleştirilmektedir.
Serginin konusunu anlatan mekânın girişine yerleştirilen büyük bir pano ile birlikte
bazı küçük panolar ve her biri için bilgilendirici etiketlerin hazırlandığı özenle
seçilmiş eserlerin olması gerekmektedir. Konuyu anlatmaya yardımcı olacaksa
fotoğraflar, harita ve şemalar gibi birtakım görsellerle anlatımın daha güçlü olması
sağlanabilmektedir (Burcaw, 1997, s. 136).
2.3. Müze Türleri
Müzeler, sahip oldukları ve biriktirdikleri parçalara göre farklı türlere
ayrılmaktadır. Müze çeşitleri tanım ve araçların farklılıklarına göre çeşitlilik
göstermektedir. Müze çeşitlerinde en önemli sınıflandırma koleksiyon çeşitlerine
göre

sınıflandırılmış

müzelerdir. Bunun

yanı

sıra müzeler,

oluşumlarına,

gelişimlerine ve müzelerde bilginin kullanım ve dağılımına göre geniş bir yelpazede
sınıflandırılabilirler. (Özkan, 2010,32).
UNESCO’nun 1958 tarihli Brezilya Bölgesel Semineri’nde müzeler için
belirlenen bilim dalları; Sanat Müzeleri, Modern Sanat Müzeleri, Arkeoloji, Tarih ve
Kültürel Miras Müzeleri, Etnografya ve Folklor Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri,
Bilim ve Teknoloji Müzeleri, Bölge Müzeleri, Uzmanlık Müzeleri ve Üniversite
Müzeleri’dir.
Müzeler, tarih toplumlarının gelenekleri, sosyal yaşamları ve kültürleri
bakımından

maddesel

olarak

sergilendikleri

halkla

buluşturuldukları

özel

mekânlardır. Bu mekânlar birçok nedenle birbirinden farklı özellik gösterirler. Bu
özellikler de müzelerin tür olarak birbirinden ayrılmasına neden olur. Müze’ye
koleksiyonlarına

bağlı

bulunduğu

birimlere

göre

birbirinden

ayrılırlar.
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2.3.1. Koleksiyonlarına ve işlevlerine göre müzeler
Koleksiyon çeşitlerine göre müzeler; genel müzeler, arkeoloji müzeleri, sanat
müzeleri, etnoğrafya müzeleri, tarih müzeleri, doğa tarihi ve jeoloji müzeleri, bilim
ve teknoloji müzeleri, endüstri müzeleri ve ekono müzeler olarak ayrılırlar.
-Genel Müzeler: 18. Yüzyılda kurulmuş olan genel müzeler içlerinde birden
fazla koleksiyonu barındırmaktadır. Öteki müze çeşitlerine göre de en ülkü olarak
onaylanmaktadır. Örneğin; Amasra Müzesi, Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi
gibi (Öztekin, 2014).
-Arkeoloji Müzeleri: İnsanlığın kültür geçmişini, kültürel değerlerini ve ilişkilerini
inceleyen arkeoloji bir yandan da kazı yöntemi ile ortaya çıkarılan tarihi eserleri ve
kazı buluntularının sergilendiği müzelerdir (Öztekin, 2014). Örneğin; Bursa
Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi gibi.
Ülkemizde en yaygın müze türü Arkeoloji Müzeleri’dir.
-Sanat Müzeleri: Eserlerin, birkaç yüzyılın sanat birikimlerini ya da sanat
akım tablolar, çizimler, heykeller ile sergileyen ve gelişmeleri izleyen müzelerdir.
Sanat uzmanları tarafından sanat olarak da kabul edilen nesnelerin sergilendiği
müzelerdir. Müzelerde; resim, heykel, seramik gibi sanat eserleri bulunmaktadır.
Fransa’da bulunan dünyanın en büyük müzelerinden biri olan cam piramidi ile de
Paris’in simgesi olan Louvre Müzesidir. Metropolitan Müzesi ve Ankara Devlet
Resim Heykel Müzesi de devamından gelmektedir. Modern Sanat müzeleri de Sanat
Müzeleri içerisinde değerlendirilmektedir. New York’ta bulunan ve 1919 yılında
kurulan Modern Sanat Müzesi (MOMA) en önemli örnekler arasındadır (Öztekin,
2014).
-Etnografya Müzeleri: Müzeler, sergilemeleri ve canlandırmaları aracılığı ile
halk kültürünü yansıtarak kuşaklara bilgilerin aktarımlarındaki en etkin müzelerdir.
Etnoğrafya Müzeleri kendi yöreleri dışında, yakın çevre kültürlerinin etnografik
malzemelerini de toplamaktadır. Bu yaklaşımda ait olunan çevre ile yakın çevresi
arasındaki kültürel iletişimi ortaya koyabilmesi açısından önemlidir. Etnoğrafya
müzesi Atatürk’ün girişimleri ile 1930 yılında Ankara’da açılmıştır. Müzede bugün
Türk sanatının Selçuklu Dönemin’den bugüne kadar devam eden örnekleri
sergilenmektedir (Atasoy, 2000, 58-59; Sezgin ve Karaman 2009, 14; Kumandaş,
2009).
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-Tarih Müzeleri: Bir ülkenin, bir şehri,

bir bölgenin ve toplumun tarih

kronolojisini tanıtmaya yönelik müzelerdir. Türkiye’de Anadolu Selçukluları,
Beylikler ve Osmanlı Dönemi maddi kültür ve sanat eserleri ele alınmaktadır. Fakat
bu kültürlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan ele alındığı görülmez. Hâlbuki
tam anlamıyla oluşacak tarih müzelerinde bu amaçların hepsi incelenmeli ve ona
göre bir düzenek oluşturulmalıdır. Bu tarz müzeler sanat ve arkeolojik objeler de
dâhil olmak üzere her türlü nesneyi belgeleyerek sergilemektedirler. Örneğin; Konya
il merkezinde bulunan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi içerisinde yer alan müzedir
(Buyurgan ve Mercin, 2005: 35).
-Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri: Doğa ve kültür odaklı sergilerin yer aldığı,
insan, bitki ve hayvan ırklarının oluşumu ve gelişim süreleri ile yer kabuğunun
oluşumu, gökyüzü olayları gibi konular sergilenmektedir. Dünya’da önemli örnekler
arasında New York’ daki Tabiat Tarihi Müzesi, Londra da bulunan Doğa Tarihi
Müzesi ve Türkiye’de Ankara’da yer alan Maden Tetkik Arama Enstitüsü Doğa
Tarihi Müzesi yer almaktadır (Öztekin, 2014).
-Bilim ve Teknoloji Müzeleri: Müzelerde bilim alanındaki gelişmeler
incelenmektedir. Müzede deneyler düzenlenerek izleyicilere etkili öğrenme ortamları
oluşturulmaktadır.

Ülkemizde

bu

tür

müzeler

açısından

da

gelişim

görülmektedir.1993 yılında ziyarete açılan Ankara Feza Gürsoy Bilim Merkezidir.
Türkiye’nin ilk uzay evi olan ‘’Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi’’
de yer almaktadır (Öztekin, 2014).
-Endüstri Müzeleri: Ulaşım, endüstri ve iletişim alanındaki tüm gelişimleri
içlerinde barındıran müzelerdir. Sanayi Devrimi’nin etkileri ile olan 19.yüzyılda
müzelerde sanayi ve teknolojide meydana gelen değişimleri sunmak, halkı
uyandırmak amacı ile müzelere eğitici ve öğretim alanı sunulan sergiler açılmıştır.
Dünya da Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Henry Ford Müzesi’dir. Müze
koleksiyonunda tarihi otomobiller, uçaklar, lokomotifler ve makineler yer
almaktadır. Türkiye’de ise endüstri ve tarihi anlamda bulunan ilk sanayi müzesi
İstanbul da yer alan Rahmi M. Koç Müzesi’dir. Rahmi Koç yaşamı boyunca
derlediği nesneler ve objeler ile çeşitli cemiyetlerden gelen hibelerden meydana
gelen koleksiyonlardır (Öztekin, 2014).
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-Ekonomüzeler: Sahip çıkma, araştırma, kamuya açma dışında ticari bir araç
olan eylemlerin uygulandığı müzelere Ekonomüzeler denilmektedir. Ekonomüze
modeli ilk olarak 1984 ve 1989 yılları arasında Cyril Simard’ın çalışmaları kendini
göstermiştir. Örnek olarak; Bal Müzesi’nde insanlığın var olmasıyla ortaya çıkan ve
70 milyon yıl öncesinde olduğu varsayılan, içinde arı fosilleri olan kehribarlar ve
dünyada üretilen çeşitli bal türleri tanıtılmaktadır. (okuryazarım.com).
İşlevlerine göre müzeler; Atatürk ve Türk Büyükleri Müzeleri ve Devrim
Müzeleri olarak ayrılırlar.
-Atatürk ve Türk Büyükleri Müzeleri: Türk Kurtuluş savaşını ve Atatürk
İnkılapları ile ilgili nesnelerin sergilendiği müzelerdir. Örneğin; TBMM Müzesi ve
Cumhuriyet Müzesidir (İşlek, müze eğitim uygulamaları).
-Devrim Müzeleri: Fotoğraflar, ses efektleri ve gerçek objeler ile birlikte
müzede devrimler canlandırılmaktadır. Örneğin; Anıtkabirde bulunan Atatürk
Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi (İşlek, müze eğitim uygulamaları).
2.3.2. Bağlı olduğu idari birime göre müzeler
Müzenin bağlı olduğu idari birimden kasıt, o müzenin yönetim, işletim ve
denetiminden sorumlu olan mercilerdir. Müzelerin bağlı olduğu idari birim
bulunduğu ülkeye göre değişiklik gösterir. Ülkemizde müzelerin büyük bir kısmı,
birçok Avrupa Ülkesinde de olduğu gibi devlete bağlıdır. Devlete bağlı olmayıp
şahısa ait olan özel müzelerin sayısı devlete bağlı oranla daha azdır (türkiyedeki
müzecilik, 2007). Türkiye’deki müzeleri dört ana başlık altında inceleyebiliriz.
Bağlı oldukları birime göre müzeler; devlet müzeleri, özel müzeler, belediye
müzeleri ve askeri müzeler olarak ayrılırlar.
-Devlet Müzeleri: Milli, manevi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak,
geliştirmek, korumak ve yaşatmak için tasarlanan müzelerdir. Türkiye’de Devlet
müzelerinin büyük bir bölümü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nde bulunmaktadır. Önemli örnekler arasında Topkapı
Sarayı, Yıldız Sarayı ve Rusya da bulunan Hermitage Müzesi’dir (İşlek, müze eğitim
uygulamaları).
-Özel Müzeler: Kişisel koleksiyonları sergilemek amacı ile tasarlanan
şahıslara ait müzelerdir. Özel müzeler kuruluşunun yapısına bağlı olarak resim,
seramik, heykel, el sanatları ve ev eşyası gibi çeşitli koleksiyonları kapsamaktadır.
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Türkiyede ki ilk özel müze Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesidir(İşlek, müze
eğitim uygulamaları).
-Belediye Müzeler: Devlet tarafından desteklenerek, denetimleyerek halka ve
topluma hizmet etmektir. Türkiye’de Aşiyan Müzesi (Beşiktaş) ve Atatürk Müzesi
bulunmaktadır (İşlek, müze eğitim uygulamaları). Dünyada da ilk kent müzeleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Metropolitan Müzesi New York
Belediyesine bağlı bir müzedir.
-Askeri Müzeler: Askeri Müzeler çoğunlukla geçmiş dönemde yapılan
savaşları ve kazanılmış zaferler ile harp teknolojisinde izler bırakmaktadır.Örneğin;
İstanbul Deniz Müzesi ülkemizde bulunan ilk deniz müzesi ve ilk askeri müze olma
özelliğini taşımaktadır (Öztekin, 2014).
2.3.3. Hizmet ettikleri bölgeye göre müzeler
Nüfus dağılımına göre müzeler; bölge müzeleri ve halk müzeleri olarak ayrılır.
-Bölge Müzeleri: Yeri neresi olursa olsun, büyük bir şehirden uzakta olan bir
müze, bölge müzesi olarak kabul edilmektedir. Ancak asıl bölge müzesi, büyük bir
merkezden uzakta bulunan, tamamen coğrafik bölgesel ya da yöresel konularla ilgili
müzelerdir. Bölge müzeleri, insanlara gezdikleri yer hakkında sistematik bilgi
vermek durumundadır. Aslında bu müzeleri etnografik ve ihtisas müzelerinden
ayırmak güçtür. Özellikle İngiltere, Hollanda, Fransa ve İskandinav memleketlerinde
birçok bölge müzesi çoğu kez açık hava müzesi olarak tanımlanmaktadır
(Erbay,1992,51-52).
-Halk Müzeleri: : Bu müzeler genellikle 19. asırda gelişmiş olup, ülkenin
etnografyasında milli veya bölge müzelerinde yer alırlar. Halk müzeleri etnografya
müzeleri ile de birleşebilmektedir. Bu tür müzeleri gezmek için bir rehbere ihtiyaç
duyulmaz, çünkü içinde barındırdıkları eserler o yöre insanlarının içinde yaşadıkları
ve geçmişte atalarından miras kalarak günümüze gelen kültür ürünleridir. Bu tarz
müzeleri her kesimden ve kültürden insanlar ziyaret edebilir. Sadece kültürlü ve
sanattan anlayan insanlara hitap etmekten çok, her insana hitap eden koleksiyonlar
barındırmaktadırlar (Buyurgan ve Mercin, 2005: 45).
2.3.4. Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre müzeler
Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre müzeler; açık hava müzeleri,
anıt müzeler ve müze evleri olarak ayrılırlar.
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-Açık Hava Müzeleri: Eserlerin açık havada sergilendiği müzelere Açık Hava
Müzeleri denilmektedir. Bu müzeler kaybolmaya yüz tutmuş olan kültürel maddi
değerlerin

