
Eski$ehir Cagda$ Cam Sanatlan Muzesi 

Feyza AKDER 
Guzel Sanatlar Kuram ve Ele~tiri Uzmam 

Bir kurum olarak muze klsaca, <;:ok uzak gelecegi hedefleyen bir kamu ko

leksiyonu olarak tammlanabilir. 1980'lerden itibaren butun dunyada mlize

lerin saYlsmda ciddi bir artl§ olmu§tur. Turkiye'de ise muzelerdeki artl§ 

2000'li ylliara rastlar. Yakm ge<;:mi§te ve gunumuzde olan bu geli§meler, ki

mileri tarafmdan 1960'11 Ylllarda Avrupa ve Amerika'da mlizelerin oW sevi

cilik ile ozde§le§tirildigi bir donemden sonra §a§lrtlCl bir geli§me olarak de

gerlendirilmi§tir. 1 Turkiye'deki sanat muzesi artl§l ise basm ve yaym tarafm

dan sanat piyasasmdaki bir eksikligin kapanmasl, klsacaSl olumlu bir ku

rumsalla§ma <;:abasl olarak degerlendirilmi§tir. Son una yakla§tlglmlz bu on 

Yllda, Turkiye'de aplan mlizelerden biri de Eski§ehir <;:agda§ Cam Sanatlan 

Muzesi'dir. 

Muzelerle ilgili tartl§malann tarih boyunca alevlenmesinin ve bitip tuken

memes in in nedenlerinden biri de muzelerin soylem bi<;:imlerinin devlet-sa

nat ili§kilerinde onemli yer tutmasl ve sanatm nasll sergilendiginin sanatm 

var11gl ile ilgili bir noktada yer almasldlr. Hatta muzenin kendisi bir soylem 

bi<;:imidir <;:unku iktidar-bilgi-ideoloji aktanml u<;:Wsunu tamamlar. Eger 

Odunpazan'nda duran muzenin i<;:inden <;:lklp muze kavraml ile ilgili du§u

nlirsek bir<;:ok kaynakta muzenin, tarihin i<;:indeki egemen gu<;:lerin kendi 

egemenliklerini kurmak i<;:in kullandlklan meklnlar olarak da tarif edildigi

ni ammsayabiliriz. Muze kurammda, koleksiyonlannm olu§turulmasl ve mu

ze mimarisi bu <;:er<;:evede ele almml§tlr. Muzelerin sanat alam i<;:inde bir ik

tidar yarattlklanm, kendi i<;:inde dahil olduklan ba§ka iktidarlann bunlardan 

1 TUrkiye Sanat Yliltgl 2006, hazlflayan Zeynep Rona, s.194-211, SanaLBilgLBelge LTD., Istanbul, ~ubat 2007. 
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yararlandlgl veya pek \=ok halkanm birbirinin i\=ine ge\=tigi yumagm etkili bir 

par\=asl oldugunu da soylenir. Sanat ve iktidar ili§kileri muzelerde gozlem

lenebilir.2 

Bu soylem bi\=imini koleksiyonu olu§turanlar ve miizedeki sergi duzenini 

belirleyenler, kuratbrler, muze mimarisi ve sergi duzeni olu§turur. 

"insanlzk hugun ula~ahilecegi en yuksek noktaya Avrupa Uygarlzgz ile ula~

mt"lzgznz ve diger hutun ha~arzlar ir;in olr;ut te~kil ettigini ve kimlik ozelligi 
hulunmayan prehistoryanzn aksine tarih, hir olaylar ve huyuk ki~ilikler zin
cirinden olu~tugu '5 

Bu ahntIYl yamtsan Louvre ve Luxembourg Miizeleri gibi klasik muzeler, 

tarihi olarak ilk SlraYl alacaktlr. Klasik miizeleri, Beyaz Kiip olarak adlandl

nlan modern muzeler izler. Modern miizeler, modern mimarinin i§levsellik 

ve sadelik ilkelerine gore duzenlenen ve modern sanat eserlerini sergileme

ye en uygun tarafslz mekln olarak degerlendirilen beyaz duvarlan olan mu

ze mimarisidir. 

