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TEŞEKKÜR

Bu kitap sadece benim değil benimle birlikte aynı heyeca-
nı duyan ve bana elinden gelen yardımı yapan ailemin, mes-
lektaşlarımın, öğrencilerimin ve arkadaşlarımın çalışmaları-
nın sonucudur.

Öncelikle kitabıma başladığımdan itibaren her zaman ya-
nımda olan aileme, sevgili kardeşlerim Kıymet, Nimet, Zey-
nep ve yeğenim Sezgi Deniz’e teşekkür ediyorum.

Bu kitabı yazmam için beni yıllardır teşvik eden hocam ve 
hayatımdaki en değerli insanlardan biri olan George Robert 
(Rip) Rapp Jr.’a,

Eğitim hayatıma katkıda bulunan hocalarım İffet Uyanık, 
Güven Arsebük, Nur Balkan Atlı, Manfred Korfman, John 
Bower, Lyndel King, Süleyman Saim Tekcan ve Jak Yakar’a,

İletişim Yayınları ile beni tanıştıran ve güzel bir işbirliğine 
vesile olan arkadaşım Zülal Fazlıoğlu Akın’a,

Yayınevi ile ilk iletişime başladığımdan itibaren tüm soru-
larımı büyük bir nezaketle ve hızlıca yanıtlayan Tanıl Bora’ya,

Kitap yazmak istediğimi ilk duyduğu günden itibaren des-
tekleyen ve bana inanan arkadaşlarım Defne Ongun Mümi-
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noğlu, Seçil Kınay Yılmaz, Serpil Onaran, Teri Sisa Mason, 
Huma Kabakcı, Hande Güler, Mine Türkili, Özlem Ece, Rai-
fe Polat, Özlem Ayaz Arda ve Tuna Ortaylı Kazıcı’ya,

Kitabımı yazmam için bana CoBAC ortak ofis alanında ça-
lışma imkânı sağlayan Yıldız Doğan Gürcüoğlu ve Gökhan 
Gürcüoğlu’na, bu tanışmaya vesile olan öğrencim Ali Kılıç’a, 
çalışmalarım sırasında bana akide şekerleri ikram eden ar-
kadaşım Mehmet Yılmazer’e ve ofis ihtiyaçlarımda bana yar-
dımcı olan İpek Büyük’e,

İlk duyduğu andan itibaren kitabın heyecanını benim-
le paylaşan ve bana hukuki alanda destek veren arkadaşım 
Erenalp Rençber’e,

Kitabımı imzalamam için bana kalem hediye eden Yeşim 
Denizel Boratav’a,

Kitabıma farklı bir yerde çalışmak istediğimde bana evle-
rini açan Türkmen (Sema, Bartu, Orkun) ailesine,

Beraber olduğumuz zamanlarda müzeler üzerine yaptığı-
mız heyecanlı sohbetler için öğrencim Aslı Asiye Aslan, sev-
gili eşi Mert ve bizi uzaktan dinleyen kızları Yaz’a,

Arkadaşlarım ve tüm meslek hayatım boyunca fikir alış 
verişi yaptığım meslektaşlarım John Howkins, Klaus Lüer-
zer, İpek Yeğinsu, Kibele Eren, Dimitris Stefanis, Esther Var-
gas, Graziella di Martino, Andres Mirantes, Eda Tekcan, El-
van Uysal Bottoni, Elif Poshor, Başak Ellibeş, Behzat Şahin, 
İsmihan Şentürk, Bengü Gün, Çiğdem Üsekes, Nihal Kap-
lan, Çiğdem Çağlayan, Çisem Çağlayan, Demet Yıldız Din-
çer, Deniz Fulya Yazan, Emre Soyer, Ercan Kalaycı, Esra 
Akın, Esra Carus, Gül Akça Koçak, Filiz Hösükoğlu, Gök-
nil Bigan, Ifigenia Georgiadou, İpek Aktar, Zeynep Boratav 
Aslanbay, Kazuaki Sawai, Kemalettin Köroğlu, Maria Grazia 
Liani, Maya Galimidi, Melek Gencer, Merve Ertufan, Mü-
ge Dağıstanlı, Burçak Madran, Nayat Karaköse, Nihan Vu-
ral, Pembe Candaner, Seçil Erden, Seçil Erden Alp, Selmin 
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Kuş, Sena Başöz, Sevda Ayan, Şenay Boynudelik, Yaprak Yıl-
bar, Dilek Kaykılar, Neslihan Varol, Edith A. Dunn ve Ay-
ça Çınar’a,

