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Tarihi Kentler Birliğinin ilk kez 2016 yılında gerçekleştirdiği Müze Özendirme Yarışması, bu
yıl 4’üncü kez düzenlendi. TKB’nin iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin
müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak
ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini
geliştirmek amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına bu yıl 16 belediyeden, farklı
ölçeklerde 18 müze katıldı.
Kuruluşunun 20’inci yılında, kent kimliğini tanıtacak ve yaşatacak; kentlileri de ziyaretçileri
de kente yaklaştıracak; kentin, üzerine kurulduğu yaşayış, düşünce ve sanat varlıkları ile
etrafını saran kültür atmosferini görünür kılacak müzelerin kurulumunu desteklemeye
devam ediyor. Geçmişiyle, doğasıyla, sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü
anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren kent müzelerinin sayısı, kuşkusuz ki bu
desteğin de etkisiyle her geçen yıl artıyor.
Tüm dünyanın salgın hastalık ve pandemi koşullarının dayattığı yeni bir yaşayış biçimini
tecrübe ettiği şu günlerde, öncelikler sıralaması bireysel ve toplumsal düzeyde değişti,
değişmeye devam ediyor. Ancak kültürel mirası korumak, bir öncelik olarak varlığını
sürdürüyor. İnsanların kitleler halinde, yaşadıkları kentlerle ilişkilerini asgaride tuttukları
haftalar boyunca da, kültür mirası, aidiyet hissinin korunmasında önemli bir etken oldu.
Hem kentliler hem de o kentlerin kültür mirasını tanıyan komşu kentlerin, ülkelerin insanları
miras değerlerini ortak bir hassasiyetle sahiplendi.
TKB Müze Özendirme Yarışmasının 4’üncüsü, tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sıra
dışı şartlar altında gerçekleştirildi. Tarihi kentler, Müze Özendirme Yarışmasına pek çok
faaliyetin zorunlu olarak askıya alındığı böylesi bir dönemde hazırlandı ve güç şartlar altında
katılım gösterdi. Bu, kültürel mirasın korunmasının bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu
gösteren önemli gelişmelerden biri.
Bu yıl TKB Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı alanlarda 18 müze katıldı.
15 Mayıs 2020 tarihinde, internet üzerinden toplanan Seçici Kurul, projeleri değerlendirdi;
müzelerin başarılı ve geliştirilmeye açık yönleriyle ilgili görüşlerini belirterek ödüllerin
dağılımına karar verdi. Ahmet Erdönmez başkanlığında toplanan Seçici Kurul Aziz Elbas,
Kibele Eren, Sezer Cihan, Yeşim S. Dizdaroğlu ve Y. Metin Keskin’den; Danışma Kurulu ise
Prof. Dr. Metin Sözen, Ahmet Onur Altun ve Alp Arısoy’dan oluştu. Değerlendirmede 6 temel
kriter gözetildi:
• Mekân kalitesi; müzenin içinde bulunduğu yapının mekânsal niteliği, mekânın korunması 		
ve yeniden işlevlendirilmesi aşamasında yapılan çalışmalar, yapının kent kimliği ile ilişkisi 		
ve planlama kurgusu dikkate alındı.
• Arşiv ve araştırma çalışmaları; müzenin arşivinin oluşturulma şekli, koleksiyonlarının 		
niteliği, arşivinin bilimsel araştırmaları ne ölçüde yönlendirebilecek güçte olduğu ve 		
yapılan yayınlar bu kapsamda ele alındı.
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• Sergileme kurgusu; müzenin koleksiyonunu ziyaretçilerine aktarırken kullandığı iletişim 		
dili, sergi düzeni, yapılan seçki ve kullanılan sergi ara yüzü, bu kriter altında değerlendirildi.
• Sosyal gücü; müzenin bir kültür mekânı olarak halkla kurduğu ilişki, bu bağlamda 		
değerlendirildi. Müzede verilen eğitimler, destekleyici faaliyetler, düzenlenen etkinlikler, 		
program ve her şeyden önemlisi içinde bulunduğu kentin sosyal yaşamına olumlu 		
etkisi bu kapsamda dikkate alınan kriterler oldu.
• Kentle ilişki; müzenin kentin bütüncül kurgusu ve koruma çalışmalarıyla ilişkisi 			
değerlendirildi; müzenin, kentte ne ölçüde bir kamusal odak olarak var olduğu sorusu 		
irdelendi.
• Süreç yönetimi; müzenin açılması ve yönetimi süreçlerinde karşılaşılan zorluklara karşı 		
yenilikçi yaklaşımların ne ölçüde geliştirilebildiği, bu kriter kapsamında ele alındı.
Bu yıl, içinde bulunduğumuz şartlar da göz önünde tutularak, yarışmaya katılan müzelerin
ziyaret edilememesinden dolayı, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında,
her bir müzenin kendi bağlamı içinde değerlendirilmesine karar verildi ve ödüller 10 farklı
kategoride toplandı: Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv
Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat
Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi.
Müzelerin, birbirlerinden farklı alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi, bu başarılarıyla
diğer yerel yönetimlere örnek gösterilmeleri, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin
güçlendirilmesinde geliştirilmeye açık noktaların destekleyici bir yaklaşımla eleştirilmesine
oy birliğiyle karar verildi.
Yerel yönetimler tarafından kentin ortak hafızası ve kültürel kimliğine ilişkin konuları
kendi alanlarında gören ve bu bilinçle yapılan tüm çalışmalar, desteklenmesi gereken
hareketlerdir. Seçici kurul her yerel yönetimin kendi kaynakları ölçüsünde katkı sunduğu
bu harekette, tüm müzelerin kendi deneyimi ve yerel sorunları aşmada geliştirdiği
yaklaşımları; başka benzer girişimlerin önünü açacak, onlara örnek olacak tecrübeler olarak
değerlendirdi.
TKB Müze Özendirme Yarışması, isminde de vurgulandığı gibi müzeler arasında rekabeti
değil, iyi örnekleri özendirmeyi hedefliyor.
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GÖÇ MÜZELERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Buca Göç ve Mübadele Anı Evi

