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Abstract

Museums as the places that present the social and cultural memory of
societies, the correct presentation is as important as the preservation of the
artifacts. In this context, the correct perception of the works by the users, the
visual comfort in the space and the presentation of the objects without any
damage make correct lighting an indispensable element. The effect of lighting
in this sense plays an important role in the expressions of physiological,
perceptual and meaning functions.
In this study, the illumination of artifacts exhibited in museums and their
relations with users will be examined in terms of object-user relations,
perception and meaning, and lighting problems and suggestions on these
issues will be discussed. In this context, Ankara Anatolian Civilizations
Museum and Antakya Museums will be considered as examples. Both
quantitative and qualitative aspects of the lighting designs of the museums
will be evaluated, and the lighting design criteria will be analyzed by
observing the physiological, psychological and experiential components
between the user and the space.
As the result of study, the exhibited works, perception relationship of the user
with the object and space and the atmosphere of the place will be evaluated
according to the lighting criteria. Along with these evaluations, problems
regarding the types of lighting used in museums and exhibition areas and
their application criteria will emerge, and solution proposals will develop. In
order to form the basis of the research, lighting criteria will be discussed and
then two archeology museums from Turkey will be examined in the light of
these criteria. Artifacts and exhibition units in the exhibition areas of both
sample buildings will be analyzed and errors that cause misconceptions will
be detected. In the conclusion part, suggestions will be made to improve the
object-illumination properties of two examples. In addition to the literature
research, which is a qualitative research method, , the field research method
will be used, and the solution proposals in the conclusion section will be
presented as a table.
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Özet

Toplumların sosyal ve kültürel belleğini sunan müzelerde eserlerin korunması
kadar doğru sunumu da önem arz etmektedir. Bu bağlamda kullanıcıların
eserleri doğru algılaması, mekan içerisindeki görsel konforları ve nesnelerin
zarar görmeden sunulmaları doğru aydınlatmayı vazgeçilmez bir unsur haline
getirmektedir. Aydınlatmanın bu anlamdaki etkisi fizyolojik, algısal ve anlam
işlevlerin ifadelerinde önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada müzelerde sergilenen artifaktların aydınlatılması ve kullanıcılarla
olan ilişkileri, nesne-kullanıcı ilişkileri, algı ve anlam yönlerinden irdelenecek,
bu konularda aydınlatma sorunları ve önerileri tartışılacaktır. Bu çerçevede
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Antakya Müzeleri örnek olarak ele
alınacaktır. Söz konusu müzelerin aydınlatma tasarımlarının hem nicel hem de
nitel yönleri değerlendirilecek, kullanıcı ve mekan arasındaki fizyolojik,
psikolojik ve deneyimsel bileşenler gözlemlenerek, aydınlatma tasarım
kriterleri analiz edilecektir.
Çalışma sonucunda sergilenen eserler, kullanıcının nesne ve mekan ile olan
algılama ilişkisi ve mekan atmosferi, aydınlatma kriterlerine göre
değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler ile beraber, müze ve sergileme
alanlarında kullanılan aydınlatma çeşitleri ve bunların uygulama kriterlerine
yönelik sorunlar ortaya çıkarak, çözüm önerileri gelişecektir. Araştırmanın
temel dayanaklarını oluşturabilmek için belirlenecek olan aydınlatma kriterleri
ışığında Türkiye’den iki tane arkeoloji müzesi incelenecektir. Her iki örnek
yapının sergi alanlarında yer alan artifaktların ve sergileme ünitelerinin
analizleri yapılacak ve yanlış algılanmalarına neden olan hatalar tespit
edilecektir. Sonuç bölümünde iki örneğin nesne-aydınlatma niteliklerinin
düzeltilmesi konusunda önerilerde bulunulacaktır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemi olan literatür araştırmasının yanı sıra saha araştırması yöntemi
kullanılacak sonuç bölümünde yer alan çözüm önerileri tablo olarak
sunulacaktır.