yaşatılması,

uluslararasındaki

kültürel

değerlerin

farklılıklarının

karşılaştırılmasına ve çok kültürlülüğün bir zenginlik olarak kabul edilmesine imkân
sağlarlar ( Sezgin ve Karaman 2009, 17-18). Türkiye’de bulunan açık arkeolojik
yerler birer Açık Hava Müzeleridir. Örneğin; Ürgüp, Safranbolu, Truva ve Çorumda
ki Alacahöyük gibi.
-Anıt Müzeler: Mimarisi ve tarihi yönünden değerli bulunan anıtların ziyarete
açık olduğu müzelerdir. Örneğin; Anıtkabir ve Ayasofya Müzeleri gibi (İşlek, müze
eğitim uygulamaları).
-Müze Evler: Bazı konak ve evler tarihi, mimarisi içinde tanıttığı ve yaşadığı
değerlerden dolayı müze evi olarak sergilenmektedir. Merzifon Hanedar Konağı ve
Atatürk’ün doğduğu ev bu müze türleri içinde değerlendirilmektedir (İşlek, müze
eğitim uygulamaları).
2.3.5. Diğer Müzeler
Uzmanlık müzeleri, sanal müzeler ve çocuk müzeleri diğer müzeleri oluştururlar.
-Uzmanlık Müzeleri: Bu tür müzeler, gelişimini Türkiye’de son yıllarda artış
göstermektedir. Farklı bilim kategorileri açısından değerlendirilen müzelerdir. Şarap
Müzesi, Kağıt Müzesi, Kukla Müzesi, Oyuncak Müzesi, Guguklu Saat Müzesi,
Müzik Müzesi, Organik Tarım Müzesi, İşkence Müzesi, Pul Müzesi gibi müzeler
örnek teşkil etmektedir (Boyar 2006,16).
-Sanal Müzeler: Werner Schweibens adında ki sanal müzeler, dünyada erişim
imkanı sağlamak için fiziki anlamda bir ortama gereksinim duymayan müzeler olarak
tasvir edilmiştir.İçerdiği metinlere göre broşür sanal müzeler, içeriksel sanal müzeler,
eğitimci sanal müzeler ve sanal müzeler olarak dört değişik

grup olarak

anlatılmaktadır (Schweibens, 2004, 3). Örneğin; Eczacıbaşı Sanal Müzesi ve
Anıtkabir Sanal Gezinti uygulamaları.
-Çocuk Müzeler: Çocuk müzeleri, cisimleri önemli hale getiren profesyonel
personelliği, eğitim amaçlı ve belirli günlerde halka açık olan kurumlardır (Sezgin ve
Karaman 2009,19-21). Dolayısıyla çocuk müzelerinin koleksiyonlarda çocukların
ilgi ve ihtiyaçlarının yer alması oldukça önemlidir. Çocuk müzeleri bilinen gelenekçi
müzelerden dört ana çeşitle dile getirilinir:
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1. Eğitim her nesneyi, olayı ve hareketi açıklar. Her bir sanat galerisinde
açıklamak için bir düşünce, bunu sunmak için bir hikâye, bunu göstermek içinde
arkasında bir neden vardır.
2. Kendine has renkleri ve parlak, şiddetli efektler çocukların dikkatini
yakalamak için kullanılır. Simgeler basitçe anlaşılmaya çalışılır ve yenilikçi dile
yönelir.
3.Sanat sergileri, görünümü daha iyi kılmak için özenli bir şekilde düzenlenir.
4. Bu tarz müzelerde çocuğun en önemli kaynağı ilişkiyi doğru şey ile
kurmasıdır. Çocuk müzeleri kavramı yeni değildir. Neredeyse bilim merkezlerinden
daha eski tarihe uzanmaktadır. Örneğin, Brooklyn Çocuk Müzesi’nin tarihi 1899’a
dayanmaktadır (Sezgin ve Karaman 2009,19-21).
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3.ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİ(NİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ)
Çağdaş sanat müzeleri modern sanatın temsilcisi olarak bölgedeki sanatın
etkisi ile kendisine müzenin görüntüsünü sunmaktadır. Sanat müzeleri sanatçıların
müzeyi bağımsız temsil ederek sanat ortamı içerisinde bir otorite oluşturmuştur. Bu
noktada da eleştiriler başlamıştır (Becan,2015).
Sanat müzelerinin merkez olmasının farklı anlamları bulunmaktadır.
Müzelerde sanatın olduğu veya sanat olmadığının kararının verildiği kuruluşlar yer
almaktadır. Çağdaş sanat müzeleri, çağın şartlarına uygun olarak geçmişten gelen
sanatın ve kültürün bekçiliği görevine bürünmüştür. Sanat müzeleri birer otorite
görevindedir. Sanatçılar, hayattan göçüp gitmeden önce değerlerinin anlaşılabilmesi
ve kalıcı olması için eserlerinin müzeye girmesini ön koşul olarak sunmaktadırlar.
Çağdaş sanat müzeleri üstlendikleri kültürü çağdaşlık kavramları ile toplumu
dönüştürme gücüne sahiptirler (Guilbaut,2009).
3.1. Çağdaş Sanatın Tanımı
Güncel sanat kavramını kullanmayı tercih edenler; ‘’çağdaş’’ sözcüğünün,
çağdaşlaşma kavramını içerdiğini; bunun Cumhuriyet döneminden itibaren her
alanda kendini hissettiren ilerici ve çağdaşlaşma temelli devlet ideolojisini
yansıttığını iddia etmekte ve çağdaş sanat tanımı ideolojiden arındırmak için güncel
sözcüğünü tercih etmektedir. Çağdaş sanat kavramını tercih edenler ise, güncelliğin
ne kadar süre için geçerli olduğunu ölçmenin güçlüğünden söz etmekte; ideolojik
kaygılarla ‘’güncel sanat’’ ifadesinin Türkiye’de icat edildiği ve tüm dünyada
kavramın ‘’çağdaş sanat’’ olduğunu belirtmektedir (Yazıcı, 2007).
2.Dünya Savaşı sonrasında çağdaş sanat dönemi mevcut modern sanat
akımlarına tepki olarak Pop Art ve Yeni Gerçekçilik akımlarının ortaya çıkması ile
başlamıştır (Erden, 2012). Çağdaş sanat modern sanata tepki olarak doğmuştur.
Modern sanat ve çağdaş sanat arasındaki kavramlar da açıklanacaktır.
Çağdaş sanatın temel özellikleri arasında modern sanattan farklı olarak
herhangi bir tür veya malzeme sınırlamasının olmaması yer almaktadır. Estetik
kaygıdan çok düşünceyi ve anlamı vurgulayan çağdaş sanat, sık sık metinsel
açıklamalara ihtiyaç duymaktadır. Çağdaş sanatın estetik ve hazzın yerine düşünce
ve kavramı koyması; tek yönlü bir sanat yaklaşımının yerine hayatı kapsayacak, çok
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yönlü bir anlayışı benimsemesi; tek uluslu bir bakış açısının yerine uluslararası
kapsaması modern sanattan farklılaşmasını sağlamaktadır (Erden, 2012, 15).
Modern sanatın içeriği ikinci plana atan form ve biçim odaklı yapısının
aksine, çağdaş sanat, biçimselliğin tek başına yetersiz olduğunu kabul ederek içeriği
de önemser. Çağdaş sanat, çeşitli stil, teknik, materyal, konu, form ve estetik
geleneklerinin; eski ile yeniyi, tarihsel ile geçiciyi, tanıdık ile yabancıyı, duyarlılık
ile kaygısızlığı yansıtacak biçimde bir arada kullanıldığı bir sanat türüdür. Tahmin
edilmesi güç, zengin ve çeşitlilik arz eden bir yapıya sahip olan çağdaş sanat
dünyasında resim, fotoğraf, heykel, zanaat gibi geleneksel sanat türlerinin yanı sıra;
film, video, ses, enstalasyon, performans ve bilgisayar gibi yeni unsurlar da
kullanılmaktadır (Robertson ve McDaniel, 2010).
3.2. Kavramsal Olarak Çağdaş Sanat Müzesi
Çağdaş

Sanat

Müzeleri;

koleksiyonerlerin,

ressamların,

seramik

sanatçılarının, tasarımcıların, eğitimcilerin profesyonel organizasyonlar hazırladıkları
merkezlerdir. Müze de insan eli ile yapılmış tasarımlar, objeler hakkında bilgi sahibi
olunabileceği, ya da yurtdışında yaşayan koleksiyonerler bilgilendirilerek sunum ve
görselleştirilerek davet ve organizasyonlarda bulunmaktadır. Müzeler aynı zamanda
kişilerin keşfedebileceği, sosyalleşebileceği, eğitim bilgilerini kat kat arttırabileceği,
düşüneceği ve öğreneceği okuldur. Shaw (2004,9) müzeler için, dünyanın çeşitlerini
de unutmadan ve bu çeşitlilikleri zinde tutarak, çeşitlerin algılanmalarını da
sağlayarak çerçeveler oluşturarak mekanlardaki sınıflandırmaları vurgulamaktadır.
Müze, Müzecilik ve Çağdaş Sanat Müzeleri’nin tip ve söyleniş şekillerine
bakıldığında birçok farklı terminoloji karşımıza çıkmaktadır (Keleş, 2003).
(Message, 2006), günümüz müzeciliği modern müzecilik olarak telaffuz ederken,
(Erbay, 2011) Yeni müzecilik anlayışını da yeni müze kavramı olarak
tanımlamaktadır. Modern müzecilik, klasik müzecilik ve günümüz müze anlayışı
olarak hitap edilirken, günümüzde yeni ve çağdaş müzecilik kavramı yeni müze
konsepti olarak söylemektedirler. Geleneksel müzecilik; toplama, koruma, bakımını
yapma ve sunma düşüncesini adı altındayken çağdaş müzecilik; iletişim kurma ve
eğitme işlevlerini üstlenmiştir.
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Çağdaş Sanat Müzeleri günümüzde yeni yeni yer etmeye başlamıştır.
Topluma müzecilik anlayışından kattığı farklılıklarla popülerliğini arttırmaya
başlamıştır. Topluma müze içerisinde sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışı
katmıştır. Yaptıkları faaliyetler sergileme teknikleri ve yöntemleri ile çekici hale
gelmiştir. Bu nedenlerle; toplumun sosyalleşmesini sağlayarak çağdaş sanat
müzecilik anlayışının en önemli özelliğini ortaya koymuştur.
Eski müzecilik anlayışında verilen hizmetler, sahip olunan koleksiyonlar,
tarihi eser tabloları, objeleri, görselleri ve bilgilendirme levhaları ziyaretçilere
sunulmaktadır. Ziyaretçilerin tarihi bilgilere ulaşmalarını sağlayarak, yeni gelen
nesille tarihi aktarmak ve görsel ağırlıklı olan müzelerde genç nesillere okullar
yardımıyla müzecilik anlayışını aşılamak amaçlardandır.
Sanat müzeleri kavramını ve içeriğini açıklayan en önemli tanımlamalardan
biri ‘’Duvarları Olmayan Müze’’ bu tabir Andre Malraux’nun 1947’de eserinde
belirttiği ‘’Hayali Müze’’ imgesinden ortaya çıkmıştır. Emma Barker ‘’Teşhir
Kültürleri’’ makalesinde fotografik olarak eserlerin müze dışına çıkarılabileceğini
reprodüksiyon aracılığıyla yayılacağını söylemektedir. Andre Malraux’ ya göre
fotoğrafı çekilen bir eser yapıldığı yer ve zamandan uzaklaşmaktadır. Modernist
bakış açısıyla eserleri tanımlamaktadır (Artun, 2006, 235).
3.3. Çağdaş Sanat Müzeciliğinin Kullanıcılar İle İlişkisi
Marilyn Hood’un (1983) bir tasvirinde; insanlar boş zamanlarda yaptıkları
aktiviteleri gerçekleştirirken bir yandan da göz önünde olan koşulların’’ sosyalleşme,
anlamlı şeyler yapma, temiz ve ferah bir ortamda kendilerini rahat hissetme, yeni ve
farklı deneyimler kazanma, öğrenme ve dinlenme fırsatı yakalayarak aktif olarak
eşlik etme’’ olduğunu belirtmiştir (Cengiz, 2006).
Müzeler, mevcutta olan koleksiyonlardaki bilgileri araştırmacılar da olduğu
kadarı ile sergi ve yayınlar aracılığı ile izleyiciler ve kullanıcılar ile paylaşmak
zorundadır. Bu durumdan dolayı günümüzdeki müzelerde veri tabanları ve envanter
yazılımları