Buca Göç ve Mübadele Anı Evi, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi”
başta olmak üzere Türkiye’ye Balkan ülkelerinden yapılan göçlerin
hikâyesini aktarmak, göçmenlerin kültürel mirası sergilemek amacıyla
kuruldu. Anı Evi, göçlerle büyüyen bir kent olan İzmir’in göçmen
nüfusun yoğun yaşadığı ilçelerinden Buca’da, İzmir Büyükşehir
Belediyesinin Kasaplar Meydanında restore ettiği 116 yıllık tarihi
yapıda, 2017 yılında açıldı.
Mübadele ve göç olgusunun meydana getirdiği kültürel, sanatsal ve
folklorik değerleri korumak, yaşatmak ve tanıtmak için çeşitli sergi,
dinleti ve konserler ile çocuklar için drama eğitimleri düzenleniyor;
konuyu bilimsel olarak ele alan uluslararası sempozyum, panel
ve söyleşiler ile sözlü tarih çalışmaları yürütülüyor. Mübadeleyi
yaşayan Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini
geliştirmenin önemine inanan Anı Evi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kent Arşivi ve Müzesi bünyesinde hizmet veriyor.
Müze, mübadele kavramıyla ilgili genel bilgilerin ve kronolojinin yer
aldığı Giriş, Bekleyiş, Vapurda, Gelenler/Gidenler, Tahaffuzhane,
Çocuk Olmak, Geleceği Kurmak ve Geçmişe Sarılmak olmak üzere
8 bölümden oluşuyor. Anı Evi koleksiyonu, APİKAM arşivindeki
materyallerin yanı sıra, büyük bölümü mübadil ailelerden gelen
bağışlardan oluşuyor. Bağışlarla temin edilemeyen malzemelerse
satın alınarak koleksiyona kazandırıldı.
27-28 Nisan 2017 tarihindeki “Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele
Sempozyumu” Anı Evi tarafından düzenlendi ve sempozyum kitabı
yayımlanarak kent arşivine eklendi.
4
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Buca Göç ve Mübadele Anı Evi
APİKAM bünyesinde çalışması
ve bütüncül kentsel stratejinin
bir parçası olarak kentin
önemli bir meydanında tarihi
bir konağın işlevlendirilmesiyle
göç ve mübadele kavramlarını
görünür kılması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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GÖÇ MÜZELERİ
Manavgat Belediyesi
Giritliler Müzesi Giritliler Kültür Evi

Müze, Manavgat Belediyesi tarafından yoğun
turizm fonksiyonu ile sıkışmış ve rantın olduğu
bir alanda Girit yaşam kültürünü yansıtan ve bu
kültürün gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan
bir uygulama gerçekleştirmek; kamu eliyle koruma
bilincini oluşturmak hedefiyle 2016 yılında açıldı.
Öncesinde ilkokul binası olarak kullanılan yapı, ilgili
her türlü belge, bilgi, eşya, kitap, görsel malzeme,
ses ve görüntüyü bünyesinde bulunduracak, bu
verilere dayalı geçici ve sürekli sergiler düzenleyecek,
ziyaretçiyle karşılıklı ilişkiye dayalı interaktif bir ortam
oluşturacak şekilde Manavgat Belediyesi tarafından
“Giritliler Kültür Evi-Giritli Müzesi” olarak yeniden
düzenlendi.
Müze, karşılama bölümü, sergi salonları ve teknik
bölüm olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birbirine
bağlı 3 mekânın bulunduğu Giritliler Evinde, birinci
kuşağa ait fotoğraflar, kullandıkları etnografik ve
folklorik malzemeler, bilgi ve belgeler ile o dönemin
sosyal yaşamının anlatıldığı panolar, maketler yer
alıyor.
Müzede süreli sergiler, Girit yemeklerinin tanıtıldığı
günler, çocuklara okul gezileri, kamusal tanıtım günleri
gibi etkinlikler düzenleniyor. Müze, yıl içinde ortalama
10 süreli sergiye ev sahipliği yapıyor.
6
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Giritliler Müzesi turistik bir
alanda tarihi bir okul binasının
kamusal bir sosyal odak olarak
küçük ölçekli fakat özenli
bir şekilde işlevlendirilmesi,
göçmen kültürünü yaşatması
ve mekân aidiyetini
güçlendirmesi nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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GÖÇ MÜZELERİ
Odunpazarı Belediyesi
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu
Kırım Tatar Müzesi

Müze, Osmanlı-Rus Savaşları sonunda Kırım’dan sürgün
edilip Anadolu’da çeşitli yerlere göç etmek zorunda kalan
Kırım Tatarlarının Eskişehir ilinde kurmuş oldukları yaşantının,
kültürün, sanatın, sosyal hayatın yansımalarını görebilecekleri,
bu kültürü aktarabilecekleri bir mekân sağlamak ve tarihsel
bilinci artırmak amacıyla 2016 yılında kuruldu.
Eskişehir çeşitli göç dalgalarıyla gelen birçok kültüre ev sahipliği
yapmış bir kent. Kırım Tatarları da en büyüğü olan 1944 sürgünü
ve sonraki yıllarda Eskişehir’e gelerek yerleşmiş bir halk. Kırım
Tatarları kentte oluşturdukları kültürle Eskişehir kimliğinin
önemli ögelerinden biri. Müze, Kırım Tatar kültürü, sosyal ve
tarihsel hayatı hakkında bilgiler veriyor. Kırım Tatarların yaşam
kültürünün müze aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılması,
yaşatılması, tanıtılması hedefleniyor.
Müze iki katlı kâgir bir bina içinde kuruldu. Eski bir konak olan
müzedeki odalar teşhir alanları olarak değerlendirildi. Kırım
Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneğinin bağış
yoluyla topladığı objeler, Odunpazarı Belediyesi tarafından müze
yapısı içinde tasnif edilerek toplandı. Teşhir alanları için gerekli
objelerin sayısının yeterli olmasıyla da müze ziyarete açıldı. Kırım
kültürüyle ilgili bağışlar da kabul edildi.
Müzede; Kırım Tatar kültürüne ait kadın giysileri, günlük
kullanım eşyaları, mutfak araç ve gereçleri, geline ait çeyiz
eşyaları, sünnet odası gibi etnografik ögeler sergileniyor.
8
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Mustafa Abdülcemil
Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi
tarihi bir konağın yeniden
işlevlendirilmesi, azınlık kültürü,
göç ve sürgün tarihine ışık
tutması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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KENT MÜZELERİ
Bilecik Belediyesi
Yaşayan Şehir Müzesi