1. Giriş
Geçmişi günümüzle buluşturan müze yapıları kent, tarih ve toplum arasında
iletişim kuran en önemli araçtır. Müze içerisinde tarihi eserlerin sergilendiği ve
korunduğu mekan olduğu kadar, görsel algı boyutunu şekillendiren eğitim alanı da
olabilen birden fazla işleve sahip mimari yapıdır. Müzeler soyut ve somut kültürel
mirasın korunması ve sergilemesi dışında bir yaşamsal devinime katkı sağlayan ve
yön veren en önemli kaynaktır (Alparsalan, 2019: 8, 23). Bu bağlamda nesne ile
hafıza arasında kalan müze mekanı, tarihin bir toplumsal bellek olarak inşa
edilmesinde en önemli araçtır (Alparsalan, 2019: 31).
Müze aydınlatmasında temel prensip, insanların nesneye ulaşımı ve araçsız, çıplak
gözle eserleri gözlemleyebilmesini sağlamaktır. Buda müzelerde ışığın, tarihi
eserin gerçek olduğu kadar görünür kılmasını da sağlamasının önemini
vurgulamaktadır (Alparsalan, 2019: 21). Böylece kullanıcı-mekan arasındaki ilişki
görsel ve algısal konfor anlamında önem kazanmaktadır. Aynı zamanda aydınlatma
sadece sergileme odaklı değil, kullanıcının dolaşım ve sirkülasyonu kolay
algılanabilmesini de sağlamalıdır. Bu nedenle, müzelerde aydınlatma konusunun
sergileme ve koruma unsuru dışında bir tamamlayıcı yöntem olarak tasarlanıp
kullanılmalıdır.
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Bu makalenin ana konusu müze mekanlarının aydınlatma tasarımında etki olan
kriterleri belirlemek ve örnek müzelerde sergi elemanları üzerinden incelenerek
değerlendirmektir. Çalışmada müzenin izleyici-nesne ve mekan arasındaki
bütüncül katkıyı sağlayan aydınlatma tasarımının vurgulanması amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında müze kavramının açıklaması ile beraber, izleyicinin görsel
konforu ve eserlerin olduğu gibi algılanabilmesini sağlayacak biçimde sergi
elemanlarının aydınlatma kriterleri incelenecektir. Araştırmanın sonuç ve
değerlendirme kısmında ise, farklı sınıflandırmalar ve içeriklere sahip müze ve
sergileme mekanlarının aydınlatma tasarımında etkili olan ilkeler ve kriterler
ortaya koyulacaktır.
2. Müze Kavramı
En eski uygarlıklardan gü nü mü ze kadar toplama ve koleksiyonculuk ilkel şartlarda
da olsa hep varlığ ını sü rdü rmü ş bir olgudur. İnsan psikolojisi temelinde
değ erlendirildiğ inde, mü ze ve mü zecilik kavramının temellerini atan toplama ve
sergileme eyleminin, insanın elde etme ve sorgulama yö nelimlerinin sonucu olarak
ortaya çıktığ ı gö rü lmektedir ( Lewis, 1989: 3). Müzenin en önemli işlevi olan
sergileme (exhibition), TDK’nın tanımına gö re, nesneleri “uygun yere koymak”
anlamına gelen mekan ve nesne ilişkisidir. Gü nü mü zde mü ze bö lü mlerinde
sergileme alanları dışında, eğitim ve sosyal alanları, belgeleme ve koruma
birimleri, yönetim ve tanıtım bölümleri ve servis alanlardan oluşmaktadır. (Atagök,
1999: 145)
Müzelerdeki sergileme alanları ise farklı işlevler ve çeşitli içeriklere sahiptir. Buna
bağlı olarak sergileme yöntemleri kullanıcı, nesne, tema ve amaca yönelik
farklılaşabilir.
Sergileme yöntemleri kullanıcı odaklı olarak düşünüldüğünde, hissi, öğretici ve
eğlendirici sergileme adı altında üç ana başlığa toplanmaktadır. Bu yöntemlerin
içeriğinden kısaca aşağıdaki gibi bahse edebiliriz (Belcher, 1991: 59-65.):


Duygusal Sergileme (emotive exhibition): İzleyicinin duygularını etkilemek
amacıyla tasarlanan, estetik ve çağrıştırıcı olmak üzere iki türe ayrılan
sergilere duygusal denilmektedir.



Öğretici Sergileme (didactic exhibition): Bilgi vermeyi amaçlayan ve
öğretmek ve eğitmek esaslı kurulan sergiler bu kategoride yer almaktadır.



Eğlendirici Sergileme (exhibition as entertainment): Bu tür sergilerin amacı,
bilimsel ortam yaratma arayışını görsel ve işitsel eğlence sağlayarak
yaratmaktır.