kullanımını

kullanmak

bir

görev

haline

gelmektedir

(dergipark.gov.tr/download/article-file/192420).
Geleneksel müzecilik anlayışının yerine çağdaş müzecilik anlayışının
geçmesi ile birlikte, müzelerdeki atölyeler, konferanslar, sergiler ve sosyo
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etkinliklere daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. İzleyici müzenin bir parçası
olarak, müzenin çevresi ve mekânında kendilerine yer bulmaya başlamıştır.
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4.ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ İÇ MEKÂN TASARIMI
Mimarlık ve sanat tarihçisi Nikolaus Pevsne’e göre mimarlığı resim ve
heykelden ayıran şey, mimarlığın mekânsal nitelikleri olmaktadır (Johnson,1994).
Mekânlar, alan çevrelediğinde ve yahut yaşadığımız yerin biçimi farklılaştırıldığında
ortaya çıkmıştır. Kelimenin ilk anlamları, tamamen geometrik ve gerçek bir
anlayıştan yola çıkmaktadır. Dolu olmayan bir yeri çağrıştıran mekânı bilişsel olarak
‘’öklid’’ , ‘izotropik’ ya da ‘sonsuz’ olmayan gibi isimlerle birlikte kullanarak
genelinde matematik ve fiziksel olarak kavranmıştır (Lefebvre, 1991).
Müze yapıları genel olarak; bir yapının restore edilerek ve yapıya yeni bir
düzenleme getirerek müze olarak işlevlendirilmesi ve müze olarak kullanılmak üzere
inşa edilmesi şeklinde oluşmaktadır.
Mevcut bir yapıyı restore etmek ve binaya yeni bir düzenleme getirmek
genellikle, tarihi miras niteliği taşıyan anıtsal yapılar için geçerlidir. Böylece bir
yandan da bu tür yapıların korunması hedeflenirken; diğer bir yandan da ihtiyaç
duyulan işlev için de bir mekân kazandırılmış olmaktadır. Müzelerin büyük
çoğunluğu da bu tür mekânlara sahiptir. Öte yandan bakıldığında da, doğrudan müze
olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş yeni yapılar da mevcuttur. Bu yeni müzeler;
tasarımlarının büyük projeler halinde ele alınmasını özellikle de 20. yüzyıldan
itibaren artış göstermiş olup, çağdaş sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Müzelerin nesne merkezli bir anlayıştansa ziyaretçi ve hizmet odaklı bir yaklaşıma
yönelmeleri, mimari tasarımlarını da dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, mekân
düzenlemelerinde, koruma, depolama, sergileme gibi yalnızca koleksiyonlara yönelik
sorumluluğun, müzenin eğitsel amaçları ve ziyaretçilerin ihtiyaçları dâhilinde
belirlenen bir tasarım anlayışına yönelmesini gerektirmektedir. Müzecilik açısından
müze mimarisinde temel amaç; gerek koleksiyonlar, gerekse ziyaretçiler için uygun
ortamlar oluşturulmaktadır. Koleksiyonlar için de; yıpratıcı ve dış etkenlere karşı
korumak açısından en aza indirge sağlandığı, yangına ve doğal afetlere karşı
dayanıklılığı, hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınmış olması müze
mekânlarında bu ihtiyaçları karşılarken, ziyaretçiler ve sanatseverlerde müzenin
amaçları için yetersiz kalmaktadır. Müze mekânlarının bir kısmı halka açık olup, bir
kısmı da kapalı olarak hizmet vermektedir. Bu alanlar; tanıtım alanı (giriş),irfan-
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terbiye ve toplumsal eğitim mekanları, sergileme alanları, idare alanları, depolar ve
teknik alanlar olarak gruplandırılmaktadır (Atagök, 1999:75-79).
4.1. Müze ve Sergi Tasarımı
Müzelerin vitrini biçiminde tanımlanabilecek olan sergiler, müzenin toplama,
depolama, koruma, araştırma ve yönetim gibi işlevlerinin toplamının dışa dönük bir
versiyonu; diğer bir deyişle dış dünyayla kurduğu temel bağdır (Madran, 2002).
Sergiler genel anlamda müzelerin varlık sebebidir. Koleksiyonlar, müze
misyonuna göre oluşturularak müzenin kimliğini yansıtır. Diğer bir deyişle objeleri
sergileyiş biçimi, müze markasını yansıtır. Müze, her ürün sergileyişinde kendi
markasını da sergilemiş olur. Serginin kapsamı ve ifade ediliş biçimi, ziyaretçilerin
onu algılayış biçimini belirleyerek müzenin kurumsal imajının belirlenmesinde etkili
olmaktadır. Sergiler müzenin vurgulamak istediği, fikirleri ve temel değerlerini
yansıtmalıdır (Wallace, 2013).
Sergilerin mesajlarını iletirken başvurdukları belli başlı araçlar arasında;
metin, tabela, duvar panosu, fotoğraf, harita, şablon, çizim gibi grafiksel unsurların
yanı sıra, renk ve doku, ses, oturma düzeni, film, video, slayt gösterimi,
simülasyonlar yer almaktadır. Ayrıca, sergilerde insan gücünden de çeşitli biçimlerde
faydalanılmaktadır. Örneğin eser ve objelerin daha iyi ifade edilebilmesi için dansçı
ve oyunculardan faydalanılırken; serginin oluşum aşamasında da eğitmenler ve
akademisyenlerin bilgilerine başvurulmaktadır. Sergi mesajının iletilmesinde, basılı
kaynakların katkısından söz etmek mümkündür. Sergilenen obje ve eserler hakkında
bilgi sunarak; sergi hakkında birçok detayı aktarmak için basılı materyallerden
faydalanılmaktadır. Bu materyallere; broşür, rehber kitap, sergi kataloğu gibi
örnekler verilebilir (Flora, 1999).
4.2. Çağdaş Sanat Müzelerinin İç Mekân Tasarımı
Çağdaş müzeler, temelde üç eğilime sahiptir. Bunlar, kurum olarak müze
kavramlarının değişimleri, sosyal mekân olarak müzenin sağlamlaştırılması ve müze
sergilerinin kısa ömürlü olmasıdır. Birinci eğilim, Guggenheim Bilbao Müzesi
örneğindeki gibi tanınan, bilinen bir tipin varyasyonu olmak yerine, özgün, tekrar
edilemez ve farklılaşmış olmaktadır. İkinci eğilim, 21. yüzyıl Çağdaş Sanat
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Müzesi’nde şeffaf yüzeylerle yoğun iç-dış ilişkisinin kurulması ve mekânların müze
mimarisi ile bütünleşip kentsel alana açılmasıdır (Tzortzi, 2007).
Çağdaş müzeciliğin en önemli elemanlarından olan öteri sergiler müzeler
tarafından yıl içerisinde birkaç defa yapılmaktadır. İlk olarak sergileri açmak için
mekân ve alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Sergilerin bir
kısmı 1 ay gibi bir süre içerisinde bulunurken, kısa süreli olarak bulunanların bir
kısmı ise 6-12 ay gibi sürelerde açık kalmaktadır. Yurtdışındaki müzelerden getirilen
ya da yabancı müzeler ile birlikte hazırlananlar bulunmaktadır. Sergi salonlarında
gerek mimari, teknik, gerekse iklimlendirme olarak bu geçici sergilere uygun olması
gerekmektedir. Geçici sergilerde müzeye olan ilginin sürekli kılınması, eğitim
işlevlerinin yerine getirilmesine ve toplum ile birlikte ilişki kurulmasına önemli bir
ulaşım yöntemidir (muzeforum.org/cms/tmp-anasayfa/…/çağdaş/müzecilik).
Birçok farklı tasarımlara imza atmış olmasına karşın çağdaş sanat müzeleri,
kendi duvarları ile sınırlı değildir. Çünkü çağdaş müze mekânlarında amaç, insanları
bir noktadan başka bir noktaya yönlendirmemek ve müzelerin doğrusal anlatısına
alternatif sunmaktadır (Pearson, 1994).
4.3. Türkiye’den örnekler
Yurt içinde ve yurt dışında yer alan çağdaş sanat müzelerine örnek olarak 6
adet müze seçilmiş olup, müzelerin tarihçeleri, müzeye dönüşüm süreçleri ile müze
bölümlerinin görsel ve planlar ile kafe, restoran ve mağaza bölümleri ele
alınmaktadır. Yurt içinde bulunan çağdaş sanat müzesine örnek olarak bu çalışmada
analiz edilecek olan müzeler; Galata Mevlevihanesi, Suna İnan Kıraç Vakfı Pera
Müzeleri ve İstanbul Modern Sanat müzeleridir. Bu müzeler, 17. ve 19. Yüzyıl elçi
portreleri ve Osman Hamdi Bey döneminin koleksiyonlarını yansıtan, sanatsal
yaratıcılığını ve kimliğini ulusal ve uluslararası sanat ortamı ile yansıtan müzelerdir.
Bu müzeler, tarihsel gelişimleri, müzeye dönüşüm süreçleri ve müze bölümleri ile
incelenmiştir.
4.3.1. Galata Mevlevihanesi müzesi
Galata Mevlevihanesi Türkiye’nin
meydanından

Galipdede

Caddesi’ne

İstanbul
girildiğinde

İlinin

Beyoğlu

hemen

solda

Tüneli
yer

almaktadır.’’Kulekapısı Mevlevihanesi’’ ve ‘’Galipdede Tekkesi’’ adlarıyla da anılan
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Mevlevihane, II. Beyazıt Han dönemi Bosna Beylerbeyi İskender Paşa tarafından
1491 yılında inşa ettirilmiştir (Resim 8). İlk şeyhi de Sema-i Çelebi’dir. Mevlevi
tekkeleri bütün tekkeler de olduğu gibi kendi inanç, düşünce ve anlayışını öğreten, o
yola girenleri eğiten, onları, manevi olgunluğa ulaşmasını sağlayan kurumlardır.
Türk düşünce ve sanat hayatında etkili olan Mevleviliğin Osmanlı başkentindeki ilk
esaslı mekânı Galata Mevlevihanesidir (Kerametli, 1977).

Resim 8:Galata Mevlevihanesi Beyoğlu XVIII.yüzyıla ait gravür (Divan Edebiyatı Müzesi,nr.332/1)
tiny.cc/cr4hy8y Erişim Tarihi:15.01.2019

4.3.2. Tarihçesi ve müzeye dönüşüm süreci
Sultan II. Bayezid tarafından, daha önce at çiftliği olarak kullanılmış olan
Galata dışındaki yamaçlar devrin nezirlerinden İskender Paşa’ya armağan edilmiştir.
İskender Paşa, Sultan Divani Mehmet Çelebi ile birlikte kiliseden çevrilme
Kulekapısı mevlevihanesi sayılmasa da İstanbul’un ilk mevlevihanesi bu arazi
üzerinde kurmuştur (Kara, 2005).
Tekke kurulduğu günden bu zamana kadar birçok onarım ve tadilat
görmüştür. Bu onarım ve tadilatların bazıları tespit edilebilmiştir. Bir dönem el
değiştirerek Halvetlerin eline geçen Mevlevihane, 17.yy başında Abdi Dede’nin
girişimleri ile tekrardan Mevleviliğe kazandırılmıştır.1765 yılında çıkan büyük
Tophane yangını sonucu tamamen yanan Mevlevihane tadilatlar görmüştür. Ünlü
divan şairi Şeyh Galib’in postnişinliği sırasında (1790-1799) yapılan önemli
yenileme ve değişiklikler Mevlevi muhibbi olan Sultan III. Selim’in eseridir.
Mevlevihane’nin ziyaretçilerinden seyyah Lord Baltimore’un ‘Lord,A Tour to the
East in the Years 1763 and 1764 (with Remarks on the City of Constantinople and
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the Turks) isimli seyahatnamesi Galata Mevlevihanesinde yer alarak o döneme ait taş
baskı gravürde bulunmaktadır (Kara, 1992).
1925 yılında tekkelerin kapatılması ile birlikte karakol olarak kullanılacak
olan Mevlevihane Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad devirlerinde de küçük kapsamlı
onarımlar geçirmiştir. Kapatıldıktan sonra müştemilatının büyük kısmı ortadan
kaldırılmış olup, Mevlevihane arazisine Beyoğlu Evlendirme Dairesi yapılmıştır.
Reşit Saffet Atabilen ve Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi isimlerinde destekleri
sonucunda 1946 yılında tekkenin Mevlevi kültürü müzesine dönüştürülmesine karar
verilmiştir (Tanman,2008). Yapılan onarım çalışmaları sonrasında, 27 Aralık 1975
günü Divan Edebiyatı Müzesi adı ile ziyarete açılmıştır. Galata Mevlevihanesi
Müzesi 1975 yılında Divan Edebiyatı Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sema
yapılan alanın etrafında teşhir vitrinleri bulunmaktadır. 2005-2011 yılları arasında
restore edilerek teşhir ve tanzim çalışmaları yapılmıştır.1 Ocak 2005 yılında, Vakıflar
Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına başlanmıştır. Vakıflar Bölge
Müdürlüğünün ana yapıda yürüttüğü restorasyon çalışmaları 9 Haziran 2009 yılında
tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir. İstanbul’un 2010
Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi sonrasında Avrupa Kültür Başkenti Ajansı
tarafından bir restorasyon çalışması daha yapılmıştır. Çalışmaların tamamlanması
ardından, 21 Kasım 2011’de Galata Mevlevihanesi Müzesi bütün kurgu ve asıl
konusunu

oluşturan

derviş

odalarının

sergilenmesi

adı

ile

açılmıştır

(www.galatamevlevihanesimuzesi.gov.tr).
Galata Mevlevihanesine sadece Mevleviliği bilen kişiler gelmemektedir.
İstanbul’un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesinde bulunmaktadır.
Kapısının önünden geçerken içerideki meraklı ve gizemli bir avlunun bulunması
sokaktan geçen kişileri müzeye davet etmektedir. Çağdaş sanat müzeciliği olarak
Galata Mevlevihanesi’ nin amacı; eserleri doğru sergilemektir. Gençlere okullarda
öğretilen tarih ve sanat, müzelerde canlı ve uygulamalı olarak çocukların tanıklık
etmesi sağlanmaktadır. Mesela; Divan Edebiyatı anlatılacaksa, Galata Mevlevihanesi
Müzesinin bahçesinde çocukların akıllarında kalacak ve tartışıp unutamayacaklardır.
Bundan dolayı kültür merkezinin müzeye katılması sağlanmaktadır. Müzenin başlıca
görevi; kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması için gerekli şartlar
sağlanmaktadır (Özdemir, galata mevlevihanesi müzesi).
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4.3.3. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
Mevlevihanelere ‘’Cümle Kapısı’’ denilen ana kapıdan girilmektedir. Şeyhin
evi olan harem dairesi diğer yapılardan uzak tutularak, dairenin dışarıya açılan kapısı
bulunmaktadır (Resim 9). Şeyh misafirlerini birkaç odadan meydana gelmekte olan,
selamlık ve mutlaka bir kahve odası ve meydancı hücresi yer almaktadır. Meydan-ı
Şerif, sabah namazından sonrasında toplanılarak, o gün yapılacak olan işlerin
konuşulduğu büyük bir mekândır (Özdemir, 2010).

Resim 9:Galata Mevlevihanesi Müzesi Kapısı tiny.cc/4v4h8y
Erişim Tarihi:28.03.2019

Galata Mevlevihanesinin Semahanesi, üzerine kurulmuş olduğu alandan
dolayı topografik ve fiziki şartlarından dolayı özgün ve orijinal hali korunmuş nadir
alanlardan oluşmaktadır. Dikdörtgen Semahane planından batı yönde giriş sütunlarla
çevrili iken, ahşap korkuluklarla sınırlı belirlenmiş sekizgen formda Sema Töreni
alanı bulunmaktadır (Resim 10). Sema Tören alanı korkulukların bulunmasından
dolayı, dikdörtgen alan şeklini alarak genişlemiştir. Sema alanı, tek parçadan oluşan,
geniş, düzgün ve gürgen ağacından mamul tahtalarla döşenmiştir. Sema içinde,
gürgen ağacı seçilmiş olup, damarsız ve cilalandıktan sonra uygun bir yüzeye sahip
olduğundan seçilmiştir. Semahanenin diğer bölümlerindeki yer döşemeleri ahşap ve
meşe ağacından kullanılmıştır. Meşe ağacının kullanılmasının nedeni de; ağacın
damarlı ve pürüzlü olup,

daha dayanıklı kullanılmasıdır. Semahane bölümü

sergileme amaçlı da kullanılmaktadır (Özdemir, 2010).