Yaşayan Şehir Müzesi Bilecik Belediyesi tarafından;
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi katkılarıyla 2017 yılında
ziyarete açıldı.
Müze 5 ana başlığa göre düzenlendi. Giriş katındaki iki
ana bolümde, Ertuğrul Gazi’nin 400 kıl çadırıyla gelip
Söğüt ve Domaniç’te Osmanlı Devletinin temellerini
attığı bir Kuruluş Odası yer alıyor. Giriş kattaki diğer
odada ise Millî Mücadeledeki etkili I. İnönü, II. İnönü
Metristepe Zaferlerinin anlatıldığı Kurtuluş Odası
bulunuyor. Müzenin üst katında Sosyal Yaşam ve
Zanaat odaları ile şehrin sosyo-kültürel yaşantısının
anlatıldığı, zanaat bölümü yer alıyor. Bu yıl açılan son
bölümdeyse 5 Aralık 1920 Mustafa Kemal ve İstanbul
Heyetinin ilk resmi görüşmesi olan Bilecik Mülakatının
99’uncu yılı anısına müzeye kazandırılan Cumhuriyet
Odası bulunuyor.
Müzede öğrencilere ve ziyaretçilere “Yaşatmaya
Devam Ediyoruz”, “Kent Mutfağı” ve “Usta Parmaklar”
başlıklı tanıtım etkinlikleri de düzenleniyor.
10
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Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi
bir müze çekirdeği olarak açıldığı
günden bu yana müze içeriğini
önemli oranda geliştirmesi ve
düzenlediği etkinlikler sayesinde
müzeyle halkın ilişkisini canlı
tutması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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KENT MÜZELERİ
Kepez Belediyesi
Bir Zamanlar Antalya Müzesi

Müze, Antalya’nın merkezinde Dokuma Park Müzeler ve
Kültür Kompleksinde kentlilere sosyal ve sanatsal bir
ortamda iyi ve yararlı vakit geçirebilecekleri olanaklar
sunmayı; bir eğitim, kültür ve sanat merkezi olan
Dokuma Park alanındaki müzeler zincirini tamamlamayı
ve Antalya’da kent müzesiyle turizme yönelik amaçlara
hizmet etmeyi hedefleyerek 2020 yılında açıldı.
Müze Antalya Tarihi ve Antik Kentleri, Seyyahlarda
Antalya, Geleneksel Esnaf Sokağı, Dokuma Fabrikası,
Tarım, Seracılık, Doğa, Sualtı-Deniz, Festivaller-Altın
Portakal, Sinema, Sanat, Edebiyatta Antalya, Folklor,
Turizm, Eğitim, Sağlık, Antalyaspor, Güreş ve Diğer
Sporlar, Yörük Kültürü, Göçler ve Mübadele, AdetlerGelenekler, Antalya Mutfağı, Antalya Lezzetleri, Kaleiçi
Mimarlığı, Dünden Bugüne Antalya Şehirciliği, Basın,
Fotoğrafçılık, Sözlü Tarih, Ulaşım başlıklı salon ve
bölümleriyle; Pamuklu Dokuma Genel Müdürü Dönem
İdari Makamı Canlandırma Odası ve Bir Zamanlar
Antalya Koridorundan oluşuyor. Müzede ayrıca video
odası, hologram salonu, interaktif yöresel halk oyunları
sanal gerçekliği, VR sanal gerçeklik sektörü, Antalya
kokuları deneyimleme simülatörü, dev ekran dokunmatik
tablet ve çocuklar için video masası bölümleri yer alıyor.
Sıralanan sektörlerle ilgili çok çeşitli obje ve dokümanın
yanı sıra panolar aracılığıyla yazılı ve görsel bilgiye de
ulaşmak mümkün.
12
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Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent
belleğinde ve gelişiminde önemli
bir yeri olan endüstri mirası
içinde bir müzeler kompleksinin
parçası olması ve kent kültürünü
yaşatan çağdaş bir müze olarak
planlanması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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KENT MÜZELERİ
Şebinkarahisar Belediyesi
Kent Müzesi

Belediye hizmet binası içinde kurulan Kent Müzesi ilçeye ait bir
kent hafızası oluşturmak, çocuklara, gençlere ve yolu müzeye
düşenlere kentin hafızasını belgelerle anlatmak için 2017 yılında
ziyarete açıldı.
Müzede geçmiş dönemlere ait çeşitli bakır eşyalar, ahşap,
cam, yazma ve taş eserler; tekstil, müzik aletleri, tarihli saatler,
seramikler, çeşitli levhalar ve fotoğraf galerisi ile çeşitlilik
sağlanıyor. Müzenin arşiv ve koleksiyonu, kurulan bir ekiple merkez
mahallelerin taranması ve gönüllülük esasına dayalı çalışmayla
oluşturuldu. Yine gönüllülük esasına dayanarak bütün köyler
tarandı; arşiv, köylülerin büyük desteğiyle kuruldu. Ayrıca müze
içinde bir de nikâh salonu bulunuyor.
Her yıl düzenli olarak okullarla yapılan ortak çalışmayla 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kütüphane etkinlikleri
düzenleniyor. 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Azerbaycan Devlet
Ressamlık Akademisi sanatçılarıyla “Ressamların Gözüyle
Şebinkarahisar Sergisi Giresun Üniversitesi (GRÜ) Sanat Çalıştayı”
yapıldı; eserler sergi salonunda sergilendi. 2018 yılında düzenlenen
5. Kültür Sanat ve Ceviz Festivalinde yerel sanatçılar Ünsal Çalık,
kara kalem; Kamuran İşcan, ebru; Himmet Gümrah ise yağlı boya
sergileri ile Kent Müzesinde yer aldı. 2020’de düzenlenen
6. Kültür, Sanat ve Ceviz Festivalinde yerel sanatçılar Ünsal Çalık,
vitray; Himmet Gümrah, yağlı boya; Mehmet Cağcağ, karikatür
ve Anıl Akça, yağlı boya eserleriyle Kent Müzesi sergi salonunda
izlenebilen sanatçılar oldu.
14
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Şebinkarahisar Belediyesi
Kent Müzesi kamu binasında
kent tarihini ve kültürünü
yaşatan bir müze çekirdeği
olması, etkinlikler ile kentte
sosyal yaşamı canlandırmaya
katkı sağlaması nedeniyle
ödüle değer bulundu.
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KENT TARİHİ MÜZELERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Müzesi