"Klasik muzeler sanat eserini ulusal ekollere gore stralzyorlardz ancak Mo
ma (Beyaz kup modelinin kurucusu olan Alfred Barr'zn uzun yzllar mu

durlugunu yaptzgt muze) moderu sanatz, hirhirinin ir;inden geli~en akzm
lar silsilesi olarak duzenledi. Bir;im, temel aktmlar ve stil onemliydi .. .Beyaz 
kupun sinsi tarafi aslznda arkasznda r;ok gur;lu politik ve parasal destek 01-
dugu halde, ir;erideki ideal, evrensel ve heyaz mekanzn ir;inde sunulanlar
la hera her hu dunyadan yalztzlmt~lzk duygusu verznesidir. "4 

Modern muzeleri, postmodern muzeler izler. Pompidou Ulusal Sanat ve 

Ki.iltur Merkezi beyaz kup modeline alternatif olarak dii§uniilmu§tur. Pa

yanda sistemlerinin, parlak renkli tesisat borulannm apkta blrakIldlgl fUtii

ristik bir binadlr. <;:e§itli kliltiirel kaynaklann, §effaf ve dinamik bir bi\=imde 

tek \=atl altma getirilmesindeki ama\= yuksek ile alt arasmdaki geleneksel Sl

mrlan Ylkarak kulturun demokratikle§mesini saglamaktIr. Postmodern mu

ze de ele§tirilmi§tir. Baudrillard postmodern muzeyi, 1968'deki siyasi ey

lemlerde daha pozitif \=lkl§ gucu bulan tahripklr enerjinin denetim altma 

almmasl olarak tammlar. Farkh bir goru§ ise, miizelerin populer ba§ansml, 

sanatm ve kulturun gc)steri olarak pazarlamanm ta§ldlgl tehlikelere i§aret et

tigini soyler.5 

2 Ali Artun, Sanat Mlizeleri 1- Mlize ve Modernlik, S 101, lleti§im Yaymlan, Istanbul, 2006. 

3 Krztopf Pomain, Miizecilikte Yeni Yakla§lmlar- Kiireselle§me ve Yerelle§me, Ingilizce tebligleri geviren Giil Evrim, 

Ugiincli Uluslararasl Tarih Kongresi, Tarih Yazlml ve Miizecilikte Yeni Yakla§lmlar: Kiireselle§me ve Yerelle§me, Tiirkiye 

Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfl, Istanbul, 2000. 

4 Christopher Griineneberg, Modern Sanat Mlizesi, "Sanat Miizeleri 11- Miize ve Ele§tirel Dii§lince", s. 92, editOr Ali Artun, 

gevirenler Renan Akman- Esin Sogancdar- Taml Bora- Elgin Gen- Ufuk Klhg- Kemal Atakay, Ileti§im Yaymlan, Istanbul, 

2006 

5 A.g.e., s. 99. 



Eski§ehir <;:agda§ Cam Sanatlan Muzesi apsmdan du§unUldugunde Ulkemiz 

cam sanatmm nasll geli§ecegi, tammlanacagml ve tamtllacagml etkileyecek 

bir kurum olmasl amar;,:landlgmdan, muzenin soyleminin ne oldugu pek 

r;,:ok sanatpYl, ele§tirmeni ve kuramClYl etkilemektedir. 

Peki Eski§ehir <;:agda§ Sanatlar Muzesi yukandaki kahplardan birine uyar 

ml? 

Miizenin yapllanmasml gozden ger;,:irirsek, 

-<;:ekirdek koleksiyon 2005 ve 200Tde ar;,:llan iki geni§ r;,:aph serginin 

eserlerinden olu§tugunu, 

-Koleksiyonun her parr;,:aSl bagl§la muzenin mUlkiyetine girdigini, 

-Muzenin mUlkiyetine giren eserlerin bir koleksiyoner veya bir komis-

yon tarafmdan denetlenmedigini, yonlendirilmedigini, 

-Koleksiyonla ilgili alman kararlar, sergilere katllan sanatr;,:llarm aralann

da kararla§tlrdlklan §ekilde oldugunu, 

-Koleksiyonu olu§turan grup muze ile ilgili almmasl gereken sonraki ka

rarlar uzerinde de bir yetki alam olu§turmadlgml, 

-Muze bir kurumsalla§ma r;,:abasl ise, kurumsalla§manm Turk sanatmm 

en gozde §ehri olan lstanbul'da degil, bir universite §ehri olarak nitelen

dirilen Eski§ehir'de planlandlgml gozlemleyebiliriz. 