31

Resim10:Semahane Alanı tiny.cc/714h8y
Erişim Tarihi:28.03.2019
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Kat Planları;
Mekânda;

Şekil1:Semahane Genel Şeması tiny.cc/yz4h8y
Erişim Tarihi:28.03.2019
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Matbah-ı Şerif (Mutfak)
Matbah, Arapça yemek yapılan mekân olarak, Mevlevi tekkelerinde eğitim ve
öğretimin yapıldığı alandır. Mutfakta girişte ocaklar biraz yüksek olup, seki
üzerindeki sofra (somut) kurulup yemek (lokma) yenilen hasır döşeli alan
bulunmaktadır (mevlanamuzesi.com). Galata Mevlevihanesinin Matbah-ı Şerifi
günümüze ulaşamamış olup, Semahane alt katta bulunan derviş odalarında
canlandırılmaktadır.
Mekânda;

Şekil 2: Genel Matbah Şeması tiny.cc/h54h8y
Erişim Tarihi: 28.03.2019
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Resim11: Matbah-ı Şerifta Ocakların bulunduğu bölüm tiny.cc/174h8y
Erişim Tarihi: 28.03.2019

Meydan-ı Şerif (Müze müdürü odası)
Meydan-ı Şerif, her sabah namazından sonra, güne başlarken, dervişlerin ve
dedelerin, kıdem sırası ile toplanıp, denetim ve idari işlerin görüşüldüğü mekândır.
Matbâh-ı Şerif ile Derviş Hücrelerinin kesiştiği köşede, 5.60 x9.50 m ölçülerinde,
dikdörtgen şeklinde büyük ferah bir oda vardır. Bu odaya "Meydân-ı Şerif Odası"
denilmektedir. (Halen müdür odası olarak kullanılmaktadır) (Şekil 14). Meydân-ı
Şerif odasında pastaların yenildiği, kahvelerin içildiği ve idari meselelerin
görüşüldüğü odadır. Suçlu olanlara verilecek cezalar bu alanda ilan edilmektedir.,
Mevlânâ'nın ölüm yıldönümlerinde havaların kötü olduğu zamanlarda ise, "Şeb-i
Arüs" töreni burada yapılmaktaydı (muzesemazen.com). Galata Mevlevihanesinin
Meydan-ı Şerifinin nerede olduğu konusunda bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.
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Mekânda;

Şekil 3 : Meydan-ı Şerif Odası tiny.cc/da5h8y
Erişim Tarihi: 18.05.2019

GalataMevlevihanesi Kat Planları;
-Derviş Odaları Alt Kat Sergi Mekânı

Şekil 4:Derviş Odaları Alt Kat Sergi Mekânı Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahsis
edilmiştir. Erişim Tarihi: 28.03.2019
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Müzenin ana konusu Derviş odalarında anlatılmaktadır. Plan sırasına göre;
Soldan ilk oda buluntular, ikinci oda teber, keşkülü fukara, mutteka, nefir ve tacı
şerif gibi tarikat eşyaları, üçüncü oda Matbah-ı Şerif, dördüncü odada Mevlevi
kıyafetleri ve Galata Mevlevihanesi tarihçesi, anlatılarak özgün bağdadi duvar
dokusu görülmektedir.
Orta holün karşısında bulunan beşinci oda Mesnevi, orta holün sağ tarafındaki
odalarda, odada vitrinler şeklinde Derviş odaları canlandırılmıştır. Altıncı oda
Mevlevilik ve Edebiyat, yedinci oda Mevlevilikte İbadet ve zikir, sekizinci oda
Mevlevilik ve Tekke Musikisi, dokuzuncu oda Mevlevilik ve Güzel Sanatlar
sergilemesinden sonra onuncu odada Mevlevi Dedesi önünde bir semazen figürünün
görüleceği hologram gösterisi mevcuttur. On birinci ve son oda ise “Son Mevleviler”
konuludur.
-Semahane Giriş Kat Sema Meydanı

Şekil 5:Semahane Giriş Kat Sema Meydanı Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahsis edilmiştir.
Erişim Tarihi: 28.03.2019
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Galipdede caddesi üzerinde bulunan Semahane’nin Cümle Kapısında
girildiğinde orta avluya gelindiği vakit döşemeli yoldan geçilerek Semahane binası
karşımıza çıkmaktadır.
-Mahfiller Üst Kat ve Sergilemesi

Şekil 6:Mahfiller Üst Kat ve Sergileme Alanı Vakıflar Genel Müdürlüğünden tahsis edilmiştir. Erişim
Tarihi: 28.03.2019

Semahane’nin mihrap hariç üç bir yanını çevreleyen ve Sema alanına bakan
mahfillerde Müze koleksiyonundaki diğer eserler sergilenmektedir. Soldan
başlayarak üst kat arka oda ve mahfillerde sırasıyla; Mustafa Düzgünman ve Ebru
sergisi, Hat Sanatı sergisi, Hilye-i Şerif levhaları sergisi, Mıtrıb Maksuresi’nden
geçilerek sağ bölümde Çelebi Mahfili, Hünkar Mahfili ve devamında Mehter ve
Müzik aletleri sergilemeleri görülebilmektedir (galatamevlevihanesimuzesi).
-Sergiler;
Uzun koridorlarda yer alan derviş odaları etrafında bulunan odalarda
sergilemeler ilk olarak soldan başlayarak, Sufizim (tasavvuf) , tarikatlar ve Türklerin
Müslüman olmalarından dolayı konuları bilgi panolarında vererek ve tarikat eşyaları
sergileyerek sunulmaktadır (galata mevlevihanesi muzesi).
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Resim 12:Galata Mevlevihanesi Müzesi Derviş Odası Sergileme tiny.cc/4c5h8y
Erişim Tarihi:17.05.2019

Sema törenlerinin yapıldığı ve sekizgenden oluşan mekândır. Bu alanda obje
sergisi bulunmamaktadır.

Resim 13:Galata Mevlevihanesi Müzesi Semahane Alanı tiny.cc/jf5h8y
Erişim Tarihi:17.05.2019

-Mahfiller (Üst Kat)
Üst kata gelindiğinde odalar ve arka odalarda sergileme elemanları
bulunmaktadır. Kuzey kısımda hat ve Ebru koleksiyonları ile müzik aletleri ve
Mehter sergilemeleri bulunmaktadır.
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Resim 14:Galata Mevlevihanesi Mahfiller Müzik Aletleri Sergileme Alanı tiny.cc/pi5h8y
Erişim Tarihi:17.05.2019

Mevlevihane de kafe ve restoran kısmı bulunmamakta olup, Semahanede her
Pazar günü sema gösterisi düzenlenmektedir. Müzede çeşitli müzik aletleri, farklı
dönemlere ait Mevlevi eşyaları ve çeşitli eserler yer almaktadır.
4.3.4. Suna ve İnan Kıraç vakfı Pera müzesi
2005 yılında kapılarını açan Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın
kaliteli ve ses getirerek kültür ve sanat hizmeti sunarak düşüncesi amacı ile kurulan,
İstanbul’un en önemli merkezlerinden birinde yer alan Taksim –Beyoğlu semtinde
konumlanmaktadır (Resim 15).

Resim 15.Pera Müzesi Binası tiny.cc/sk5h8y
Erişim Tarihi:26.03.2019

40

4.3.5. Tarihçesi ve müzeye dönüşüm süreci
Müze- kültür merkezi işlevini üstlenen Pera Müzesi 1893 yılında mimar
Achille Manoussos tarafından Tepebaşı’nda inşa edilen, yakın dönemlere kadar da
‘’Bristol Oteli’’ adı ile tanınan tarihi yapı, mimar Sinan Genim tarafından tümüyle
elden geçirilerek çağdaş donanımlı bir müzeye dönüştürülerek İstanbul ve tüm
çağdaş sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur (Suna ve İnan Kıraç Vakfı, 2018).
Pera Müzesi, 1980 yılında Eskişehir Bankası tarafından satın alınarak,
yalnızca ön cephesi muhafaza edilerek yıkılmıştır. Esbank Genel Müdürlük Binası
olarak Has Mimarlık Bürosu- Hayzuran ve Doğan Hasol tarafından yeniden inşa
edilmiştir. Yönetim binası olarak yeniden planlanan yapıda 1980’li yıllardaki
şartname esas alınarak uygulama yapılmıştır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından
2002 yılında satın alınan bu iki bina yeniden kurulacak olan Pera Müzesi için
düzenlenerek restore edilmesine karar verilmiştir. Müze Bristol Otel ile yanında
bulunan beş katlı konut binasının birleştirilmesi ile 475 m2 ‘lik taban alana sahiptir
(Arkiv, Suna İnan ve Kıraç Vakfı).
4.3.6. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
Pera Müzesinde planlama yapılırken iki ayrı yapının birleşmesi ile oluşan
noktada merdivenlerin, asansörlerin, tuvaletlerin ve tesisat şaftlarının bulunduğu
çekirdek merkez olarak yerleştirilmiştir. Çekirdekten dolayı her iki tarafta da 100 m2
ve 200 m2 olmak üzere iki adet sergi alanı ortaya çıkmıştır (Şekil 7)
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Kat Planları;
-Zemin Kat Planı

Şekil 7: Pera Müzesi Zemin Kat Planı https://u.to/ZUGvFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

Pera müzesinde, birinci bodrum kat 180 kişilik oditoryum ile buna hizmet
veren bir fuayeden oluşmaktadır. İkinci bodrum katta ise teknik hacimler ve depo
ünitelerinden oluşmaktadır. Zemin katta, resepsiyon, mağaza ve Percafe bulmaktadır
(Şekil 8).
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-Birinci

Bodrum Kat Planı

Şekil 8:Pera Müzesi Birinci Bodrum Kat Planı https://u.to/ZUGvFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

Ana bina girişinin yol kotundan yüksek olmasından dolayı, kapının protokol
için kullanılmasına, günlük ziyaretçilerinde girişinin küçük kapıdan yapılmasına
karar verilmiştir.
Projelendirmede zemin kat ve birinci kat yükseklikleri orijinal yapı ile aynı
oranda tutulmuş olup, diğer üç kat ise sergi salonlarına yeterli yüksekliği elde etmek
için yeni yapılan planlamada iki kat olarak inşa edilmiştir. Bundan dolayı da yapı
zemin üstünde altı kata sahiptir.
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-Üçüncü Kat Planı

Şekil 9: Pera Müzesi 3.Kat Planı https://u.to/ZUGvFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

-Sergiler
Yapının bir bölümünün Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu için süresiz
sergi salonu, bir bölümünün ise süreli sergi salonu olarak hizmet vermesi
amaçlanmıştır. İlk iki katta Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları’na yer
verilmiştir; birinci kattaki büyük salonda “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri”, küçük
salonda ise “Kütahya Çini ve Seramikleri” süresiz sergi bölümleri olarak
düzenlenmiştir. İkinci katta Oryantalist Resim Koleksiyonu’nun bir parçası olarak
Sevgi

ve

Erdoğan

Gönül

Galerisi’nde

uzun

süreli

tematik

sergiler

çerçevesinde “İmparatorluk’tan Portreler” başlıklı sergi bulunmaktadır. Diğer üç
katta ise çok amaçlı süreli sergi salonları yer almaktadır (Suna ve İnan Kıraç,
Restorasyonu, Sinan Genim) (Resim 16-17).
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Resim 16:İstanbul Pera Müzesi Sergi Alanları https://u.to/VTqvFO
Erişim Tarihi:11.02.2019

Resim 17:Pera Müzesi Sergi Alanı https://u.to/mTqyFO
Erişim Tarihi:11.02.2019

Pera Müzesinin ilk iki katında sürekli sergiler yer alırken, üçüncü,
dördüncü ve beşinci katlarında da süreli sergiler yer almaktadır. Mekânın
sağladığı konumdan dolayı her katta farklı sergi alanları düzenlenebilmekte
olup, ziyaretçiler sadece 4.katı gezmek istese dahi aşağı inerken diğer
sergilerinde görülme olanağı bulunmaktadır (Resim 18-19).
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Resim 18:İstanbul Pera Müzesi
Fotoğraf araştırmacı tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde çekilmiştir.

Resim 19:İstanbul Pera Müzesi İyi Bir Komşu Bienali
Fotoğraf araştırmacı tarafından 28 Ekim 2018 tarihinde çekilmiştir.

Pera Müzesi’nin, Bristol Otel geçmişine ve 1900’lerin Pera’sına gönderme
yaparak, ’’art deco’’ bir yaklaşım sunarak Pera Cafe, ziyaretçiler için keyifli, özel bir
dinlenme ve iletişim mekânı sağlamaktadır. Pera Cafe müzede süreli sergilenen
eserlere paralel olarak, farklı dünya mutfak temaları ile hazırlanmaktadır. Pera
Müzesinde bulunan müze mağazası, süreli olarak sergilenen koleksiyonların, çeşitli
kitapların ve katalogların broşürlerini sergilemektedir (smartbeyogluperacafe-muzesi,
2019).
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Pera Müzesinde sergilerin yanı sıra, oda müziği konserleri,
sempozyumlar, paneller, eğitim atölyeleri ve film festivalleri gibi etkinliklerle
de müze içerisindeki hareketliliği her daim sağlamaktadır.

Resim 20:Pera Cafe https://u.to/ODgyFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

4.3.7. İstanbul Modern Sanat
İstanbul Modern Sanat Müzesi, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat alanında
yoğunlaşan ilk müze olarak, Eczacıbaşı Holding’e bağlı İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) öncülüğünde kurulmuştur.

Resim 21:İstanbul Modern Sanat Müzesi Konumu https://u.to/9jgyFQ
Erişim Tarihi:28.03.2019
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Resim 22:İstanbul Modern Sanat Ön Cephe https://u.to/LjuvFQ
Erişim Tarihi:20.01.2019

4.3.8. Tarihçesi ve Müzeye Dönüşüm Süreci
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1987 yılında gerçekleştirilen I.
Uluslararası Çağdaş Sanat Sergilerinin gördüğü ilginin büyük olması, İstanbul’da
sürekli bir modern sanat müzesi kurma fikrinin doğmasına neden olmuştur. Ancak,
uzun vadede düşünülen modern sanat müzesi kurma hedefi, uygun alan
bulunulamadığından gerçekleştirilmemiştir (İstanbul Modern websitesi).
2003 yılında, 8.İstanbul Bienali’ne ve sahipliği yapması; İstanbul Modern’in
bu alanda kurulması fikrini doğurmuştur. Başbakanlık’tan gelen onayla dört numaralı
gümrük antreposu müze binasına dönüştürülmüş ve İstanbul Modern ziyarete
açılmıştır (İstanbul Modern websitesi).
Modern Sanat Müzesi’nin hayata geçmesi, özellikle ambarın satın alınması
sırasında devletle ve ilgili kurumlarla yoğun ve zorlu bir anlaşma süreci yaşanmıştır.
Bu sürecin zor geçmesinde iki önemli nedenin etkisi olmuştur. Birincisi,
Salıpazarı’ndaki ambar yapılarının tescilli olmaması nedeni ile yaşanan sıkıntılardır.
İkincisi de; daha önce Türkiye’de Modern Sanat özelliğinin bulunmamasından dolayı
yaşanan problemlerdir. Bu sürecin sonunda transit ambarının satılması yerine,
kiralanması uygun görülmüştür. Denizcilik Bakanlığına bağlı olan ambar, müze
projesi için beş yıllık bir süre ile kendi imkânlarıyla Eczacıbaşı tarafından
kiralanmıştır. Sponsorluklar ile hayata geçen Modern Sanat Müzesi restoranı, müze
mağazası, sineması ve atölyeleri ile kendi kendini finanse eden duruma gelmiştir
(Arkunlar, 2019).
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4.3.9. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
İstanbul Modern Sanat Müzesinde, koleksiyonlar müzenin üst katında
sergilenmektedir. Bu katta yer alan büyük salonda, resim, heykel, enstalasyon, video
gibi türler içeren ana koleksiyonlar sergilenmektedir. Bu koleksiyonda da Türkiye de
bulunan modernliğin ve çağdaş sanatın başlangıçtan günümüze gelen örnekleri
sergilenmektedir (Şekil 10).
-Kat Planları

Şekil 10:İstanbul Modern Sanat Müzesi I.Kat Planı Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

İstanbul Modern Sanat’ın süreli sergileri müzenin alt katında bulunan sergi
alanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu katta Süreli Sergiler Salonu, Fotoğraf Galerisi ve
Kısa Süreli Sergi Alanları yer almakta olup, aynı zamanda da birkaç süreli sergi de
sağlanmaktadır (Şekil 11).Müzenin alt katında bulunan sinema salonu, gerek sergiler
açısından, gerekse de farklı etkinlikler bakımından film gösterimlerine ev sahipliği
yapmaktadır.
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Şekil 11:İstanbul Modern Sanat Müzesi Zemin Kat Planı Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

Müzede, her eserin yanında; eserin ismi, sanatçısı ve üretim tarihi hakkında
içeren bilgiler etiketler olarak yer almaktadır.