Tamamı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa ve
finanse edilen müze, 20 Ekim 2019 tarihinde ziyarete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’de kent ölçeğinde
başlatılan ve kültür öncelikli kalkınma modeliyle tasarlanan
“Kültür Yolu Projesi”nin en önemli duraklardan biri olan İç
Kalenin yeniden işlevlendirilmesi ve canlandırılması için İki
Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması düzenlendi. Kalenin
görselliğinin ve etkisinin artırılması amacıyla müze; çökertilmiş
bir iç sokakla ulaşılan ve alt kotta yapılaşan bir tasarımla
şekillendirildi. Bunların yanında zemin kotunda sokak ve
camiyle bütünleşen bir kültür sanat ortamı kurgulandı.
Süreli sergi alanı, depo ve bakım alanları, teknik alanlar, kafe,
çocuk oyun atölyesi, 50 kişilik toplantı salonu, satış mağazası,
açık hava müzesi, ihtisas kütüphanesi kısımlarından oluşan
müzede depolarda bulunan ve Kalkolitik Dönemden 20. yüzyıla
kadar tarihlenen 37 bin parça eserden 1879’u sergileniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen müzede
sergilenen ve depolarda bulunan tüm eserler ve personel, Kültür
ve Turizm Bakanlığına bağlı. Müzenin ana sergi salonunda;
Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Helenistik,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bölümler
yer alıyor. Müze koleksiyonu Kültepe (Kaniş-Karum) kurtarma
kazılarından çıkarılan objeler, halktan satın alma ve bağış
yoluyla, ayrıca kanuni süreçlerle elde edilen objelerden oluşuyor.
Açılışından itibaren iki süreli sergiye ev sahipliği yapan müzenin
finansmanı Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından ortak olarak karşılanıyor.
16
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Kayseri Müzesi bütüncül kentsel
strateji çerçevesinde belirlenen
özel konumu, tarihi yapı ile
çağdaş mimariyi birleştiren özgün
yapısı, kamu-yerel ortaklığıyla
yürütülen süreci ve kentin tarihi
merkezinde kamusal bir sosyal odak
oluşturması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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KENT TARİHİ MÜZELERİ
Uşak Belediyesi
Kent Tarihi Müzesi

Türkiye’de sokakları aydınlatmak amacıyla ilk elektrik
Uşak’ta üretildi. Kenti aydınlatmak üzere kullanılan
elektrik, müzenin açıldığı binada üretildi ve dağıtımı
yine bu binadan yapıldı. Uşak Kent Tarihi Müzesi,
Uşak’ın kuruluş günü olan 1 Eylül 2013 tarihinde
ziyarete açıldı.
Müzede farklı sergileme bölümleri bulunuyor. Ana
binada İlk Elektrik, Atatürk Büstü, Kronoloji, Uşak ve
Eğitim, Uşak Halısı, Uşak Şeker Fabrikası, Uşak’ta
Sanayi, Günlük Yaşam ve Belgelik bölümleri yer alıyor.
Ana bina asma katta ise Tarım ve Köy, UKTAD (Uşak
Kültür Turizm Araştırma Derneği), Geleneksel Giyim
Kuşam ve Düğün Canlandırması bölümleri yer alıyor.
Son olarak avlu kısmında ise Belediye Başkanları,
Uşakta Basın, Uşak ve Spor, Cirit, Mutfak Kültürü
bölümleri ile kütüphane, seminer odası, idari odalar,
depo ve kafeterya yer alıyor.
Uşak Kent Tarihi Müzesi, tamamı kentlilerden olmak
üzere, bütünüyle bağışlarla kuruldu. Kuruluşundan bu
yana bağış etkinliklerini sürdüren müze, çeşitli iletişim
kanallarıyla da bağışların aktif olarak sürmesini
sağladı. Müze her yıl pek çok etkinlik ve sergiye ev
sahipliği yapıyor.
18
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Uşak Kent Tarihi Müzesi
kent kültüründe önemli
bir yere sahip endüstri
mirası bir yapının yeniden
işlevlendirilmesi, kent
kültürünü ve tarihini yaşatan
kamusal bir sosyal odak olması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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KENT BELLEĞİ VE ARŞİV
MÜZELERİ
Dulkadiroğlu Belediyesi
Kahramanmaraş̧ Kültür ve Tarih
Araştırmaları Merkezi