Kitabımla ilgili çeşitli konularda bana yardımcı olan öğ-
rencilerim Ece Meşe, Pelin Ertem, Derya İdil Botsalı, Yazın 
Öztürk ve Nazlıcan Akcı’ya,

Teşekkürü borç bilirim.

Görseller için teşekkür

Sağladığı görseller için İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ne, 
İstanbul Oyuncak Müzesi’ne, Rahmi M. Koç Müzesi’ne, Pera 
Müzesi’ne, Sadberk Hanım Müzesi’ne, Odunpazarı Modern 
Müze’ye, Miho Müzesi’ne ve 500. Yüzyıl Vakfı Türk Muse-
vileri Müzesi’ne,

Türkiye’deki müzelerin görsellerini alabilmem için yar-
dımcı olan Mine Sofuoğlu, Burcu Özkaçar, Nisya İşman Al-
lovi, Eda Göknar, Aslı Nuhoğlu, Belgin Akın, Bengü Kırkız 
Ergüven, Elvan Tekcan’a ve Japonya, Miho Müzesi görselini 
almamı sağlayan Satoru Nakano ve Kiso Keiichiro’ya,

Sebah&Joaillier arşivinden bana sağladığı fotoğraflar için 
Fabrizio Casaretto’ya,

Kitabıma gösterdiği ilgi ve sağladığı görselden dolayı Salt 
Araştırma’ya,

Teşekkür ediyorum.
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GİRİŞ

İlkokul dördüncü sınıfta Topkapı Sarayı’na yaptığımız bir 
gezide ikinci avlunun ortasında durup etrafıma baktığım za-
man tarihin üzerime sinen o tarif edilmez hoş duygusuy-
la ağladığımı hatırlıyorum. Neden ağladığımı merak eden 
bir veliye ilkokul öğretmenimin cevabı “Benim kızım tari-
hi çok sever, duygulandığı için ağlıyor,” olmuştu. Gerçek-
ten de geçmiş çok ilgimi çekiyordu. İlkokul yıllarından iti-
baren okul müfredatımızda bile olmayan uygarlıkları, tarihe 
damgasını vurmuş olayları, müzelerde yer alan şaheserleri 
ve daha nicelerini ansiklopedilerden okuyor ve onlarla ilgi-
li hayaller kuruyordum. Babamın evimizin bodrum katında 
bir gün benim bulmam için başka dünyalara açılan bir tünel 
yaptığını düşünürdüm bazen. Çok severek devam ettiğim 
arkeoloji eğitimim sırasında müzeler, müzelerde neyin nasıl 
sunulduğu ve buna benzer birçok konu dikkatimi çekmeye 
başladı. Öğrencilik yıllarımda stajyer öğrenci olarak İstan-
bul Arkeoloji Müzesi’nde çalışırken kararım kesinleşti. Ha-
yatımda mutlaka müzeler olmalıydı.