Blitun bunlar nedeniyle r;,:ok degi§ik ozelliklere sahip sanatplann birbirle

rinden farkh r;,:ah§malan bir muzenin r;,:ekirdek koleksiyonunu olu§turmu§

tur. Muzenin geleneksel mimarisi ve r;,:agda§ nitelemesi; r;,:ah§malann estetik 

anlaYl§lan, sanat, zanaat ve tasanmlann aym salonlarda sergilenmesi, hatta 

bunlan birle§tirmeyi amar;,:layan r;,:ah§malann da bulunmasl, r;,:agda§ sanatm 

ima ettigi postmodern donem ile muzenin yoneticiligini ustlenen belediye

nin modernist soylemi, Muze'nin farkh ur;,:lardaki biraradahgmm bazl oge

lerdir. Muzenin hemen her ozelligi karakteristik olarak birbirinden farkhdlr 

ve bu nedenle Miize soziinu ettigimiz kahplardan hir;,:birine uymaz. Muze

deki biitun bu farkhhklann tek ortak noktasl camdlr. Muzenin camla ilgili 

vurgusu ise, onun r;,:agda§ sanat malzemesi oldugudur. 

Eski§ehir <;:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'nden ve Turkiye'den de bir adlm ge

ri r;,:ekilip dunyaya bakacak olursak, globalle§menin karakteristik bir ozelli

gi olan postmodern, hatta yava§ yava§ onun otesine ger;,:en, tammSlZ bir do

nemde oldugumuzu ammsayabiliriz. Postmodern muze kuramma gore 

2000'li Ylllarda Tlirkiye'de ar;,:llan sanat muzelerini ve Eski§ehir <;:agda§ Cam 

Sanatlan Muzesi'ni tartl§abiliriz belki. Ancak batl toplumlannm muzelerle il

gili geli§tirdikleri bu slmflandlrmalar globalle§me r;,:agmda bile Turkiye'ye 

uyarlanabilir mi? Bir taraftan da bin yedi yuzlerde ilk klasik muzeye ev sa

hipligi yapml§ bir toplumun muze ile kurdugu ili§kiler Cele§tiriler de bura-
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ya dahil) ile bizim toplumumuzunki benzer olabilir mi? Belki bu sorulara 

alelacele cevap aramadan once Ulkemizde 2000'li ytllarda aplan sanat mu

zelerin kendilerini tammlamalanm, onem verdikleri konulan ve one pkar

dtklan ozellikleri incelersek biraz rahatlanz. 

Muzelerin tarihinde oldugu gibi Turkiye'nin sanat muzelerinin koleksiyon

lanm olu§turma bi\=imi birbirinden farkhdtr. Hepsi bir kurumsalla§ma \=aba

St i\=inde olduklanm belirtirler ama bunu farkh bi\=imlerde ger\=ekle§tirmek

tedirler. Sabanct Muzesi aslmda yaptlan rekla.mlarda pek one pkmasa da bir 

universite muzesidir. 1stanbul Modern'in ise Eczactba§t ailesine bagh olma

St ele§tirilen bir noktadtr. Pera Muzesi basm tarafmdan desteklense bile, 

muze yoneticilerinin kurumsalla§ma ile ilgili sorunlan oldugunu basma 

apklamt§lardtr.6 Basmda pkan yaztlarda daha once saydtgtm iki ozellikten 

daha once muzelerimizin en onemli meselesi olarak kurumsalla§ma yer al

mt§ttr. Farkh kurumsalla§malar farkh bi\=imde koleksiyon olu§turmaya ne

den olu§mu§tur. Veya bu sonu\=, koleksiyon nedendir. Hangi yol izlenmi§ 

olursa olsun, kurumsalla§manm yeterince saglam olmadtgt vakit muzelerin 

omurlerinin de yeterince uzun olmayacagt soylenmektedir. 

Koleksiyonlar arttk daimi koleksiyonunun dt§mda gezici-buyuk sergileri de 

kapsamaktadtr. Turkiye'deki bir\=ok sanat muzesi bu uygulamayt stcak bul

mu§tu. Eski§ehir c,;:agda§ Cam Sanatlan Muzesi katalogunda bu tip sergile

rin aplacagmdan soz etmi§tir. 