Tarihi kent dokusu içinde bir konağın restore edilmesiyle
oluşturulan müze, Kahramanmaraş tarihine ve kültürüne
ışık tutmayı amaçlıyor. Müze, şehir tarihi ve kültürü
hakkında araştırma yapmak isteyenlere hizmet vermeyi
hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri ve
Cumhuriyet Arşivlerinde bulunan, Kahramanmaraş’a ait
tüm yazılı, görsel ve video kayıtlar, müze ziyaretçilerinin
ve araştırmacıların kullanımına açık.
Müzenin bulunduğu konak iki yapıdan oluşuyor. Ana yapı
sergi alanıyken diğer yapıda çalışma ofisleri bulunuyor.
Müzede el yazması eserler, ansiklopediler, tarih, edebiyat,
coğrafya, matematik, felsefe, gazete, dergi gibi alanlarda
yazılmış tetkik eserler sergileniyor. Bu sergideki ürünlerin
hepsi Kahramanmaraş’a ait bilgi ve belgeleri içeriyor.
Müze koleksiyonunda yer alan materyalin bir kısmı
bağış, diğer kısmıysa satın alınarak müze koleksiyonuna
kazandırıldı. Özellikle bağışlarla edinilen eserler, yüksek
değer taşıyan tarihi vesikalardan oluşuyor.
Müze, 15 günlük periyotlarla sosyal bilimler alanından
akademisyenlerin davet edildiği söyleşiler ve haftada
bir gün de “İkindi Söyleşileri” başlığı altında düzenlediği
buluşmalarla lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerine kapılarını açıyor. Yerel basın mensupları
ve yerel tarih araştırmacılarının yayın toplantılarına da
zaman zaman ev sahipliği yapıyor.
20
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Kahramanmaraş Kültür ve
Tarih Araştırmaları Merkezi tarihi
kent merkezinde bulunan önemli bir
konağın restore edilerek kamusal
kullanıma açılması, halka açık
çalışma alanları ve kent tarihine
ilişkin araştırma imkânları sunması
ve araştırmalara destek vermesi
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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KENT BELLEĞİ VE ARŞİV
MÜZELERİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Kent Belleği Müzesi

Eskişehir Kent Belleği Müzesi Odunpazarı semtinde
Büyükşehir Belediyesinin hayata döndürdüğü tarihi evlerden
birinin işlevlendirilmesiyle kuruldu. Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi ve Den Haag Historisch Müzesi ortaklığıyla
gerçekleştirilen bu projeyle Eskişehir ve Den Haag arasında
kültürel bir bağ kurulması; sergi değişim programlarıyla Türk
sanatçıların eserlerinin Hollanda’da, Hollandalı sanatçıların
eserlerinin ise Türkiye’de sergilenmesi amaçlanıyor. Teknolojik
altyapıya sahip olan müzeyle ayrıca Eskişehir’in kentsel
gelişiminin kaydının tutulması, korunması ve gelecek
kuşaklara kentli olma bilincinin kazandırılması hedefleniyor.
Eskişehir Kent Belleği Müzesi, Tarih, Kültür Mirası, Etnik
Kültür, Eğitim, Kültür ve Sanat, Spor, Ekonomi, Genetik Miras
ve Benim Eskişehir’im olmak üzere toplam 9 tema ve 120
röportajdan oluşan bir sözlü tarih arşivine sahip. Müzedeki
bir salonda, “Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında
Kültürlerarası Diyalog Kurulması” başlıklı projedeki “Sendeki
Eskişehir” temalı sanat yarışmasında dereceye giren
13 eser sergileniyor. Aynı salonda “Masa Başı Sohbetleri”
isimli televizyon programı da izlenebiliyor. Müzede ayrıca
çocuk alanı, kütüphane ve okuma salonuyla çok amaçlı bir
sergi salonu da bulunuyor.
Müze açılışından bu yana; geçici sergi salonu olarak ayrılan
bölümünde resim, fotoğraf, seramik, cam, tekstil, heykel gibi
farklı sanat dallarında 60 sergiye ev sahipliği yaptı.
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Eskişehir Kent Belleği Müzesi
kent belleğinin korunmasının
yanında uluslararası işbirliği ve sanat
ortamının geliştirilmesine katkı
sunması, süreli sergiler ve interaktif
sergileme alanları ile kentin sosyal
yaşamına canlılık kazandırması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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YAŞAM KÜLTÜRÜ
MÜZELERİ
Altındağ Belediyesi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi

1925’ten 2006 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan ve 2009 yılında
Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen Ulucanlar Cezaevi,
16 Haziran 2011’de müze haline getirilerek ziyarete açıldı.
33 dönümlük araziden oluşan Ulucanlar Cezaevi, müze ve yarı açık
cezaevi olarak iki kısma ayrılıyor. Müze kısmı ziyaretçilere cezaevi
tarihini anlatırken, kültür ve sanat merkezi olarak kurgulanan
yarı açık cezaevi kısmında ise farklı organizasyonlar için
kullanılabilecek 500 ila 20 kişi kapasiteli 6 salon bulunuyor. Aynı
alanda cam sanatından tezhip sanatına, ahşap oymacılığından
ebru, minyatür, keçe ve mozaik sanatına kadar farklı disiplinlerde
çalışan sanatçılara ayrılmış 30 atölye yer alıyor.
Müzede, yapının cezaevi olarak açık bulunduğu 81 yıl içinde
burada tutuklu ve/veya hükümlü olarak kalan şairlerin, yazarların
ve siyasetçilerin ailelerinden teslim alınan eşyaları ve cezaevindeki
fotoğrafları da avlularda film şeridi olarak sergileniyor. Ayrıca
mahkûmların cezaevi içinde sakladığı ve çeşitli siyasi dönemlerde
yasaklanmış olan kitaplar Adalet Bakanlığından teslim alınarak
müze koleksiyonuna eklendi. Koğuşların, döneminde nasıl
kullanıldıklarına ilişkin bilgiler, balmumu heykellerle yapılan
canlandırmalar aracılığıyla anlatılıyor.
Ulucanlar Cezaevinde kalanların büyük bir kısmı şu an hayatta
değil. Müze koleksiyonu arşivi oluşturulurken hayatta olanların
bizzat kendileriyle, hayatta olmayanların ise aileleriyle görüşülerek
müze altyapısı hazırlandı. Kuruluş aşamasında Ankara Barosu ve
Adalet Bakanlığı arşivinden destek alındı.
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Ulucanlar Cezaevi Müzesi;
ülkenin farklı dönemlerine,
sosyal ve siyasi tarihine ışık
tutması, etkinlik ve atölyelerin
düzenlenmesi gibi müzenin
dinamiğini artıracak işlevlerle
bir kültür merkezi olarak
planlanması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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YAŞAM KÜLTÜRÜ
MÜZELERİ
Battalgazi Belediyesi
Hasırcı ve Yaygın Mahalle
Müzeleri