Resim 23:İstanbul Modern Sanat Sergi Alanları Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

Müzede yönlendirme, pano ve levhalar ile müzenin iç mimarisine uyumlu bir
şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan renk ve yazı karakteri açısından da markanın görsel
kimliği ile çakışacak bir durum gözetmemektedir. Ayrıca panoların alt kısımlarında
İngilizceleri de bulunmaktadır (Resim 24).
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Resim 24:İstanbul Modern Sanat Sergi Alanları Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

Müzede, müze bölümlerinin ve eserlerinin anlaşılması için bilgi panoları ve
etiketler, yönlendirme pano ve levhaları, broşür ve yayınlar, işitsel ve multimedya
araçlarından yararlanılmaktadır (Şimşek, 2016).
Müzede başarılı sergilerin gerçekleştirilmesindeki en önemli unsur eserlerin
depolanıp korunmasıdır. İstanbul Modern Sanat’ta sergilenmek üzere bekletilen
eserler. Müzenin depo alanlarında muhafaza edilmektedir. Depolar, eserlerin dış
etmenlere karşı zarar görmemesi üzere oda sıcaklık ve nem oraları ayarlanmıştır.
Müzenin sunmuş olduğu bilgilendirmeye yönelik olanaklarında biri
kütüphanedir. Müzenin alt katında bulunan kütüphane açık raf sistemine sahip olup,
okuyuculara, koleksiyonculara, sanat alanında yerli ve yabancı dergilere sahip olması
ve internet sitelerine erişimi sağlamaktadır. İstanbul Modern Kütüphanesi, 9000 kitap
ve 29 yerli ve yabancı dergi aboneliği içermektedir (Şimşek, 2016) (Resim 25).
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Resim 25:İstanbul Modern Kütüphanesi https.//u.to/UTuvFQ
Erişim Tarihi:28.03.2019

İstanbul Modern Sanat, tarihi İstanbul ve Boğazı gören manzarası ile müze
ziyaretçisi olsun olmasın herkese zengin mönüleri ile hizmet sunmaktadır.
Restoranın iç mekân ve terastan oluşmaktadır. Kahvaltıdan, akşam yemeğine kadar
geniş bir mönü sunan İstanbul Modern, restoran zinciri Borsa tarafından
işletilmektedir (Resim 26).

Resim 26:İstanbul Modern Restoran Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

İstanbul Modern’in giriş katında yer alan mağazanın sanal versiyonu
bulunmakta olup, hem müzede hem de internet üzerinde alışveriş olanağı
sunmaktadır. İstanbul Modern mağaza’ da sanat kitapları, tasarım ürünü ev ve ofis
eşyaları, sergilere özel tasarlanmış hediyelik eşyalar, sergi katalogları, sanat
eserlerinin reprodüksiyonları ile tanınmış tasarımcılardan takı ve aksesuarlar,
kırtasiye malzemeleri satılmaktadır (Resim 27).
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Resim 27:İstanbul Modern Müze Mağazası Arkitera Mimarlık Merkezi
Erişim Tarihi:28.03.2019

4.4. Dünyadan örnekler
Yurt dışında bulunan çağdaş sanat müzesine örnek olarak bu çalışmada analiz
edilecek olan müzeler; Guggenheim Müzesi, Louvre Müzesi ve Modern Sanatlar
Müzesi (MOMA) müzeleridir. Bu müzeler, şehrin sembolü olması, anıtsal kurulumu
olan eserin bulunması ve tarihteki en büyük heykel kombinasyonuna sahip olmasıdır.
Paris’in sembolü olması ve sanat çalışmaları için özel hazırlanan anat
laboratuvarlarının bulunması ve sanat eserleri ile ilgili konuşarak tartışma ve üretim
yapılma imkânları sunulabilmektedir.
4.4.1. Guggenheim müzesi
Bilbao kenti İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan 40.000 nüfusa sahip olup,
azınlık olarak Metropol alanının kapsayan bir milyon insan bulunmaktadır.
Metropolitan Bilbao 5. En büyük kenttir. Guggenheim Müzesi, iş alanları yaratarak
ve yeni turizm gelirleri sağlamaya yardımcı olarak ekonomiyi güçlendirmiştir. Frank
Gehry’nin mimarı olduğu müze binası şehrin sembolü niteliğindedir ( Balık, 2009).
Guggenheim Müzesi Bilbao nehri kentinin klasik bölgesi Ensanche'ye
bağlamaktadır. Tarihi ve tarihi mekânlara doğrudan erişim sağlanmaktadır. Alışveriş
bölgeleriyle çevrili olan bina, bir dizi cazip yürüyüş yolu ve mahallesine şekil veren
meydanlarla çevrilidir (Resim 28).
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Resim 28:Guggenheim Museum Vaziyet Planı
file.///C./Ussers/USER/Desktop/MUSEUMS/2011_02_19_justina_dabrisiutr__guggenheim_museum_bilboa_.pdf_
Erişim Tarihi:26.03.2019

4.4.2. Tarihçesi ve müzeye dönüşüm süreci
İspanyol hükümetinin Guggenheim Vakfı ile gerçekleştirdiği işbirliği ile
oluşmuş bir müzedir. Guggenheim Vakfı’nın beş müzesinden biridir. İspanya’nın
Bilbao kentinde kurulan kültürel bir patlama geliştirerek kentin uluslararası düzeye
çıkması ile kurulmuştur. Guggenheim müzesi 1997 yılında halka açılmıştır. Kentin
simgesi olarak, Bilbao kentini Avrupa’nın en gözde kentlerinden biri haline
dönüşmüştür (Baraz, 2010).

Resim 29:Bilboa Guggenheim Müzesi Binası https.//u.to/po_6
Erişim Tarihi:12.02.2019
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sermayeleştirilerek kar üreten ve bir marka haline gelmiştir (De Ros, 2002; Plaza,
2007; Plaza, 2009). Titanyum malzeme ile kaplı olan Guggenheim Müzesi, hem
heykel, hem de şehircilik yapıtı olarak görülmeye devam etmektedir. Müze, Richard
L. Wright’in mimari şaheseri olarak anılarak New York’ta bulunan ilk Guggenheim
Müzesi’nin konseptini destekleyerek farklı bir konsept halinde sunulmuştur (Guash,
2005).
4.4.3. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
Guggenheim Müzesinin 24.000 metrekarelik alanının 11.000 metrekaresi
galeriler için ayrılmıştır. Galerin 10 tanesi klasik tarzda olup, binanın dış
cephesinden kireçtaşı kaplamasından dolayı ayırt edilebilmektedir. Diğer 9 çarpık
biçimli galeri ise gözle görülebilecek bir durumda zıtlık sergileyerek, yine dış
cephedeki titanyum malzemesinden ötürü kendini belirtmektedir.
Kat Planları;
-I. Kat Planı

Şekil 12:Guggenheim Museum I.Kat Planı https.//u.to/FzyvFQ Erişim Tarihi:26.03.2019
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Şekil 13:Guggenheim Museum II.Kat Planı https.//u.to/FzyvFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

Guggenheim Müzesi, yapı kütlesini, yukarı doğru açılarak yükselen beyaz
renkli betondan yalın görünüşlü bir sarmal bant oluşturur. İç mekânda ise gene
sarmal bir rampa altı kat yüksekliğine ulaşır. Rampanın ortasındaki boşluk
tepede, paslanmaz çelikten bir konstrüksiyonu olan cam bir kubbeyle örtülmüştür
(Wikipedia,2019).
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Şekil 14:Guggenheim Museum Görünüşleri
file:///C:/Users/USER/Desktop/MUSEUMS72011_02_19_justina_dabrisiute__guggenheim_museum_bilbao_.pdf_
Erişim Tarihi:26.03.2019

-Sergiler
Sarmal dış duvarın iç yüzüne asılmış resimler, en yukarıdan başlanıp
rampadan döne döne inilerek izlenilmektedir. Giriş ile birlikte toplamda altı kattan
oluşan Guggenheim Müzesi binasında dikkati üzerine çeken özelliği merdivensiz
oluşudur. Frank Lloyd Wright'ın yadsınamaz mimari yeteneği ile inşa ettiği bu harika
bina, dışarıdan bakıldığında sarmal şeklinde yükselen katlardan oluşuyor. Müze
içerisinde merdiven kullanılmadan, adeta döne döne gezilebilen müze binasında,
eserlerin birçoğu duvarlarda sergilenmektedir. Her bir katta bir tarafta duvar
bulunurken diğer cephe balkon misali ortak boşluğa bakmaktadır. Dönem dönem
yenileri eklenen eserlerin bir kısmı bu boşluklardan asılarak sergilenerek tüm
katlardan görülebilmesi sağlanmaktadır (Yerebakan,2013) (Resim 30).
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Resim 30:Bilbao Guggenheim Müzesi https://u.to/po_6
Erişim Tarihi:12.02.2019

Bina içerisinde bulunan büyük ölçekli sanat eserleri, 30 metre genişliğe ve
130 metre uzunluğa sahip olarak binanın en göze çarpan sanat galerisi olarak,
kolonlardan arındırılarak sergilenmektedir (Zulaika,2001).

Resim 31:Bilboa Guggenheim Müzesi Sergi Alanı https.//propluskaan.wixsite.com/mr-mimari/inglepost/2015/11/24/GUGGENHEIM-MUSEUM-NEW-YORK
Erişim Tarihi:12.02.2019
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Galerilerin en büyüğü ve en ilgi çekeni heykeltıraş Richard Serra’nın mekâna
özel olarak hazırlanan ‘’The Matter of Time’’ın yer aldığı uzun galeridir. Galerinin
tamamı heykel alanının bir parçasıdır ve eserlerin sergilenmesi bilinçli olarak
yapılarak insanların içinden ve arasından geçirmesi tasarlanarak kurulmuştur.
Beklenmeyen yollarda gezinirken heykeller baş döndürücü ve unutulmaz bir hareket
hissi yaratmaktadır (Mcguigan,1997. (Şekil 16-17) Guggenheim Bilbao’da iki ayrı
koleksiyon oluşturulması planlanmıştır. Bunlardan bir tanesi, Guggenheim Vakfı’na
ödünç olarak alınacak ‘’Minimalist Sanat’’ ve ‘’Arte Povera’’işlerden oluşan
koleksiyon, ikincisi de ‘’Bask ve İspanyol Sanatını’’ vurgulayan yeni bir
koleksiyondur (Gehry,1998:1-5) (Resim 32).

Resim 32:Bilboa Guggenheim Müzesi ''The Matter of Time'' Galerisi https://u.to/xzyyFQ
Erişim Tarihi:17.05.2019

20. yüzyılın ikinci yarısına ait pek çok sanatçı müze koleksiyonunun
içerisinde yer almaktadır. Bunlar arasında en popüler olan ‘’Anselm Kiefer, Williem
de Kooning, Robert Motherwell, Sigmar Polke, Gerhard Richter, James Rosenquist,
Clyfford Still, Cy Twombly ve Andy Warhol’’ mutlaka sayılmalıdır. Ayrıca müze de
; 1985 yapımı, Joseph Beuys’un ‘’Lightning wirh Stag Its Glare’’, Jeff Koons’un
1953 yapımı ‘’Puppy’’, Mark Rothko’nun ‘’İsimsiz’’ ve Robert Rauschenberg’in
1962 yapımı ‘’Barge’’ isimli heykellerine ev sahipliği yapmaktadır (Küçükkalfa,
2011).
Guggenheim Müzesinin restoran kısmı 2 bölümden oluşmaktadır. Birincisi
günlük olarak kullanılan Bistro’dur. İkincisi de Nerua isminde resmi olarak
kullanılan restorandır. Nerua, bir restorandan ziyade müzenin devamı nitelikte olup,
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her an karşımıza bir sanat eseri çıkacak izlenimi sunmaktadır. Müzeyi gezindikten
sonra yorulanlar için müze girişinde Cafe bulunmaktadır (Resim 33).

Resim 33:Guggenheim Museum Nerua Restoran https.//u.to/DyvFQ
Erişim Tarihi:26.03.2019

4.4.4. Louvre müzesi
Fransa’nın ulusal bir müze ve sanat galerisi olarak, Paris’te Seine Nehrinin
sağ kıyısında Philip Augustus tarafından 12.yüzyıla kadar kale olarak inşa ettirilen
büyük sarayın içinde yer almaktadır (ozhanozturk-louvre-muzesi/) (Şekil 34).

Resim 34:Louvre Müzesi, Musee du Louvre(Paris) https://u.to/Ij2yFQ
Erişim Tarihi:13.02.2019

4.4.5. Tarihçesi ve müzeye dönüşüm süreci
Louvre müzesi bir saray ve monarşinin merkezi idi. Müzenin konumu, hem
gözetleme açısından uygun, hem de Kral Philippe Auguste için korunak
sağlamaktadır. Dönemde Monarşi gücünü daha da arttırınca artan ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak genişletilmiştir. Louvre müzesi, öncesinde müze olarak inşa
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edilmemiş olup, içerisinde sanat eserlerini barındırmaktadır. Hanedan mensupları ve
seçkin misafirler, kralın antik heykellerini, dekoratif nesnelerini, teknolojik aletlerini
ve resimlerini görme imkânı sağlamaktadır.1648 yılında kurulan sanatçıların
eğitimini, sanat eleştirilerini, sanat sergilerini ve satışlarını yöneten ve aynı zamanda
da sanatın merkezi olan Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi’nin merkezi Louvre
olarak kabul edilmiştir. (Khanacademy/humanities/art-history-basics)(Resim 35).