Muzeler uzerine yaptigtmtz meditasyonumuza devam edersek Eski§ehir 

c,;:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'nin koleksiyonla§masmt saglayan muze ko

leksiyonunu olu§turanlann, sanat\=tlar oldugunu soyleyecegimiz noktaya 

geliriz. Sanat\=tlann hepsinin aym zamanda koleksiyonda eserleri yer almak

tadtr. Muzenin kurumsalla§masma yardtmct olanlar Anadolu Universitesi 

Guzel Sanatlar FakUltesi Cam BolUmu ve Cam Dostlan Grubudur. Daha 

soma Eski§ehir Buyuk§ehir Belediyesi muzenin binasmt ve bir\=ok sorumlu

lugunu ustlenerek ger\=ekle§mesinde yardtmct olmu§tur. Anadolu Universi

tesi Guzel Sanatlar Fakultesi Cam BolUmu Tukiye'nin ilk cam bolumudur. 

Cam Dostlan ise GUltekin c,;:izgen, 1zzettin Baki ve Ekrem Ozen'in onderli

ginde bir araya gelen cam sanat\=tlandtr. Muzenin temelini olu§turan iki bu

yuk serginin duzenlenmesinde \=ok etkin rolleri olmu§, Muzenin kurulu§ 

a§amalannda da hep sahnede olmu§lardtr. 

Koleksiyonun olu§turulma bi\=imi Turkiye Cumhuriyeti tarihinde a\=tlan hi\=

bir sanat muzesininkine benzemez. Muze tipinin yam stra, koleksiyonunun 

olu§turulmast da biriciktir. Bu durum Muze ile ilgili otantik bir anektod 01-
manm yam stra, Muze ile ilgili bir\=ok sonu\= ortaya koyar: Muze, her anlam-

6 Tiirkiye Sanat Yllhgl '06, s. 200, hazlrlayan Zeynep Rona, Sanat_Bilgi_Belge LTD., Istanbul, ~ubat 2007. 



d~1 bir~ok f:ukhhgl ir;inde barmdmr, 

MOzenin kurulu{i oykusu klsaca ~6yledir: Camda Scmafsal Yanslmalaradh 

sergiyi olu~tllran, 2005 yilmda bir araya gelen Tl.irk cam sanatc;,:ilanntn c;,:alv;;

malan ve Mllrona Cam MOzesi koleksiyonll, lstanbul 'da Dolmabahc;;:e Sara

Yl'nda sergilenmi!$t.ir. BlI sergiyi 2007 Ylhnda Eskj~ehir'de Anadolll Oniver

sitcsi KOtOphane Sergi Salonu'nda sergilenen Cam TlItkusu sergisi takip e l

mi§tir. Ilk sergide yer alan sanat,liann ~oilu ikinci sergide de yer alml~lardlf. 

Cam TutkuSlI sergisini, 1980 Ylhndan itibarcn c;e~itli cam r;ah§malan yap

makta olan ve Belcdiye bOnyesinde a,lIill cam boncuk kurslan de destek

leyen Eski ehir Bliyiik§ehir BeleC\iye Ba§kanr Ylima, Bliyiiker§en 'de gez

mi§tir, Serginin mOzele§lirilmesi fikri bu slrada Yllmaz nOyOker~en'e teklif 

edilir. Yilrnaz BOyOker~en'de Odunpazan'nda restorasyonll devam eden 

Konaklardan birini mOze hinasl olarak tahsis cdcI'. MOze He ilgili c;;ah~malar 

yedi ay sOrer ve 1 Arallk Cu martesi 2007 6~len saatlerinde mOze sakin bir 

lorenle aC;lhr.' 