Battalgazi Belediyesinin başlattığı “Mahalle Müzeleri”
projelerinin ilk örnekleri Hasırcılar ve Yaygın
Mahallelerinde halkın hizmetine açıldı. Mahalle
müzelerinin kuruluş amaçlarından biri olan aidiyet
olgusunu geliştirmek, yaşatmak TKB üyesi belediyenin
hedefleri arasında yer alıyor.
Müzelerde mahalle tarihçesi, mahallenin yetişmiş
insanları, kanaat önderleri, geleneksel el sanatları,
eşyalar ile mahallenin sosyal yaşantısını, kültürünü
simgeleyen objeler yer alıyor. İçinde pek çok yapının
olduğu müze kompleksinde; çalışma odaları,
kütüphane, kurs odaları, spor ve toplantı salonlarıyla
çok yönlü bir merkez hazırlandı. Bölgede yaşayan
kadınlar meslek edindirme kurslarına katılarak yeni
iş alanlarına katılabiliyor. Etüt çalışma odalarındaysa
öğrencilerin, öğretmen desteğiyle ders çalışabilmesi
mümkün. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara
aktırılması ve sürdürülmesi yoluyla kent hafızası
oluşturmak; geçmişte bu mahallelerde yaşamış
olanlar aracılığıyla bölgenin tarihine ışık tutmak; sosyal
ve kültürel faaliyetlerin yürütülebileceği ortamların
kurulmasını sağlamak; yerel kimliklerin gelecek
kuşaklara aktarılmasına fırsat yaratmak mahalle
müzelerinin hedefleri arasında. Bu hedefler etrafında,
mahallenin kültürünü yansıtan etnografik eşyalar, halk
tarafından bağışlanan eşyalar, özverili bir çalışmayla
biraraya getiriliyor.
26

tarihi kentler muze ozendirma yarismasi ic#.indd 26

20.07.2020 17:44

Hasırcı ve Yaygın Mahalle Müzeleri
bütüncül bir planlamanın ilk
örnekleri olması, mahalle
ölçeğinde bir sosyal merkez gibi
çalışarak mahalle kültürünün
yaşatılmasına ve canlı tutulmasına
katkı sağlamaları nedeniyle ödüle
değer bulundu.

27

tarihi kentler muze ozendirma yarismasi ic#.indd 27

20.07.2020 17:44

MİLLİ MÜCADELE
MÜZELERİ
Karadeniz Ereğli Belediyesi
Alemdar Gemisi Müzesi

Alemdar Gemisinin aslı, 1898 yılında Danimarka’nın
Kopenhag tersanelerinde yapılmıştır. I. Dünya Savaşı
nedeniyle Osmanlı Hükümeti tarafından el koyulan
geminin adı Alemdar olarak değiştirilir. Savaşta silah ve
cephaneye ihtiyaç olduğu için gemi kaçırılarak 23 Ocak
1921’de Ereğli’ye getirilir ve Kuvayı Milliye’ye teslim
edilir. Karadeniz Ereğli Belediyesi, kent tarihinde önemli
bir yeri olan olayı yaşatmak için Alemdar Gemisinin
replikasını yaptırarak 8 Ağustos 2008 tarihinde müze
olarak hizmete açar.
Sahildeki bir rekreasyon alanına yerleştirilen Alemdar
Gemisi Müzesinde, Atatürk Köşesi, haritalar, kitaplar,
süreli yayınlar, lisans ve yüksek lisans tezleri,
sempozyum sunumları, araştırma yazıları gibi belgeler
bulunuyor. Ayrıca gemi mürettebatının canlandırmaları,
fotoğraflı bilgi panoları, eşyalar, objeler, efemeralar,
denizcilik tarihi, savaş gemileri ve deniz savaşlarına
ait camlı ve çerçeveli tablolar, savaş gemileri ve
denizcilikle ilgili eşya ve obje maketler sergileniyor.
Karadeniz Ereğli Belediyesi Alemdar Gemisi
Müzesindeki dokümanların çok önemli bir bölümü
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İstanbul Deniz
Müzesi Müdürlüğünden Karadeniz Bölge Komutanlığı
tarafından sağlandı.
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Alemdar Gemisi Müzesi Millî
Mücadelenin tek deniz direnişine
ışık tutması, bir deniz aracında
oluşturulan müze çekirdeği ile
özelleşen müzeler için örnek
oluşturması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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MİLLİ MÜCADELE
MÜZELERİ
Odunpazarı Belediyesi
Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile
Bir Gün Müzesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Ağustos 1920 yılında burada kalması
nedeniyle önemli olan konak, 2018 yılında müzeye dönüştürüldü.
Cumhuriyet kurulurken tanınmış bir tüccar ve devlet adamı olan Yeşil
Efendi’nin (Halil İbrahim Sipahioğlu) ve Eskişehir halkının Kurtuluş Savaşı
mücadelesine desteğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tüm bilgi
ve belgeler bu tarihi yapıda biraraya getirildi.
Yeşil Efendi lakaplı, TBMM I. Dönem Milletvekillerinden ve Eskişehir’in
ilk belediye başkanlarından Halil İbrahim Sipahioğlu, Millî Mücadele
yıllarında Kuvayı Milliye hareketi içinde de yer aldı. Mustafa Kemal
Atatürk 27 Ağustos 1920 yılında Batı Cephesini teftişe geldiğinde Yeşil
Efendi’nin misafiri olarak bu konakta kaldı. Müzede sergilenen objeler, o
dönemde askerlerin kullanmış olduğu savaş malzemelerinden oluşuyor.
İki katlı olan müzenin ana salonunda, bilgi panoları, üç boyutlu silikon bir
askerin olduğu tarih sahnesi ve askeri malzemeler sergileniyor. Lületaşı
işlemesiyle uğraşmış olan Yeşil Efendi’ye atıfta bulunmak için bir de
lületaşı odası oluşturulan müzede, artırılmış gerçeklik teknolojisinin
kullanıldığı Atatürk Odası ve kütüphane de yer alıyor.
Müzede, Atatürk’ün ayakkabıları, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun
10’uncu yıl hatırası için bastırılmış özel yün Türk Bayrağı sergileniyor.
Atatürk Odasında reprodüksiyon bazı objeler de sergileniyor: Atatürk’ün
yatağı, çizmeleri ve paltosu. Kurtuluş, Çanakkale ve İnönü savaşlarına
ait orijinal askeri malzemeler ile Ulusal Lületaşı Festivalinde yapılmış
lületaşı heykeller sergi alanlarında kullanılan diğer objeler. Müzede aylık
periyotlarla etkinlikler düzenleniyor.
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Yeşil Efendi Konağı Atatürk
ile Bir Gün Müzesi Millî
Mücadelede ve kent tarihinde
önemli yeri olan bir kişinin
kendi evinin restore edilerek
işlevlendirilmesi ve Millî
Mücadele yıllarına ışık tutması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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SANAYİ MÜZESİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
SEKA Kâğıt Müzesi