Ayrıca müze mekanındaki sergileme yöntemleri nesneye ve temaya dayalı olarak
da sınıflandırılabilir. Bu durumda nesneye odaklı sergilemede, eserlerin estetik
özellikleri ön plana çıkarak eğitici bilgiler sınırlıdır. Tema odaklı sergilemede ise,
içerik mesajı nesnelerin özelliklerine göre ön plana çıkarak, kullanıcı ve müze
arasında kuvvetli bağ kurulur ve izleyiciye tema içeriğinin mesaj ve bilgi aktarımı
esas alınır (Dean, 1994, s.4).
Bunların dışında, sergilenen nesnelerin birbirleriyle olan benzerlik ve ilişkilerine
göre, müze alanlarını sınıflandırması ele alınabilir. (Burcaw, 1997: 130)
Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (2), 141-162.
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Tüm müze sınıflandırmalarında, sergilemenin temel hedefi mekan, izleyici ve
nesneler arasındaki güçlü ilişki ve iletişim kurmaktır. Sergideki nesnelerin
kullanıcı tarafında doğru, net ve olduğu gibi algılanabilmesi için müze mekanındaki
tasarım elemanları ve nesne-kullanıcı arasında doğru ilişki kurulmalıdır. Müzede
ziyaretçilerin sergilenen nesneleri görmesi ve algılaması için bu nesnelerin uygun
yere koyulması ve doğru aydınlatılması gerekiyor.
Atagök (2002: 56 ) ’e göre günümüz müze sergilerinde üç boyutluluk, hareketlik ve
duyma yoluyla algılamaya dikkat çekmek için, sadece nesnelerinin türleri ve
birbirleriyle ilişkileri değil, aynı zamanda izleyicilerin de ilgi ve beklentileri göz
önünde bulundurulmalıdır (Alparsalan, 2019: 42). Bu bağlamda müze mekanında
nesne-mekan-izleyici ilişkisi bütün olarak düşünüldüğünde, aydınlatma
tasarımının sergilemedeki önemli bağlayıcı rolünden bahsedebiliriz (Şekil 1).
Şekil 1: Müze aydınlatma tasarımında iletişim modeli