Kuruculann en kalabalik ve larifi zor liyeleri koleksiyonu olll~turllp, cam ile 

hir ya§am bic;imi o larak lIgra~an sanatc;,:i1ardlr. Grup OyeJerinin sanat ge<;:mi~-

7 ~aM~ Cam Sanatlan Milzesi Katalogu 

http!rwlklpedl8orgwlklReslm 

Camsanatmuzesi,}Pi. 
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leri birbirlerinden farkhdlr. Grubun Anadolu Universitesi'nin Cam BolUmli 

ogretim elemanlan, ogrencileri, <;:e§itli guzel sanatlar fakultelerinin seramik 

bolUmu mezunu olup da cam sanatl ile ilgilenmeye ba§laml§ sanatplar, bir 

§ekilde hobi olarak cam ile ugra§maya ba§laml§ ama sanatsal formasyonu

nu her hangi bir gUzel sanatlar fakultesinden almaml§ sanat<;:llar, <;;e§itli cam 

fabrikalannda Ylllarca cam ustahgl yapml§ ki§iler ve cam tasanmcllardan 

olu§tugunu goruruz. 

Koleksiyonda eserleri olan sanatplann 15'i bir Guzel Sanatlar Fakultesi'nde 

akademisyenlik yapmaktadlr. Sanat<;:llann ya§ ortalamasl kirk civanndadlr. 

Sanat<;:llann l1'i sanatsal formasyonlanm bir Guzel Sanatlar Fakultesi'nde al

maml§tlr. Bu grubun cam ustasl olan ii<;: uyesi dl§mda hepsi yuksek ogreni

mini ba§ka bir bran§ta tamamlaml§tlr. Koleksiyonda yer alan be§ yabancl 

uyruklu sanatp da kendi Ulkelerinde giizel sanatlar fakultelerinde <;:ah§mak

tadlrlar. Gernot Merker ve Ursula Merker ise bin altl yuzlerden itibaren cam 

ile ugra§an unlu bir ailenin uyeleridir. Yabancl sanat<;:llar daha onceden 

Anadolu Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi Cam BolUmii ile baglantl kur

mu§, ogretim gorevlisi degi§tirme programl ile cam bolUmunde ders vermi§ 

ya da Anadolu Universitesi Guzel Sanatlar Fakultesi'nde ogretim elemam 

olan sanat<;:llarla ortak sergiler a<;:ml§ ki§ilerdir. 

Koleksiyonda yer alan eserler fUzyon, slcak camla §ekillendirme, cam altl 

resim, pate de verre, vitray, slumping, soguk cam ufleme, slcak cam do

kum, fmnda §ekillendirme, mozaik ve kumlama teknikleri ile yapllml§lar

dlr. En <;:ok kullamlan teknik 15 eserle fUzyondur. Slcak cam §ekillendirme 

teknigi ile <;:ah§abilmek i<;:in slcak cam fmnma ihtiya<;: vardlr. Ancak Turki

ye'de <;:ok az atolyenin bu tip bir fmm vardlr. Turkiye'de studyo camClhgl 

yapan tek kurum lstanbul'da Cam Ocagldlr. Slcak cam ile iiretim yapan fir

malar da bulunmaktadlr; fakat bu firmalar endustriye yonelik <;:ah§malar 

uretmektedirler. Bu nedenle Turkiye'deki sanatplann slcak cam ile yapabi

lecegi <;:ah§malar slmrlamr. Fuzyon fmnlannm ise daha yaygm oldugu soy

lenmektedir. Fate de verre ise seramik fmnlannda bile ger<;:ekle§tirilebilen 

bir <;;ah§madlr. Gene de koleksiyonun sadece dart par<;;aSI bu teknikle ya

pllml§tlr. 

Koleksiyonun diger ozelliklerini slralarsak: Katalogda yer alan 52 sanat<;:mm 

14'u i§levselligini koruyan <;:ah§malar, 19'u ise u<;: boyutlu, enstalasyon veya 

heykel olarak degerlendirebilecegimiz eserler yapml§lardlr. Geleneksel 

Turk camClhgl ile ilgili en tipik eser cam boncuklardan olu§an kolyeler, cam 

altl resimleri ve <';:e§m-i BUlbullerdir (Filigran). Geri kalan ph§malann bir 

klsmmda geleneksel ogeler olsa bile bunlar cam sanatl gelenegi ile ilgili de

gil, daha genel anlamda Tlirk plastik gelenegi ile ilgili yedi <;:ah§madlr. 

Muze kuramlan ile ilgili yazllarda postmodernizmle beraber onem kazanan 



bir ozellik de muzenin etrafl ile kurdugu ili§kidir. (,,:aglmlzdaki muzelerin bu 

bakl§ a<;,:lsmda kar§lsma <;,:lkan en tartl§mab kavramlardan biri de kitle ileti

§im araCl haline gelmeleridir. 