SEKA, Türkiye’nin ilk kâğıt fabrikası ve Cumhuriyet tarihinin en önemli
sembollerinden biri. İzmit’i kendi halinde bir şehir olmaktan çıkararak
önemli bir sanayi kentine dönüştüren bu endüstri mirası, Kocaeli halkının
yaşamında önemli izler bırakmıştır. Kent hafızasında çok önemli bir
yeri olması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA mirasını
devralarak bir endüstriyel dönüşüm projesi başlattı. Projede kâğıt
fabrikalarının bulunduğu bölgenin kamusal işlevlerle yeniden kurgulanarak
dönüştürülmesi, kent ve kentliyle güçlü bağların kurulması amaçlandı.
SEKA Park Proje Uygulamasının ikinci etabı olan 1. Kâğıt Fabrikasında
işlevlendirilen SEKA Kâğıt Müzesi ise 2016 yılında ziyarete açıldı.
SEKA Kâğıt Müzesi 4 kattan oluşuyor. Müzede 19 sergi salonu, süreli sergi
salonu, konferans salonu, ofisler, eser deposu, dokümantasyon merkezi,
kafeterya, müze dükkânı, seyir terası, 4 atölye mekânı, sosyal donatılar,
kütüphane, botanik bahçesi ve açık alan sergilemeleri bulunuyor. Müzede
sergilenen koleksiyonun büyük kısmı SEKA Genel Müdürlüğünden devir,
diğer kısmı kurucu müdür Mehmet Ali Kâğıtçı’nın özel arşivinden oluşuyor.
Müzede, bağış yoluyla elde edilen az sayıda obje de bulunuyor.
SEKA Kâğıt Müzesindeki atölye mekânlarında 16 farklı branşta etkinlik
yapılıyor. El Yapımı Kâğıt Atölyesi, Quiling Atölyesi, Origami Atölyesi,
Krigami Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Ciltleme Atölyesi, Kâğıttan Takı ve El
Sanatları Atölyesi bunlardan bazıları. SEKA Kâğıt Müzesinde her ay en az
bir etkinlik düzenleniyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kâğıt Müzesi bünyesinde 2 yayın
hazırladı: Prof. Dr. Emre Dölen’in Çin’den Kocaeli’ne Kâğıdın Öyküsü ve
Dünyada ve Türkiye’de Kağıtçılığın Tarihçesi.
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SEKA Kâğıt Müzesi kent belleğinde ve
gelişiminde önemli bir yeri olan endüstri
mirası içinde Cumhuriyet Döneminin
sembol kurumlarından biri olması, kent
kültürünün bir parçası olan kurumun tarihinin
yaşatılması ve kent içinde bir sosyal odak
oluşturarak etkinliklerle desteklenmesi
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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SANAT VE EDEBİYAT
MÜZESİ
Odunpazarı Belediyesi
Ataol Behramoğlu Kitaplığı

Ataol Behramoğlu Kitaplığı, her ne kadar ismi kitaplık olarak anılsa da
aynı zamanda değerli bir şaire ait bir koleksiyonu ve özel eşyalarını
bünyesinde barındırdığından, edebiyat müzesi özelliği taşıyan bir sanat
alanı olarak planlandı. Ataol Behramoğlu’nun hayatı boyunca özenle
biriktirdiği 7 bin kitap, Ataol Behramoğlu Kitaplığı sayesinde okurlarla
buluşuyor.
Ataol Behramoğlu Kitaplığında ilk katta Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatı
olarak ayrılan iki oda yer alıyor. Bir üst katta bulunan bir oda Rus Edebiyatı
ve Sanat, diğer oda ise Tarih, Siyaset, Felsefe bölümlerinden oluşuyor.
Ziyaretçiler için bilgisayar odası ile Ataol Behramoğlu’nun çalışma odası
da bu katta. En üst kattaki Seyir Terası ise ziyaretçilere Odunpazarı
manzarası eşliğinde bir okuma alanı sunuyor.
Ataol Behramoğlu Kitaplığı koleksiyonu, Behramoğlu’nun yazdığı ve
çevirdiği kitaplar; yazarlarının imzaları bulunan ilk basım kitaplar; nadir
kitaplar ve Ataol Behramoğlu’nun sayısı 90’ı geçen plaket ve ödülünün
biraraya getirilmesinden oluşuyor. Yazarın eskiz şiirleri, mektupları,
babasının kitabı, tez çalışması, çeviri yaparken aldığı notlar, farklı
dillerde yayımlanan eserlerinin kitap kapakları camekânlı bölümlerde;
Behramoğlu’nun şiir ve fotoğrafları ise duvarlarda sergileniyor. Ataol
Behramoğlu’nun çalışma odasında kişisel daktilosu bulunuyor. Yazılarının
yayımlandığı süreli yayınlarsa, okunmak üzere seyir terasında. Kitaplık,
düzenlenen etkinlikler, söyleşiler ve şiir atölyeleriyle edebiyatseverleri
buluşturan bir kültür merkezi aynı zamanda. Kitaplıkta şair Emel İrtem
ile “Şiir Dinletisi ve Söyleşi” etkinliği, yazar Güney Özkılıç ile “Nâzım
Sesleniyor” söyleşisi, şair Ömer Asaf Tosun’un “Şiir Dinletisi ve Söyleşisi”
gerçekleştirildi. Etkinlikler aylık periyotlarla devam ediyor.
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Ataol Behramoğlu Kitaplığı Türk
edebiyat tarihine ışık tutan bir
anı müzesi olmasının yanı sıra
düzenlenen etkinliklerle kültür
merkezi gibi çalışması ve sosyal
bir odak oluşturması nedeniyle
ödüle değer bulundu.