Resim 35:Luvre Müzesinin havadan görünümü(2010), fotoğraf: Matthias Kabel https.//u.to/Tz2vFQ
Erişim Tarihi:13.02.2019

Louvre müzesi, 1190 yılında yılında inşa edilerek ve kale yıkılarak önce saray
inşa edilmiştir, sonrasında da kraliyet ailesi Versailles Sarayı’na taşındıktan sonra
1793 yılında halka açılmıştır. Napolyon Louvre Musee Napoleon olarak
değiştirmiştir ve fetih zamanında elde ettikleri sanat eserlerini de ekleyerek
koleksiyonu 5.000 parçaya genişleterek yenilgisinden sonraki eserleri sahiplerine
geri iade edilmiştir. Louvre müzesi 21 m yüksekliğinde ünlü cam piramiti 1989
yılında cam ve metal kullanılarak inşa edilmiştir. Piramitin mimarı I.M.Pei’nin
Louvre Fransız asıllı olmamasından ötürü milliyetçi bir perspektifte tartışılmıştır
(OzhanOzturk-louvre muzesı/).
4.4.6. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
Louvre Müzesi, dünyanın en büyük müzesidir. Louvre Müzesinde 3 adet giriş
bulunmaktadır. Müzeye girişler biletin alındığı noktada yani piramitlerin altında
bulunmaktadır. Bu üç girişin bulunduğu isimler; Richelieu Kanadı, Sully Kanadı ve
Denon Kanadı’dır (gezginhipokrat,2019).
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-Kat Planları

Şekil 15:Louvre Müzesi Girişleri https://u.to/ez2vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

-2.Kat Planı

Şekil 16:Louvre Müzesi -2.Kat Şeması https://u.to/ez2yFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Louvre Müzesi -2 den başlayıp 2. Kata kadar olan katlara sahip olmaktadır.
Müzede biletin alındığı kat olup, bu noktada görülecek hiçbir eser bulunmamaktadır.
Buradaki girişlerden birine çıkıldığında ve müzeye giriş yapıldığında -1 kat bizi
karşılamaktadır (Şekil 17) Louvre Müzesinde, bütün eserler görülmek isteniyorsa
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eğer, müzede Sully girişi tam ortada bulunmaktadır. Müzede diğer girişlerden
girilmek istendiğinde de bir daire çizerek giriş sağlanmaktadır (gezginhipokrat,2019).
-1. Kat Planı

Şekil 17:Louvre Müzesi -1.Kat Şeması https://u.to/ez2vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Louvre Müzesinde -1. Kata gelindiğinde sergi odalarında birçok farklı eserin
bulunduğu görülmektedir. Burada önemli sergilerin gezilmesi için alanlar
belirtilmiştir. Louvre Müzesinde; Mısır, Antik Yunan, Roma, Ortaçağ ve Rönesans
dönemindeki eserleri kendi hazine ve deposunda bulundurmaktadır.
-Zemin Kat Planı
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Şekil 18:Louvre Müzesi Zemin Kat Şeması https://u.to/ez2vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Louvre Müzesinde Mona Lisa tablosu 1.katta bulunmaktadır. Mona Lisa
tablosunun sergilendiği salonda tablo özel bir koruma önlemi alınmayarak, tablo
önünde koruyucu cam cam ünite ile korunmaktadır. Bu katta bulunan eserler
müzedeki can alıcılığını ve etkisini korumaktadır. Müzeye gelindiğinde bu kat
gezilmeden geçilmemektedir. Katta her alanda önemli eserlere rastlanmaktadır.
Müzenin büyük olmasından dolayı müzede uzun saatler vakit geçirilmektedir.
Bundan dolayı bu katta içerisinde yemek ve içeceğin bulunduğu alan bulunmaktadır.1.Kat Planı

Şekil 19:Louvre Müzesi I.Kat Şeması https://u.to/ez2vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Louvre Müzesinin 2. Katında da Sully ve Richelieu Kanadında bulunan
odaların devamında da önemli sergiler yer almaktadır.
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Şekil 20:Louvre Müzesi II. Kat Şeması https://u.to/ez2yFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Müzeye girildiğinde ihtiyaca göre puset arabası, baston ve tekerlekli sandalye
ücretsiz olarak temin edilmektedir. Müzede bulunan piramidin yanında bulunan bilgi
masalarından ekipmanlar kimlik karşılığında ücretsiz olarak temin edilmektedir.
Piramidin alt kısmında bulunan vestiyerler de ücretsiz olarak kullanılmaktadır.
Girişlere çıkılan merdivenlerin alt kısımlarında ücretli telefonlar bulunmaktadır
(gezginhipokrat,2019).
Louvre Müzesinde çocuklar için bahçede bulunan sekizgen gölet tramplende
her yaştan çocuğun kullanılması için tasarlanmıştır. Ayrıca da; müze içerisinde
bulunan küçük renkli yelkenli teknelerle de bölgeye gidilmektedir (Resim 36). Müze
içerisinden hiç kimse avluya çıkamamaktadır. Avluda dolaşan insanlar müzeden
bağımsız olarak dolaşmaktadır.

Resim 36:Louvre Müzesi Bahçesi https://u.to/iz6yFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019
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-Sergiler
Louvre Müzesindeki sergiler; resim koleksiyonu, heykel koleksiyonu,
dekoratif sanatlar koleksiyonu, baskı ve çizim koleksiyonu, Yunan, Etrüsk ve Roma
Koleksiyonu, Antik Yakın Doğu koleksiyonları ve İslam Eserleri Koleksiyonları yer
almaktadır (gezipgordum.com).
1793 yılında açılan müzenin koleksiyonunun en büyük bölümünü resimler ve
etkili koleksiyonlar sergilemektedir. Koleksiyon ilk olarak Kral I. François tarafından
Michelangelo, Raphael, Leonardo De Vinci, Rosso, Primaticcio gibi ustaların
eserleriyle başlamış olup, 13. yy ve 19. yy arasında hızlıca büyümüştür
(gezipgordum.com).

Resim 37:Louvre Müzesi Mona Lisa Tablosu https://u.to/gT6vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019

Müze içerisinde el yazması kitaplar, taslak çizimler, minyatürler, baskı
ve gravürlerin yer aldığı koleksiyonlar, eserlerin ışık ve sıcaklığa duyarlı olması
nedeni ile en iyi korunan koleksiyonlardandır (gezipgordum.com).
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Resim 38:Louvre Müzesi Baskı ve Çizim Koleksiyonu https://u.to/qT6vFQ
Erişim Tarihi:15.05.2019

M.Ö 4000 yılından M.S. 4. yy ’a kadar uzanan bir aralıkta Nil Deltası’nda
yapılan resim, heykel gibi Mısır sanat eserleri yanında mumyalar, sfenksler ve Mısır
Kültürü’ne ait dekoratif objeler yer almaktadır (gezipgordum.com).
Binaya Carrousel ve Tuileiries’den girilerek bahçelerinde yer almakta olan,
15’ten az kafe, restoran mevcuttur. Restoran ve kafelerde hem masa servisi, hem de
paket servisi bulunmaktadır.
Louvre Müzesinde hızlı bir şekilde bir şeyler atıştırmak için tercih edilen
Cafe Mollien’in terası, Piramit’in müzeye girişine bakmaktadır. Cafe’nin iç
kısmındaki oturma alanını tasarımcı Mathieu Lehanneur yenilemiştir (Resim 39-40).

Resim 39:Cafe Mollien Terası https://u.to/7t6vFQ
Erişim Tarihi:01.04.2019
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Resim 40:Cafe Mollien Müze Girişi tiny.cc/1f/h8y
Erişim Tarihi:01.04.2019

Louvre müzesindeki geçici sergiler ve Fransız ulusal koleksiyonları ile ilgili
sanat eserleri, kopyaları ve ürünleri ile birlikte çok çeşitli rehberler, kitaplar ve sanat
kitapları sunmaktadır (Louvre. fr/en/restaurants,2019).
4.4.7. Modern sanatlar müzesi (Moma)
The Museum of Modern Art New York’ta bulunan, bugün dünyanın en
önemli sanat müzelerinden birisidir (wannart.com/modern-sanatlar-muzesi-momagezisi,2019).

Resim 41:Modern Sanatlar Müzesi Binası
Fotoğraf araştırmacı tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde çekilmiştir.
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4.4.8. Tarihçesi ve müzeye dönüşüm süreci
Avrupa’da yer alan sanat eserlerinin toplanarak oluşturulması amacı ile
yerleşen MOMA, 7 Kasım 1929 yılında Rockefeller ailesinin kadın üyelerinin
önderliğinde (Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss ve Mary Quinn Sullivan)
modern sanatlar alanında özelleşmiş bir sergi içermektedir. Kurulduğu ilk yıllarında
müze küçük olduğundan ötürü müzeye ilginin arttırılması için belli kriterler
oluşturarak ve adres değiştirerek alanlar genişletilmiştir. Modern Sanatlar Müzesi 6
kattan meydana gelen 59 bin metrekarelik sergi alanı olan dev bir binada görev veren
müze, her yıl tahminen 2,5 milyon kişiyi ağırlamaktadır

(wannart.com/modern-

sanatlar-muzesi-moma-gezisi,2019).

Resim 42:Modern Sanatlar Müzesi Girişi
Fotoğraf araştırmacı tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde çekilmiştir.

1929 yılında bir grup yetenekli insanın ve genç bir sanat tarihi uzmanı olan,
Alfred Barr’a günümüz ve yakın geçmişte yaratılmış sanat eserlerine adanmış bir
müze fikrini olgunlaştırılması için görev verilmiştir. MOMA müzesi için örnek
alınan modeller Paris’teki Lüksemburg Müzesi ve farklı Almanya kökenli geçici
sergi mekânları (Kunsthalle) olmasına rağmen, Alfred Barr’ın son derece orijinal ve
geniş açılı vizyonu sayesinde kurulacak olan müzenin farklı sanat uygulamaları ile
görsel medya alanlarına ağırlık verilmesi fikri benimsenmiştir. Bu sanat dalları
arasında da fotoğraf sanatı, sinema, tiyatro, mimarlık ve endüstri tasarımına ek olarak
avant-garde sanatçıların radikal yorumları ile yeniden yorumlanmaya başlayarak
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geleneksel resim sanatı, heykel sanatı, basılmış eserler ve çizimlerin de yer almasına
karar verilmiştir (arkitera.com, 2019).
4.4.9. Müze bölümleri, kafe, restoran ve mağaza bölümleri
Moma müzesi, Howard caddesi boyunca yaklaşık 5,5 metre genişliğinde yaya
yoluna sahip olan ve yeni ek bina ile geniş açıklık bulunmaktadır. Binanın
tasarımında, üst katlarda büyük bir teras oluşturmak için açıklığa ihtiyaç
duyulmuştur. Müzenin; biçimsel dili de oldukça anlaşılmaktadır. Yapı, kıvrımlı ve
keskin açılara sahip değildir. Tasarım da kütlesini oldukça genişletmektedir.
Müzenin bulunduğu Howard Caddesi girişi üzerinde ek bina yükselmekte olup,
uçurum gibi bir cephe yaratmaktadır (v3.arkitera.com,2019).
-Kat Planları

Şekil 21:Modern Sanatlar Müzesi Planları file:///C:/USER/Desktop/MoMA_ENG.pdf Erişim
Tarihi:03.04.2019
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Şekil 22:Modern Sanatlar Müzesi Kat Planları file:///C:/Users/USER/Desktop/MoMA_END.pdf
Erişim Tarihi:03.04.2019

Moma Müzesinde, T1ve T2 katlarında galeri alanları ve 3 adet tiyatro
mekânları bulunmaktadır. Müzede 1. Kata gelindiğinde, müzeye 53.cadde ve 54.
caddeden giriş sağlanmaktadır. Katta, lobby, mağaza, restoran, artlab ve heykel
bahçesi bulunmaktadır. Philip Johnson’un Moma müzesindeki en önemli çalışması
ve en etkileyici mekânlarından birisi olan heykel bahçesidir. Moma Müzesi binası
tasarlanırken, 53. Caddedeki çelik ve cam cephe mimari dili referans verilmiştir.
Müzede 2. Kata gelindiğinde ise bizi Çağdaş Sanat Galerisi, baskı ve resim
galerisi, medya odası, marron atriyum ve özel sergiler ile kafe ve mağaza alanları
karşılamaktadır.3. kata ulaşıldığında Tasarım ve dizayn odaları ile, çizimler, resim
odaları ve özel sergi alanları bulunmaktadır. Müzede, 4. ve 5. Katlara gelindiğinde
de, resim ve heykel sergi alanları bulunmakta olup, birçok önemli Frida Kahlo, Henri
Matisse, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh ve diğer önemli
sanatçılarının da eserleri yer almaktadır. Müzenin son katı olan 6. Kata çıkıldığında
da, özel sergi alanları müzede yerini almaktadır.

Resim 43:Modern Sanatlar Müzesi Vaziyet Planı https.//u.to/tj_yFQ
Erişim Tarihi:03.04.2019
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Resim 44:Modern Sanatlar Müzesi Heykel Bahçesi https://u.to/0z_yFQ
Erişim Tarihi:03.04.2019

Sanat yönünden sanal müzelere bakıldığında, New Yorkta bulunan Güzel
Sanatlar Müzesi, MOMA (Museum of Modern Art) koleksiyonunu dijital ortama
taşıyarak dünya çapında ve çağdaş sanatın takip edilmesini sağlamıştır. Amerika
Birleşik Devletler’inde New York ve Washington merkezli uluslararası müzelerin
büyük

bir

bölümü

kendi

koleksiyonlarını

internet

ortamından

‘’virtual

exhibition’’(sanal sergiler) düzenleyerek haftanın yedi günü yirmi dört saat boyunca
erişilebilir hale getirmektedir. MOMA, 2014 yılının ilk aylarında sunulan sergilerin
başlıcası İzlenimcilik Akımının önemli temsilcilerinden Van Gogh’un sanal müze
mekânında ağırlamıştır. Hollanda Van Gogh Müzesi’nde sergilenen eserlerinin sanal
ortamda izlenilmesinin sağlanması yanı sıra sanal müzede açtığı Alexander Calder;
1898-1976,Sculpture of Angkor and Ancient Cambodia; Millennium of Glory,
Thirty-Five Years at Crown Point Press gibi sanat tarihi alanında önemli süreli sergi
projeleri tasarladı. Sanal müze sergileme politikaları açısından MOMA bu alanda
ABD’deki sanal müzelere örnek teşkil etti (Bozkuş,2014:335).
Modern Sanatlar Müzesi’ne resim sanatı başta olmak üzere dünyaca ünlü
birçok sanatçının eserlerine ulaşılmaktadır. Batı Modern Sanatının en iyi koleksiyonu
olarak gösterilerek zengin içerikli bir koleksiyona sahiptir. MOMA yaklaşık olarak
150 bin ayrı parçayı bünyesinde barındırarak 22 bin film ve 4 milyon film karesinden
oluşan bir arşivi bulunmaktadır (Şekil 68). Moma’da bulunan dünyaca ünlü eserler;
Henri Mattise’nin ünlü eseri, ‘’Dance’’, Van Gogh’un ‘’The Starry Night’’ eseri,
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Salvador Dali’nin ‘’The Persistence of Memory’’ eseri, Claude Monet’in ‘’Water
Lilies’’ eseri ve Frida Kahlo’nun ‘’Self Portrait With Cropped Hair adlı eserleri yer
almaktadır (usasabah.com,2019).

Resim 45:Modern Sanatlar Müzesi Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde çekilmiştir.

Resim 46:Modern Sanatlar Müzesi Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 21 Kasım 2017 tarihinde çekilmiştir.