Muzelerin kitle ileti§im araCl haline geldigi tartl§masl butun dlinyada son 

otuz Ylla ait bir durumdur. Eski§ehir (,,:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'nden <;,:ok 

istanbul'daki istanbul Modern, Santral istanbul ve SabanCl Muzesi gibi ile

ti§im ara<;,:lannl ve medyaYl etkin kullanabilen kurumlar i<;,:in tartl§llmaSl da

ha kolay bir slfat olabilir. Ancak artlk hemen hemen blitun muzelerimizin 

internet sayfalan ve sanal ortamda halkla ili§ki kurabilecekleri sistemleri 

vardlr. Aynca Mlizelerimizin tanrtlm yazllannm hepsinde muzelerin lokan

talan, kutUphaneleri, sinema salonlanndan soz edilmektedir. Sosyal bir bu

lu§ma meklnr olma, ho§<;,:a vakit ge<;:irilecek bir yer olma hepsi i<;,:in onemli 

gibidir. Bu istek Postmodern mlize anlaYl§ma sempati olarak da gorulebilir. 

Eski§ehir (,,:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'nin henliz bir internet sayfasl yok

tur. Ancak muze a<;,:lldlgmdan beri ama<;,:lanan ve hazlrbklan yapllan <;,:ab§

malardan biri de budur. Muze henuz ilk Yllml bile doldurmadlgmdan, halk

la uygulamada nasrl bir etkile§ime girecegi <;,:ok belirli degildir. Ancak mu

zenin zaten Belediye bunyesinde bir kurum olmasl etkin bir ileti§imin sag

lanabilecegine dair bir ipucudur. Fakat bu etkile§im post modern mlize ku

ramma ml yoksa Belediye'nin sahip oldugu modernist tavra ml daha yakm 

olur bunu bize gelecek gosterecektir. Aynca Muzenin bir sure soma KUltlir 

ve Turizm Bakanbgl'na devri ihtimali de vardlr. Bu nedenlerle muzenin yo

netim soylemi ger<;,:ekten de henuz belirlenmemi§tir. Aslmda bu, mlize ile 

ilgili kamuoyu olu§turulmasl i<;,:in bir flrsat olarak da gorUlebilir. 

Muzenin bulundugu Odunpazan Eski§ehir'in tarihi bir mekanrdlr ve beledi

ye semtin buyuk bir klsmml restorasyon projesi altma alml§tlr. Projenin ya

plldlgl yer Eski§ehir'deki diger muzelerin yogunla§tlgl bir bolgededir. Kari

katur Muzesi, Arkeoloji Muzesi (§u anda tadilatta), Cumhuriyet Muzesi bir

birlerine <;,:ok yakmdlrlar. Aynca §ehrin ba§ka bir simgesi olan lUleta§l, cam 

ve gumu§ i§lemeciligi yapan dukkanlar Atlrhan EI Sanatlan (,,:ar§lsl'nda bir 

araya toplanml§trr. 0 da muzeye <;,:ok yakm bir yerdedir. Odunpazan'nda ta

rihi bir mezarlrk, cami ve kulliye de bulunmaktadlr. Alanm buyuk bir klsml 

trafige kapalrdlr. Butun bunlardan <;,:lkarabilecegimiz sonu<;,:, §ehrin bu klS

mmm turistik bir yer haline gelecegidir. Bir yama<;,:ta yer alan semtin alt klS

mmda konaklar, muzeler; yoku§un ortasma dogru cami, kulliye ve yukan

lara dogru gelirleri du§uk semt sakinleri, en tepede ise bir mezarlrk bulun

maktadlr. Semtin ust klsmmm sakinlerinin gelirleri olduk<;,:a du§uktur. Bu ki

§ilerin evleri geleneksel Odunpazan evlerine de pek benzemeyen tek katb 

yaprlardlr. Turistik mekan bu kesime dogrudan bir gelir saglayacak durum

da gorunmemektedir. Fakat ileride §ehrin bu kesimi ile muzelerin, turizmin 
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ve sanatm Eski§ehir'de hi<;: girmedigi bir etkile§ime girecegini soyleyebiliriz. 