Yurtiçinde ve dışında çeşitli projelerde yer alırken tüm 
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dünyada müzelerle ilgili neredeyse sürekli değişen denge-
ler, tanımlamalar, politikalar olduğunu tespit ettim. Müze-
leri hayatlarının bir parçası haline getirmiş olan toplumlar-
da müzelere dair daha az bilinmezlik varken bu oran ülke-
mizde daha fazlaydı. Az bilinen ya da bilinmeyen konula-
rı aydınlatmak için müzeleri anlama kılavuzu gibi tasarla-
dığım bu kitapta okuyucuların müzeler hakkında merak et-
tikleri soruları yanıtlamasını umuyorum. Bu kitabı, bir ge-
nel kültür kitabı olmasının yanı sıra velilerin, öğretmenle-
rin, öğrencilerin, sivil toplum çalışanlarının, müze kurmak 
isteyen kişilerin ve kurumların faydalanması için uygun bir 
dille tasarladım. Kitap için araştırmaya son noktayı koymak 
benim için çok zor oldu, ancak daha fazla bilgiye ulaşmak 
isteyen okuyuculara bir yol açabildiysem ve merak uyandır-
dıysam ne mutlu bana.

Bu kitap müzeler hakkındaki teknik konulardan kısaca 
bahseder, herhangi bir görüş savunmaz, sadece müzelerle il-
gili farklı konuları okuyucuya sunar ve kararı onlara bırakır. 
Müze ziyaretçisinin, müzeleri eleştirebileceğini ve görmek 
istediği değişiklikler için lobicilik yapabileceğini düşünür-
sek, amacımın okuyucunun müzeler hakkında düşünmesi, 
sorular sorması, tartışması ve nihayetinde de “Müze nedir?” 
sorusunu kendisine sormasıdır.

Konuların birçoğu, “şapkada müze kavramı” gibi, hem 
müze tanımı hem de müze tarihi içinde konu edilebilirdi. 
Bunun gibi farklı başlıklar altında yer alabilecek konuları ki-
tap için uygun gördüğüm akışa sadık kalarak yerleştirdim, 
bazen önemli olduğunu düşündüğüm konuları farklı bö-
lümlerde tekrar ele aldım.

Tüm kitap içinde daha aydınlatıcı olması için mümkün ol-
duğu kadar çok örnek verdim.

Kaynaklara baktığınızda birçok müze için konusunun 
ilk örneği ya da aynı müzenin farklı açılış tarihleri olduğu-
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nu söyleyen cümlelerle karşılaşabiliyorsunuz. Bunun nede-
ni otoritelerin müze tanımlarındaki farklı bakış açıları ya da 
bir koleksiyonun belli bir gruba ya da halka açılmasıyla ilgi-
li verilen farklı tarihler olmasıdır. Bu durum kafa karıştırıcı 
olabiliyor ama bence önemli olan adı geçen müzenin ilk ör-
nek olmasından ziyade müze ve müzecilik tarihinde ne ifa-
de ettiğidir.

Benim için önemli olan bu kitapta müzeler ve müzeciliğin 
genel olarak algılanması olduğu için mümkün olduğu kadar 
az tarih vermeye çalışacağım. Özellikle ilgilendiği konular-
da daha detaylı bilgi edinmek isteyen okuyucular kitabın so-
nunda vereceğim referans listesinden yararlanabilirler.

Bazı olayların tarihleri farklı kaynaklarda farklı yazabili-
yor. Ben böyle durumlarda tarihleri en güvenilir bulduğum 
kaynaklardan aldım.

Sorular bölümünde yer alan sorulara ekleme yapabilir, bi-
reysel ya da grup halinde yapacağınız ziyaretlerde bu sorula-
rı etkinlik malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Müzeli filmler bölümü okuyucuya müzelerin filmlere na-
sıl konu olduğu konusunda örnekler sunarken aynı zaman-
da bazı müzelerin yıllar önceki durumunun görülmesine de 
olanak veriyor.

Daha önce de belirttiğim gibi bu araştırmayı yaparken son 
noktayı koymak gerçekten çok zordu. Çünkü şu anda bu 
cümleleri yazarken bile müze dünyasında değişiklikler olu-
yor. Kitabım yayınevine verildiğinden itibaren müze dünya-
sında olan gelişmeleri bir sonraki kitabımda paylaşmak di-
leğiyle.

Feneryolu, 2022