Modern Sanat Müzesi iki kafe ve bir restorandan oluşmaktadır. Bunlardan bir
tanesi, ikinci katta bulunan Cafe 2 dir. Dünyaca ünlü şef Lynn Bound’a tarafından
İtalyan mutfağının lezzet temsilcileri bulunmaktadır. Diğer mekân, ise beşinci katta
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bulunan Terrace 5 ‘dir. Dekorasyonunun son derece iddialı olduğu ve sandalye genel
dekorasyon objelerinin de bulunduğu, aralarında Arne Jacobsen ,Georg Jensen ve
Fritz Hansen gibi dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından yapılmıştır. Diğer üçüncü
mekân da The Modern Restaurant’dır. The Modern, 2006 yılında James Beard
Foundation Award tarafından ‘Best Restaurant’ ödülünü almaya hak kazanmıştır
(usasabah,2019) (Resim 47). Modern Sanatlar müzesinde üç ayrı noktada hizmet
veren dükkânlarda, dünyaca ünlü sanatçıların tasarladığı objeleri 2 bin farklı başlık
altına toplayarak çeşitli kitapların satışının yapıldığı alan ve bunun yanı sıra da rahat
bir ortam sağlanarak kitap okuma alanları oluşturulmuştur.

Resim 47:Modern Sanatlar Müzesi Kafe ve Restoranları
www.usasabah.com/GeziMekan/2013/09/09/new-yorkta_gormeden-donmeyin-modern-sanatlarmuzesi-moma Erişim Tarihi:14.02.2019
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Resim 48:Modern Sanat Mağazası https://u.to/HkCvFQ
Erişim Tarihi:14.02.2019
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5.ARAŞTIRMA KAPSAMI
Çağdaş sanat müzeler ndek oluşumun, ç mekan tasarım anlayışına etk ler ,
z yaretç ler n müze mekanlarına olan lg ve katılımlarına etk ler n araştırmak amacı
le, bu araştırmada b r çağdaş sanat müzes olarak ‘’Müze Evl yag l’’, araştırma
sahası olarak seç lm şt r.
5.1.Müze Evliyagil Örneği
Araştırma Ankara'da bulunan lklerden özel Çağdaş Sanat Müzes olan, Müze
Evl yag l Çağdaş Sanat Müzes 'nde gerçekleşt r lm şt r. Müze Evl yag l çağdaş sanat
müzes önderl ğ nde günümüzde mevcut olan müzelere göre koleks yonerler n
eserler n serg lemekted r.
5.1.1.Müze Evliyagil
Ankara’nın İncek semtinde yer alan;

ilk modern ve çağdaş sanat

koleksiyonluğuna ev sahipliği yapan ‘’Müze Evliyagil’’ Türkiyede’ki mevcut ve
günümüzdeki müzelerden farklı özellikler olarak ön plana çıkmaya başlamıştır
(Resim 49-50-51).
Müze Evliyagil çağdaş sanat müzesi önderliğinde günümüzde mevcut olan
müzelere göre koleksiyonerlerin eserlerini, galerilerde birkaç hafta süren sergilerde
bulunmasına, eserlerin uzun uzadıya incelenmelerine vesile olmasına, eserlerin
herkese sunulması ve bir müzeleşmesini hedeflemektedir (Sarp Evliyagil).
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Resim 49:Müze Evliyagil Girişi
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 50:Müze Evliyagil Kapısı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Resim 51:Müze Evliyagil Binası
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Müze Evliyagil’e ait sanat koleksiyonu, Sarp Evliyagil tarafından yıllar boyu
özenle seçilmiş ve Türkiye’nin üç farklı sanatçı kuşağı tarafından üretilen Modernist
ve Post-Modernist resimler, fotoğraflar, videolar ve heykellerden oluşmaktadır (Beral
Madra, 2018).
5.1.2. Tarihçesi, müzeye dönüşüm süreci ve müze bölümleri
Bu bölümde; Müze Evliyagil’in tarih ve müzeye dönüşüm süreci, Sarp
Evliyagil ile yapılan görüşme sonuçları ve ‘’Sarp Evliyagil Koleksiyonu 2019 yılı
Kataloğu’’ndan alınan bilgiler ışığında aktarılmıştır.
Müze Evliyagil’in sanat koleksiyoneri Sarp Evliyagil, henüz 8-10 yaşlarında
iken toplama ve biriktirme ile çok küçük yaşta tanışmış olup, küçük otomobillere
merakı bulunmaktadır. Sarp Evliyagil, arabalarla hem oynamakta olup, hem de onları
bir müzede sergileyecekmişçesine camekânlı dolaplar içine yerleştirmektedir. Geçen
zaman içerisinde de aile mesleği olan, pul koleksiyonculuğunu yapmaya başlamıştır.
Bu iki yaptığı işin hala büyük bir bölümünü de muhafaza etmektedir. Sarp
Evliyagilin, sosyal çevresinden dolayı lise çağlarında sanata karşı merakı
oluşmaktadır. 21 yaşına geldiğinde ise, kendi çalışıp kazancı ile ilk tablosunu satın
alarak, eve asmıştır. Bu tablo; küçük bir Nuri Ağbaç yağlıboyasıdır (Sarp Evliyagil,
2015-2016).
Sarp Evliyagil; Ankara’da bulunan Galeri Nev sergilerinden her daim
etkilenmiştir. O zamanlar; 1980’lerin ikinci yarısında, Horasan Sokak’ta Galerinin
bahçesinde, krep yemek, ardından da sergileri gezmek bir ‘’olay’’ olarak
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adlandırılmaktadır. Galeri Neve gidildikçe zaman içerisinde gelişen işbirliği ve
dostluk erken yaşlarda çıkılan yolculukta rotanın belirlenmesini sağlamıştır. Sarp
Evliyagil, 30’lu yaşların başındayken yoğun bir şekilde eser toplamaya başlamıştır.
Bu da Ankara Kızılay da ki; Ajans Türk binasının bir bölümünü kapattırmaya ve
depo olarak kullandırmaya zorlayarak, bugün müzede bulunan eserlerin toplu halde
gün ışığına çıkarma fikrini doğurmuştur (Sarp Evliyagil, 2015-2016).
2008 yıllarında, İstanbul Çağdaş Sanat fuarı sırasında, sanat piyasasında
bulunan isimlerle akşam yemeği yenilmektedir. Sarp Evliyagil’in bir galerici
arkadaşı da yemeğin ortasında, ‘’Sarp Ankara’da müze kuruyor, inşaat başladı bile’’
gibi bir cümle kurmasının ardından masanın konusu bu olmaya başlayarak ve peş
peşe sorular gelmektedir. Ancak; Sarp Evliyagil’in henüz kafasında böyle bir
düşünce bulunmamakta olup, söylenilenler karşısında yüzünün kızarması ile de
kafasında ‘’acaba’’ ışığı yanmaktadır. Bu ‘’acaba’’ nasıl, nerede ve ne zaman gibi
sorularla büyüyerek 3-4 yıl gibi geçen zaman içerisinde kafasını meşgul
etmektedir.2012 yılının bir Pazar gününde, Ekrem Yalçındağ, Ramazan Bayrakoğlu,
Ebru Uygun ve Hazer Özil, Sarp Evliyagil’in evine ziyarete gitmişlerdir. Bu ziyaret
sırasında da Sarp Evliyagil; dünyada gezip gördüğü kişisel koleksiyonlarını
müzeleştirme fikrinden bahsetmiştir. Bu sırada; Ekrem Yalçındağ’ın büyük bir
heyecan duyarak, fikri desteklemiş olması ve yüreklendirmesi müze fikrinin
oluşmasını tamamen netleştirmiştir (Sarp Evliyagil, 2015-2016).
Ekrem Yalçındağ, Sarp Evliyagil’e; Sammlung Goetz’i göstererek, ‘’Aslında
çok büyük alanlara ihtiyacın yok! Evinin çevresindeki alanların müsait olduğunu ve
Sarp Evliyagil’in burada çözeceğini belirtmiştir (Sarp Evliyagil, 2015-2016). 2013
yılı sonunda, müze için çizilen projeler Sarp Evliyagil’in evinin hemen yanında
bulunan arsa da yeni bir inşa başlamış olup, iki bina birbirine bağlanmıştır (Şekil 23).
O esnada da, bugün müze olarak kullanılan boşaltılıp, boşalan binanın yeni inşa
edilecek olan alandan, daha geniş galeri alanına sahip olacağı ortaya çıkmıştır.
Binalar, mimari açıdan her türlü dönüşüme yatkın bulunmaktadır. Bunun üzerine
mimar, Nejat Sert ile ilk buluşulmada Sarp Evliyagil’in kafasında canlandırdığı
‘’Beyaz Küp’’ modelinin mümkün olacağı görülmektedir. 2014 yılı sonlarına
gelindiğinde de, proje nihai şeklini almıştır ve inşaata başlanılmıştır. 2015 yılının yaz
aylarına gelindiğinde de müze binası bitirilmiştir. Sarp Evliyagil, müzenin açılışını
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2015 yılının sonbaharı gibi belirlemiştir. Ancak; belirlenen zamanda oğlunun
dünyaya gelmesi ve ağabeyi Mert Evliyagil’in vefat etmesinden dolayı açılış bir yıl
ertelenmiştir (Sarp Evliyagil, 2015-2016)
Müze Evliyagilin kurulmasıyla,

başkentin ilk modern ve çağdaş

koleksiyonuna sahip olarak, sanatsever bireylere ve kurumlara örnek olarak cesaret
verilmesi hedeflenmektedir.

Şekil 23:Müze Evliyagil Vaziyet Planı tiny.cc/4p7h8y
Erişim Tarihi:19.05.2019

Resim 52:Müze Evliyagil Evleri Arsası
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Ankara’da ki ilk özel çağdaş sanat müzesi ‘’ Turgut Özal Bulvarı Şevket
Evliyagil Sokak No: 1 İncek / Ankara’’ adresinde bulunan Müze Evliyagil binasıdır.
2014-2015 yılları arasında kurulan müze şehir merkezine uzaklığından düşünülerek
yola çıkılan ve gerçekleşen inşaat ile de Ankara da sanatla birlikte, üç kat olarak
yayılarak 750 m2’lik bir sergi alanı, heykel bahçesi, film salonu ve kütüphane
kazandırmıştır (Resim 53-54).

Resim 53:Müze Evliyagil Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Resim 54:Müze Evliyagil Heykel Bahçesi
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Seçilen çağdaş sanat müzesi Müze Evliyagil: Sanatseverlerin geldiği, dört
farklı kattan oluşmaktadır. Planlar sanatçı ve müze direktörü Can Akgümüş
tarafından temin edilmiştir.
-Kat Planları
-Bodrum Kat Planı
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Şekil 24:Müze Evliyagil Bodrum Kat Planı Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir.
Erişim Tarihi:19.05.2019
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-Zemin

Kat Planı

Şekil 25:Müze Evliyagil Zemin Kat Planı
Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir. Erişim Tarihi:19.05.2019
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-I. Kat Planı

Şekil 26:Müze Evliyagil I.Kat Planı Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir.
Erişim Tarihi:19.05.2019
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-Teras Kat Planı

Şekil 27:Müze Evliyagil Teras Kat Planı
Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir.Erişim Tarihi:19.05.2019
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-Görünüşler

Şekil 28:Müze Evliyagil Ön Cephe Görünüş
Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir. Erişim Tarihi:19.05.2019
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Şekil 29:Müze Evliyagil Arka Cephe Görünüş
Can Akgümüş tarafından temin edilmiştir. Erişim Tarihi:19.05.2019

Müzeye girişte; müzenin tanıtımının yapılması ve gelen sanatseverlerin
müzeyi yakından tanımalarını sağlamak için kataloglar bulunmaktadır (Resim 55).

Resim 55:Müze Evliyagil Giriş Kapısı.
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Müze Evliyagil, Ajanstürk’ ün Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Evliyagil’in
mesleğinden dolayı merak ettiği koleksiyonlarını farklılaştırarak büyük ölçekli
heykeller arasında seçilen yüzlerce eserler içinden belirli aralık ve zamanlarla farklı
odaklar sağlayarak etraflarında düzenlenecek olan sergilere kamulaşmasını
sağlamaktadır (Müze Evliyagil, 2019) (Resim 56).

Resim 56:Müze Evliyagil Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 57:Müze Evliyagil Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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5.1.3. İç mekân analizleri
Müze Evliyagil’ de sergilenmesi için boş alanlar bırakılmıştır. Ağırlıklı olarak
değişen sergi çeşidine göre tablolar ve yerde objeler mevcuttur (Resim 58). İç
mekândaki aydınlatma genellikle olarak doğal aydınlatma ile sağlanırken objelere ve
tablolara zarar verilmemesi ve tabloların ön plana çıkarılması açısından aydınlatma
spotlarla sağlanmıştır (Resim 58-59).

Resim 58:Müze Evliyagil Sergi Alanı Tablolar
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 59:Müze Evliyagil Sergi Alanı Tablolar
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Müze içerisinde bulunan iç mekân donatı elemanları; her katta zeminde
epoksi iki bileşenli reçine malzemesi kullanılmış olup, korkuluklarda yapıya
hareketlilik katmak için cam kullanılmıştır. Duvarlar da sergilenecek eserlerin daha
net görülmesi ve okunması için beyaz plastik boya ile kaplanmıştır. Merdivenlerde
doğal malzeme ahşap tercih edilmiştir (Resim 60).

Resim 60:Müze Evliyagil Ahşap Merdiven
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 61:Müze Evliyagil Sergi Alanı Girişi
Fotoğraf araştırmacı 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Müzede; girişten sonra sergi alanları bulunmakta olup, alt kat ve üst kattaki
sergi alanlarına davet kârlığı bulunmaktadır (Resim 62).
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Resim 62:Müze Evliyagil Sergi Alanı Zemin Kat
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 63:Müze Evliyagil Sergi Alanları
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Müzenin alt katında bulunan alanda da sanatçıların sergileyecekleri obje ve
eserler ile video görselleri sanatseverlere sesli bir şekilde gösterilmektedir (Resim
64).
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Resim 64:Müze Evliyagil Sergi Alanı Bodrum Kat
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Müze Sinema, Müze Evliyagil bünyesinde bulunan butik bir sinema
salonunda özellikle Türkiyeli yönetmenlerin vizyona girmeyen ancak çeşitli
festivallerde gösterilen ve başarılı olmuş filmlerin ve videoların gösterildiği bir alana
sahiptir. Sanatçı, yönetmen ve sanatseverlerinde katıldığı ve sohbet eşliğinde
düzenlenen etkinlikler de Müze sinemasının takvimini oluşturmaktadır (Resim 65).

Resim 65:Müze Evliyagil Sinema Alanı Bodrum Kat
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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5.1.4. Sergi alanları
Müze Evliyagil, çeşitli ziyaretçi gruplarına hitap eden ilgi çekici ve ilham
verici projelerin gerçekleştirilmesi ve müzelerin sürdürülebilirliği için hayati önem
taşımaktadır. Müze Evliyagil de düzenlenen konferanslar, eğitimler, seminerler,
konserler ve sanatçı performanslarının yanı sıra davet ettiği akademisyenler, sanat
eleştirmenleri, küratörler ve sanatçı grupları tarafından verilen sergi turları da bu
işlevleri başarı ile yerine getirmektedir. Müze bünyesinde gerçekleşen bu durumda,
izleyici ile sanat arasında kurulan algının ve anlayışın geliştiği bir ortam olanağı
sağlamıştır (Madra, 2018).