35

tarihi kentler muze ozendirma yarismasi ic#.indd 35

20.07.2020 17:45

DENİZCİLİK MÜZESİ
Bodrum Belediyesi
Bodrum Deniz Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik müzesi Bodrum Belediyesi tarafından
2011 yılında açıldı. Bodrum denizcilik kültüründe önemli yeri olan süngercilik,
tekne yapımı, balıkçılık, deniz taşımacılığı, Halikarnas Balıkçısı, mavi yolculuk
gibi pek çok değere ait eser/obje ve belge Bodrum Deniz Müzesinde biraraya
getirildi.
Bodrum Deniz Müzesinde Tekne Yapımcılığı, Halikarnas Balıkçısı Özel
Koleksiyonu, Süngercilik, Balıkçılık, Taşımacılık, Hasan Güleşçi Deniz Kabukları
Koleksiyonu, Jeff Hakko Tarihi Dalgıç Malzemeleri Koleksiyonu bölümleri
bulunuyor.
Müzenin kuruluş serüveni, Bodrum Ticaret Odasının proje liderliğinde
ve Bodrum Belediyesinin desteğiyle 2010 yılında “Müze Projesi Tanıtım
Sergileri”nin farklı illerde ve platformlarda yapılması ve Bodrum Ticaret
Odasının bu sergilerdeki model tekneleri satın almasıyla başladı. Koleksiyoner
Hasan Güleşçi’nin 6 bine yakın deniz kabuğunu bağışlaması ve Cevat Şakir
Kabaağaçlı’nın kızının özel izniyle Halikarnas Balıkçısı Özel Koleksiyonunun
geçici sergileme protokolüyle müzeye kazandırılmasıyla ana koleksiyonlar
oluşturuldu. Müze proje ortağı olan İmeak Deniz Ticaret Odası, Oasis Kültür
ve Alışveriş Merkezi, Muğla Valiliği İl Özel İdaresi, Denizciler Derneği ve
Bodrumlulardan oluşan bağışçıların katkılarıyla da koleksiyon genişletildi.
Müzenin ayrıca bir de yayınevi bulunuyor. BDM Yayınlarından çıkacak ilk kitap
ise, Bodrum’un Gayıkları adını taşıyor. Bodrum’da eksik olan tekne yapımcılığı ve
tekne tipleriyle ilgili yayınlar, Bodrum’un Denizcilik Tarihine Bakış, Denizde Yıldız
Seyri kitapları da yayın programında yer alan diğer kitaplar. Yayınevi, denizcilik
kültürüyle ilgili çocuk kitapları da yayımlamayı planlıyor.
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Bodrum Deniz Müzesi denizcilik
kültürünü, özellikle edebiyat gibi,
yerel kültürün farklı katmanlarıyla
ele alması, müzenin katılımcı bir
süreçle oluşturulması ve müzenin
yaşatılmasında farklı aktörlerin
işbirliği içinde bulunması nedeniyle
ödüle değer bulundu.
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MAKET MÜZESİ
Aksaray Belediyesi
Aksaray Somuncu
Baba Minyatür Müzesi

Osmanlı Devleti kuruluş zamanında Anadolu’da
yetişen, adı önde gelen âlim ve veliler arasında anılan
Şeyh Hamid-i Veli’nin (Somuncu Baba) hayatını,
ziyaretçilere minyatür maketlerle anlatan müzede,
onun toplum içindeki önemini gösteren 13 sahne,
minyatürler aracılığıyla canlandırıldı.
Şeyh Hamid-i Veli, manevi kişiliği ve bilgeliğin
yarattığı şöhretten çekindiği için öğrencileriyle birlikte
Bursa’dan ayrılarak Aksaray’a yerleşiyor; bu nedenle
de kent belleğinde önemli bir yer tutuyor. Müzenin
oluşturulmasında Osmanlı arşivlerinden ve tabakât
kitaplarından faydalanıldı. Günümüze kadar çözülen
25 belgenin 24’ünde Aksaray’dan bahsediliyor.
Somuncu Baba’nın en son Aksaray’da ikamet ettiği
ve kabrinin de Aksaray’da bulunduğu, tabakât
eserlerinde, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde ve
birçok yazılı kaynakta anlatılıyor.
Müze bünyesinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında
Somuncu Baba Sempozyumu düzenlendi; Ahmet
Kuşsan Sırr-ı Esrar Somuncu Baba, Mahmut Ulu
Somuncu Baba Aşkın Sırrı, Somuncu Baba Aşkın
Sırr-ı Adlı Film, Mahmut Ulu Somuncu Baba Hayatı ve
Eserleri başlıklı kitaplar yayımlandı.
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Aksaray Somuncu Baba
Minyatür Müzesi, kent tarihine
ilişkin bir bellek merkezi
olması, bu tarihe ışık tutacak
sempozyum ve yayınlar ile
kültürel mirası görünür ve canlı
kılması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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