Ozellikle de muzeler etkinlik ama<;:lanna istedikleri oranda ula§abilirlerse. 

Muzenin etrafl ile ileti§im kurabilecegi ba§ka bir alan da mimarisidir. Muze 

mimarilerimiz daha dogrusu muze binalanmlz, batldaki miize mimarisinden 

farkh bir durumdadlr. Miize binalanmlZln <;:ogu ba§ka bir ama<;:la yapllml§ 

binanm muze olarak kullammma <;:evrilmesi §eklindedir. Ancak bu <;:evirme 

batldaki Postmodern muze mimarisinde fabrika binalannm <;:evrilmesinden 

biraz daha farkh ama<,:larla oldugu tartl§llabilir. Santra 1stanbul, postmodern 

muzelerle ilgili en iddiah ornegimizdir. 

2000'li Yillarda Turkiye'de a<;:llan sanat muzelerinin <;:ogunun cografyasl 1s

tanbul'dadlr. Bu muzelerin yogunlukla ileti§im kurduklan ve ileti§imin dl

§mda da bir varhk gosterdikleri alandlr. Ancak yava§ yava§ 1stanbul'un dl

§mda pkma istegi hem sanat<,:llar da hem de var olan muzelerin uzantlla

nnda ortaya pkmaktadlr. Muze haberlerinde SabanCllann sanat muzelerinin 

diger illerde de a<;:llmasl ile ilgili <;:abalan oldugu gorUlmu§tur. Eski§ehir 

<';:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'nin Eski§ehir'de a<;:llmasl bu nedenle diger 

muzelerden aynlan bir noktadlr. Ashnda Osmanl!'daki cam sanatl ve cam 

sanayi olu§umlannm <,:ok buyuk bir klsml 1stanbul'dadlr. Cumhuriyet Done

mi'nde de bu §ekilde devam etmi§tir. 

Guniimuz muzelerinin ileti§im kurduklan alan artlk sadece kendi uluslan 

degil aym zamanda dunyadlr. Muzelerimizin tamtlm yazllannda Turk sana

tim tamtma, diinya ile kopru olu§turma onemli bir slogandlr. Bu durum kl

sacaSl muzelerin uluslararasl bir <;:aba i<,:ine girdiklerini gosterir. SabanCl Mu

zesi'nin Avrupa'nm onemli sanat<,:llannm sergilerini biiyuk maliyetle getir

meleri, kendi koleksiyonlanm yurt dl§mda tamtmasl ve 1stanbul Modern'de 

Venedik Bienali'nin, batlda onem kazanml§ yabancl sanat<;:llann sergilerine 

surekli yer verilmesi bu <;:abaya verilebilecek orneklerdir. Sorulabilecek bir 

soru, belki gen<,: Turk sanat<,:llann yurt dl§l baglantlsmm miizelerimiz saye

sinde kurulup kurulmachgl olabilir. 

Eski§ehir <';:agda§ Cam Sanatlan Muzesi uluslararaslhk ozlemini banndlran 

bir muzedir. Hatta en onemli soylemleri bu noktada olu§ur. Muze, Univer

site sayesinde kurdugu yurt dl§l baglantllan ile <;:ekirdek koleksiyonunu 

zenginle§tirmi§tir. Anadolu Universitesi Guzel Sanatlar Fakliltesi Cam BolU

mu'nde yapllan uluslararasl <;:al!§malar ve cam <;:ah§taylan eger muze biin

yesinde de yapllmaya ba§larsa, arkasmda <;:ok biiyuk bir sermaye destegine 

gerek kalmadan bu amaCl ger<,:ekle§tirebilir. 

Ulkemizde muzelerin gerek kataloglannda gerekse internet sayfalannda en 

<,:ok onem verdikleri ve en <,:ok one surdukleri konulardan biri egitimdir. 