Resim 66:Müze Evliyagil Zemin Kat Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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Resim 67:Müze Evliyagil Zemin Kat Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Görsel sanatlar ile toplumun estetik refahının vücut bulmuş hali gibi
gözükmekte

olup,

görsel

sanatların

yaratmış

olduğu

ortam,

yaşamımızı

anlamlandırarak yaratıcı aktivitelerle de keyif almak sağlanmaktadır. Tüm bu
perspektifler göz önünde bulundurularak, içinde bulunduğu coğrafi bölgenin başkenti
olan Ankara, Müze Evliyagil’in var olmasından dolayı yararlanmaya başlamıştır
(Madra,2018) (Resim 68).

Resim 68:Müze Evliyagil Zemin Kat Sergi Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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5.1.5. Kafe bölümü
Müzenin kapsadığı alan bakımından ziyaretçilerin sergiyi gezerken dinlenme
ihtiyacı hissedebilmektedirler. Müze Evliyagil’de ziyaretçilerin dinlenmesi ve sosyal
iletişim

kurmaları

açısından

kahvelerini

yudumlayabilecekleri

alanlar

oluşturulmuştur. Müze Evliyagil’in sergilere ve güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığı
zamanlarda da bizleri kokteylle birlikte gelen sanatseverler ve sanatçılarla birlikte
sosyalleşmektedir.

Resim 69:Müze Evliyagil Zemin Kat Kafe Alanı
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 70:Müze Evliyagil Zemin Kat Kafe
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.
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5.1.6. Müze Evliyagil koleksiyonları
Müze Evliyagil müzesinde bulunan kısa süreli sergilerin ve projelerin de
gerçekleştirildiği alan ArtOda, ana sergi salonundan bağımsız bir takvime sahip
olmakla beraber yıl boyunca grup sergileri bağlamında genç sanatçılar ve küratörlere
temas halinde bir program izlemektedir (Resim 71).
Her yılın ilkbaharında gelenekselleşerek yapılan açık çağrı ile duyurulmayı
hayal ederek ‘Alfa’ sergileri, her yıl değişen jüri üyeleri ile seçilerek genç sanatçının
ilk kişisel sergisini gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Resim 71:Müze Evliyagil Zemin Kat Sergi Koleksiyonları
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

97

Resim 72:Müze Evliyagil Ben Her Zaman Ötekinin Alanındayım Sergisi Küratör: Beral Madra
Fotoğraf araştırmacı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde çekilmiştir.

Resim 73:Müze Evliyagil Alfa Açık Çağrı 2018 Sarp Evliyagil Koleksiyonu 2019
Erişim Tarihi:14.04.2019

Derya YÜCEL küratörlüğünde ve Can AKGÜMÜŞ koordinatörlüğünde
hazırlanmış olan, ‘’Ev’’ sergisi; İstanbul Bienali’nin ilk kez Ankara’da temsil
edilmesini sağlayarak müzede koleksiyon dışı üretimlere de yer vermektedir (Resim
74).
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Resim 74:Müze Evliyagil Home 15.İstanbul Bienali Komşu Etkinliği 09.09.2017-04.02.2018
https://u.to/6UCvFQ
Erişim Tarihi:14.04.2019

Müzeye girildiğinde bizi Onur CEVATOĞLU’ nun eseri karşılamaktadır.
Serginin adından da anlaşılacağı üzere ‘’Ev’’ sergisinde eserler incelendiğinde
‘’kadın’’ vurgusunun izleri taşınmaktadır (Resim 75).

Resim 75:Müze Evliyagil İstanbul Bienali Komşu Etkinliği https://u.to/6UCvFQ
Erişim Tarihi:14.04.2019

Müzede ‘’Ev’’ konseptine bakıldığında her köşede görülen ‘’Ev’’ sergisi
2000 sanatsever ile buluşmuştur.
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Resim 76:Müze Evliyagil Hera Büyüktaşçiyan'ın Eseri olan Kayıp Guguk Kuşu https://u.to/6UCvF
Erişim Tarihi:14.04.2019
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6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Müze; ‘’topluluk ve gelişimin ihtimamında olan, topluma vazıh olarak ve
muhite şahitlik eden gereçlerin üstünde taharri yaparak düzelten, hami olan, bilgiyi
benimseyen ve tetkik yaparak, eğitim ve gusto yaparak sergilenen, yarar
düşüncesinde olan ve devamlılığı olan bir kuruluştur’’(International Council of
Museums Code of Ethics, 2004). Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonerlerin,
ressamların, seramik sanatçılarının, tasarımcıların,

eğitimcilerin

profesyonel

organizasyonlar hazırladıkları merkezlerdir.
Var olan binalar müzenin türüne göre restore edilerek, süreli sergiler sunarak,
bünyesinde değerli koleksiyonları, resim, heykel, enstalasyon, video gibi çeşitler ile
destekleyerek sergilenme yapmaktadır. Müzeler; içerisindeki sergileme alanları farklı
faaliyetlere hizmet eden alanları ve konser mekânları ile müzeyi gezmeye gelen
çağdaş sanat ziyaretçilerin sosyalleşmelerini sağlayarak müze içerisinde rahatlık ve
hareketliliği sağlamaktadır.
Günümüzde müze mekânlarının koleksiyon odaklı olmanın yanı sıra, hatta
belki de koleksiyon odaklı olmaktan çok ziyaretçi odaklı olmaya başladığı
gözlemlenmekte ve ele alınan örneklerle de bu yaklaşım desteklemektedir. Çağdaş
müzeleri bu yaklaşımı temel aldığı üç eğilim ile desteklemektedir. Bunlar, kurum
olarak

müze

kavramlarının

değişimleri,

sosyal

mekân

olarak

müzenin

sağlamlaştırılması ve müze sergilerinin kısa ömürlü olması ile sosyalleşmenin ön
plana çıkarılmasıdır.
Çağdaş sanat müzeleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan müze örnekler ile ele
alınmıştır. Yurt içinde bulunan çağdaş sanat müzesine örnek olarak bu çalışmada
müzeler; Galata Mevlevihanesi, Suna İnan Kıraç Vakfı Pera Müzeleri ve İstanbul
Modern Sanat müzeleridir. Bu müzeler, 17. ve 19. Yüzyıl elçi portreleri ve Osman
Hamdi Bey döneminin koleksiyonlarını yansıtan, sanatsal yaratıcılığını ve kimliğini
ulusal ve uluslararası sanat ortamı ile yansıtan müzelerdir. Yurt dışında bulunan
çağdaş sanat müzesine örnek olarak bu çalışmada analiz edilen müzeler;
Guggenheim Müzesi, Louvre Müzesi ve Modern Sanatlar Müzesi (MOMA)
müzeleridir. Bu müzeler, bulundukları şehrin sembolü olması, anıtsal kurulumu olan
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eserin bulunması ve tarihteki en büyük heykel kombinasyonuna sahip olması sebebi
ile seçilmiştir.
Bu araştırmada araştırma ortamı olarak ele alınan Çağdaş Sanat Müzes
''Müze Evl yag l'' n ç mekân tasarım anlayışındak farklılıkları ve yen müze
mekânlarının kullanıcılar üzer ndek etk ler araştırılmıştır. Çağdaş Sanat Müzes
‘’Müze Evl yag l’’ de müzen n müzec l k anlayışına kattığı sosyo mekânsal etk ler
ve ç mekân tasarım anlayışına etk ler ncelenm şt r. Müzen n kavramsal çerçeves
ele alınmıştır. Müze ve müzec l k anlamlarının ne olduğuna, müze ç mekân
tasarımının etk ler ne bakılmıştır. Çağdaş Sanat Müzeler n n kavramsal çerçeveler
ele alınarak Çağdaş Sanat Müzeler mekân tasarımları ncelenm şt r.
Ankara’nın ilk örneklerinden çağdaş sanat müzesi olan Müze Evliyagil,
Türkiye’de müzecilik alanında yeni kurulan bir mekândır ve öncü kuruluşlardan biri
olmaya adaylığını hissettirmektedir. Müzenin reklam ve tanıtımları özellikle internet
üzerinden çok yaygın olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca; müzenin Ankara merkezine
uzak olmasına rağmen, tanıtımların sonuçlarına göre müzeye gelen ziyaretçilerde
artış gösterilmektedir. Müze, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri açık
bulunmaktadır. Haftanın diğer günleri ise ziyaretçi kabulü yapılmamaktadır. Müzede
ziyaret ücretsizdir. Müze Evliyagil’e gelen kişi sayısında artış oluşturması beklentisi
yaratmaktadır. Bu genel olarak müze mekânlarına olan gezi durumunda artışı
hedeflemektedir.
Müzede sanat eserlerinin ışıklandırılması oldukça özenli bir şekilde
uygulanmaktadır. Eserlerin ışıklardan zarar görmemesini sağlamak için özen
gösterilmiş. Müzede eserlerin sergilenmesi esnasında spotlar kullanılmıştır, Yapay
ışık kaynakları, ışığı direk esere zarar vermemesi için, korumalı olarak kullanılmıştır.
Ancak doğal aydınlatma sayesinde de müzenin genel aydınlatması sağlanmıştır.
Müze m2 olarak büyük bir alana yayılmaktadır. Ziyaretçilerin sergiyi
gezerken dinlenme ihtiyacı hissedebilmektedirler. Müze Evliyagil’ de ziyaretçilerin
dinlenmesi ve sosyal iletişim kurmaları açısından kahvelerini yudumlayabilecekleri
alanlar oluşturulmuştur. Çağdaş sanat müzesi kavramına katkısı sosyalleşme etkileri
ile sağlanmaktadır.
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Müze, süreli sergilerini yinelemek açısından güncel bir müze olarak ziyaret
edilebilir bir özellik oluşturmaktadır. Yeni bir müze olma özelliğini gösterse de,
zamanla gelen ziyaretçilerin sayısında artış gösterilmektedir. Yıl içerisinde de birçok
farklı sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Sanat ile ilgilenen ve sanata merak duyan
bireylerin Çağdaş Sanat Müzesi olarak dikkatini çekmektedir.
Müzede, bu yıl başlayan Ankara’nın simgelerinden biri olan bulunan Atakule
ile işbirliği ile gerçekleştirilen çocuk atölyeleri dizilerinin, sanatçı ve akademisyeni
Sezer Cihaner KESER ile beraber yapılan ‘’Kilden Heykeller’’ etkinlikleri müzeye
daha fazla sanatsever kitlesini çekmek adına önemlidir. Çocuklar için de müze
mekanlarını çekici kılmak adına, sosyal etkinliklerin önemi burada görülmektedir.
Müzede, 2018-2019 yılında ‘’BAROQUE&MODERN ‘’ konser serisi olan
Mahal (ses yerleştirmesi) Müze Evliyagil için gerçekleştirilen mekâna özgü bir ses
projesidir. İçinde performans, ses yerleştirmesi gibi öğeler barındırarak, dinleyiciye
kolektif bir ses deneyimi sunmaktadır. Yedi besteci ile beraber oluşturulan ve bir
zemin üzerinde şekillenen eserler, eşzamanlı olarak müzenin içerisinde diğer sanat
eserleri gibi kendilerine ait olan mekânları kapsamaktadır. Konser, bir saat boyunca
mekânın her noktasına nüfuz ederek, dışarıya taşan bu kolektif ses dünyası, mekânın
bugüne kadar oluşturduğu hafızaya yeni bir katman eklemeyi amaçlamıştır. Müzenin
her yerine yayılan seslerin bir bütünde algılanmasının imkânsızlığı, dinleyicileri
kendi rotalarını çizmeye teşvik etmektedir. Müzede yapılan tüm etkinlikler
ücretsizdir.
İncelenen

Müze

Evliyagil’

de

yurt

dışındaki

müze

örnekleri

ile

karşılaştırıldığında müze içerisinde bulunan iç mekân tasarım gereksinimleri şu
şekildedir; kokteyl alanı kullanım açısından daha uygun tasarlanmalıdır. Müze
içerisinde dinlenme sağlanması için oturma birimleri konulması gerekmektedir.
Müzede sergilenen objeler ve video sunumlarında yanlarında açıklayıcı ve detaylı
bilgiler bulunmamaktadır. Yurtdışındaki diğer çağdaş sanat müzelerine göre de;
müzeyi gezerken rahatça müzede fotoğraf çekimi sağlanması ve müzeyi özgürce
gezme hissi yaratmaktadır.

103

Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalar; müze ve çağdaş sanat
müzelerinde ki sosyalleşme etkilerini ele almaktadır. Çağdaş sanat müzelerindeki
sergileme teknikleri ile ziyaretçi odaklı olmalarına önem verdiklerini göstermektedir.
Müzelerde yapılan aktiviteler, festivaller, multimedya uygulamaları ile çağdaş sanat
müzelerine olan ilgiler artmaktadır. Çağdaş sanat müzeleri topluma müze içerisinde
sualsiz ve sorgusuzca gezinme anlayışı katmıştır. Yaptıkları faaliyetler, sergileme
teknikleri ve yöntemleri ile toplum için çekici hale gelmektedir. Toplumun
sosyalleşmesini sağlamaktadır. Bu, çağdaş sanat müzecilik anlayışının en önemli
faktörlerindendir.
Müze ve çağdaş sanat müze kavram ve içerik olarak tarihsel dönüşüm
süreçleri ile ve sanatseverlere daha çok aktarılmalıdır. Geçmişten ve günümüzden
izlerle bezeli olan müze mekânları, ziyaretçiler için çekici hale getirilerek, ziyaret
edilme durumları netleştirilmelidir.
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EK-1.Sarp Evliyagil Söyleşi Soruları

1) Müze Evl yag l’ açma f kr nerden gelmekted r?
2) Sanat Koleks yonerl ğ le ne zamandan ber lg lenmektes n z?
3) Müze Evl yag l’ açmak ç n neden Ankara’yı seçt n z?
4) Müze Evl yag l’ açarken önünüze b r hedef koyarak mı açtınız?
5) Müzey oluştururken ve kurarken hang tanımla ortaya çıktınız?
6) Müzen n konumu ç n neden İncek’ seçt n z?
7) Müze çer s nde bulunan alanları neye göre bel rled n z?
8) Müze Evl yag l’ n hedefler nelerd r?
9) Müzedek yapılan serg lerden sonra ger dönüşlerden memnun musunuz?
10) Müze çer s nde yapılan etk nl kler ve kokteyllere lg ve talep var mıdır?
11) İler de müzey nasıl b r hale gelm ş olarak hayal ed yorsunuz?
12) Müze Evliyagil’i Çağdaş Sanat Müzesi olarak tanımlar mısınız?
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