Bunu, muzelerin ileti§im kurma bi<;:imi olarak egitimi se<;:tigi §eklinde de for

mule edebiliriz. Egitime verilen onem ustlenilen kamusal bir roldur. Fakat 



kurulu§lannda kamusal ogeler yer almayan muzelerimiz de sanat egitimini 

ve muzede verilecek bir sanat egitimini onemsemektedirler. 2000'li Yillarda 

muzelerin artmasl ile sanat egitiminin veya ba:;;ka konudaki muzelerin egi

timden ne kast ettikleri, hangi ama<;la bunu yaptlklan ve ne olarak sunduk

Ian onem kazanml:;;tlr. istanbul Modern bu konuda en iddiah olan muzeler

den biridir. Ozellikle <;ocuklarla ilgili egitim programlan, okul gezileri i<;in 

internet sayfasmdan ula:;;llabilecek olanaklan, <;ocuk odalan vardir. Aym za

manda yeti§kinler i<;in de egitim pragramlan duzenlemektedir. Uiusiararasl 

hedefler ise yogunlukla yurt dl:;;mdan onemli kabul edilen sanatplann ret

rospektif sergilerini veya ilnlU ba:;;ka sergileri getirmekte ba:;;anh olmu:;;tur 

veya reklam kampanyalanm bu :;;ekilde surdurmektedir. Eski§ehir <;:agda§ 

Cam Sanatlan Muzesi bu konuda da etkin bir ral ustlenmek istegindedir. 

Anadolu Universitesi ile aym :;;ehirde oldugu du:;;iintilunce bu istegin ger

<;ekle:;;mesi hi<; de imkansiz degildir. 

Eski:;;ehir <;:agda:;; Cam Sanatlan Muzesi Uzerine bir kere daha du:;;unursek, 

muze modellerinden hi<; birine tam uymadigmi gorebiliriz. Ulkemizdeki sa

nat muzelerinin yogun olarak a<;lldlgl bir donemde kurulmu:;; olsa da onlar

dan da farkh, ken dine ozgu bir yol izlemektedir. En azmdan ba:;;langici bu 

§ekilde olmu:;;tur. 

"Muze arttk kesin ve net olarak ~izilmi~ smtrlara sahip tekil bir kurum de

gildir. Zamansalltk, oznelik, kimlik ve ba~kaltk uzerine du~uncelerin alam 

ve smama zemini haline gelmi~tir. Muzelerle ilgili 1960'lt ytllarda ele~tiri

len iktidar- bilgi- ideoloji zinciri ortadan kalkmamt~ttr. Ancak buradaki 

akt~ tersinden de i~lemeye ba~lamt~ttr. " 8 

Gunumuz muzeleri i<;in yapllml:;; bu genelleme, Eski:;;ehir <;:agda:;; Cam Sa

natlan muzesi i<;in de soylenebilir mi? 

Eski:;;ehir <;:agda:;; Cam Sanatlan Muzesi boyle bir <;ozumleme i<;in bize <;ok 

az ipucu verir; <;unku henuz bir yIhm tamamlaml:;;, uzerine yorum yapabi

lecegimiz sergi silsileleri ger<;ekle:;;tirmemi§tir. Muzenin ama<;lan ve uzun 

donemli planlan da sadece katalogun ba:;;mda yer alan genel yazllar i<;inde 

yer aimaktadir. 

<;:agimiz gibi Eski:;;ehir <;:agda§ Cam Sanatlan Muzesi'de belirsizlikler i<;inde

dir. Fakat bu durum Odunpazan halkl, Anadolu Universitesi, Eski:;;ehir Bu

yuk:;;ehir Belediyesi, cam sanatplan ve geni:;; planda Tiirk sanatl i<;in avan

tajh bir durumdur. <;:unku muzenin yonetimi henuz oturmadlgmdan onun

la ilgili tartl:;;malarla bir kamuoyu olu:;;turmak ve nasil bir muze istedigimi

ze karar verip uygulamak i<;in elveri:;;li bir hava buiunmaktir. Esnekligi ve 

8 Andreas Huyssen, Bellek Yitimiuden Ka~l§: Kitle lleti§im Aracl Olarak MUze, " Sanat MUzeleri 11- MUze ve Ele§tirel 

DU§Unce", s. 295, editOr Ali Artun, ~evirenler Renan Akman- Esin Soganctlar- Taml Bora- El~in Gen- Uluk Klh~- Kemal 

Atakay, lleti§im Yaymlafl, Istanbul, 2006 
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<;,:oklu yaplsl muzelerle ilgili ele§tirilen pek <;,:ok konunun bertaraf edilmesi 

i<;,:in bir tavlr olarak belirlenip, surekliligi saglanabilir. 
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