Kaynak: Kişisel çizim, 2022

Müze sergilerinde nesnelerin en doğru görülebilir, algılanabilir ve kuşkusuz en
güvenlikli bir biçimde sergilenmeleri her zaman için öncelikli konulardan
oluşmaktadır (Alparsalan, 2019: 18). Müze tasarımında iletişim modelinde
belirlenen öğelerin bir biri ile olan ilişkisi ve bu iletişimde aydınlatma elemanın
etkileri aşağıdaki gibi açıklanabilir:
2.1. Mekan- izleyici (birey) ilişkisi
İzleyici ve mekan arasındaki ilişkide görsel veriler görme aracılığı ile edinilir.
Mekanın birey tarafından doğru algılanabilmesi için sağlıklı bir görsel duyunun
yanında mekan ve ışığın doğru biçimde bir araya gelmesi gerekmektedir.
Aydınlatma mekânsal algı ile bağlantılı etken, belirleyici bir rol üstlenmekle
beraber mekanın niteliğini belirleyen tasarım unsurlarıyla doğrudan bağlantılıdır.
Mekanın karakterini oluşturan renk, doku, biçim ve malzeme gibi unsurlar
aydınlatmanın niceliği kadar algılanabilirler. Yetersiz veya yanlış tasarlanmış
aydınlatma bu unsurların dolayısıyla da mekanın doğru algılanamamasına yol
açabilmektedir (Ching, 2016: 126). Örneğin dokulu bir nesne, aydınlatma aracılığı
ile vurgulandığında üzerinde yer alan dokular belirginleşebilir veya parlak bir
yüzey üzerine düşün ışık sayesinde nesne daha çok dikkat çekebilir. Bununla
beraber aydınlatma mekanın sınırlarını belirginleştirirken mekanın ve içerisindeki
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nesnelerin farklı boyutlarda (büyük veya küçük) algılanmalarını sağlayabilir.
Mekanın duvar zemin ve tavandan oluşan salt yapısal halinden mekan olgusuna
erişebilmesi için bireyin geçmiş tecrübelerinin bilgileri ile değişmesi ve gelişmesi
ancak aydınlatma ile mümkün olabilmektedir.
Ancak yeterli düzeyde aydınlatılmayan mekanlarda, detaylar, renkler, doku ve
malzemeler belirsizleşmekle beraber mekânsal sınırlar bulanıklaşabilir. Yetersiz
düzeyde aydınlatılmış loş mekanlar algı sorunlarına yol açabilirken mekan
içerisinde aydınlanma farklılıkları yaratırken kontrast mekanın daha başarılı
algılanmasını sağlayabilir.
Birey-müze etkileşiminde , müze mekanında sergilenen eserlerin ve izleyici
tarafından edinilen deneyimler, müzelerin hedefleri arasındadır. Söz konusu
olumlu deneyimler, bireyin müzeyi tekrar ziyaret etmesini sağlayabileceği gibi bu
deneyimi başkalarıyla da paylaşmasını sağlayabilir. Bu bağlamda birey-mekan
ilişkisinin yansıra birey-nesne ve nesne-mekan ilişkisi de önemli bir unsur olarak
ele alınabilir.
2.2. İzleyici -nesne ilişkisi
İnsan faktörününün ön planda tutulduğu hem estetik hem de kültürel faktörlerin
birarada tasarımın odak noktası olduğu müzelerde iç mekan tasarımları
ziyaretçileri psiko-sosyal olarak etkileyebilir. Bireyin müzenin temsil ettiği erkin
kültürünü ve söz konusu erkin hakim olduğu kültürün tanımasını ve onlarla
etkileşime girmesini sağlayabilir. Söz konusu etkileşimin sağlıklı bir şekilde
gerçekleşebilmesi için sergileme elemanlarının ve aydınlatma tasarımının uyumlu
biçimde tasarlanması gerekmektedir (Günal&Esin, 2010: 21).
Müzeler temsil ettiği toplulukların soyut ve somut insanlık mirasını korurken,
ziyaretçilerin kültürel ve sosyolojik gelişimlerini hedefleyen kurumlardır.
Ziyaretçiler müze içerisinde eserler ile ilgili bilgilere erişirken, ait oldukları
toplulukların kültürlerine, yaşayışlarına ve sosyal yapıları ile ilgili bilgilere
erişebilirler. Bu bağlamda, izleyici -nesne (birey- eser) ilişkisi kültür tabanlı bir
bilgi edinimi olarak tanımlanabilir. Bu edinim mekanın tasarımı ve eserlerin
sunumlarıyla doğrudan ilişki içerisindedir. Müzelerin sergi mekanları,
ziyaretçilerin eserler ile etkileşim içerisine girebilecekleri biçimde eser-bilgi odaklı
olarak tasarlanmalıdır.
Müzelerde, ziyaretçinin odak noktasının eser olabilmesi ve ait olduğu kültürün
içerisine çekilebilmesi için, dolaşımın geniş zaman dilimine yayacak, tarihsel
olguları yaşatacak bir tasarım anlayışının hedeflenmesi gerekmektedir. Bu tasarım
anlayışında eserleri doğru görmek ve algılamak için doğru aydınlatma tasarımı ve
ışığın izleyici ve nesne arasında bağlayıcı bir eleman olarak düşünülmesi gerekiyor.
2.3. Mekan- nesne
Müze ve ziyaretçi ilişkisi, kültürel ve mekansal olguların birbirleri ile çift taraflı
etkileşimi ile oluşur;


Somuttan soyut boyuta geçiş: Hedeflenen mesajın verildiği müze
tasarımlarında bireyin “mekan” algısı salt dört duvar olmaktan çıkar, algısal
bir mekan haline gelerek verilmek istenen kültürel ve erksel mesajları alır.
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Soyuttan somut boyuta geçiş: somuta geçiş boyutunda müzelerin temsil
ettiği erk ve kültürün mekana yansıması akabinde bireyin odak noktasının
mekanla ilişkili olmasıyla gerçekleşir. Müzenin ideolojisi ve eserler bir
bütün olur.

Tasarımcının “sergi kurgusunu” iyi ele alması, eser, mekan kurgusunu göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Sergi kurgusunun sadece mekanın ve sergi
elemanlarının tasarımları ile değil başta aydınlatma , renk, doku gibi tasarım
olguları ile desteklemesi müze deneyiminin başarılı olmasını sağlar.
Mekan Kurgusu
Bir eserin sunumu, o eserin ziyaretçiler tarafından algılana bilirliğini etkiler.
Amacına uygun bir sergilemenin en önemli unsuru, eserin tarihsel ve kültürel
yapısına uygun bir kurgu ile ziyaretçilere aktarılmasıdır. Eser koleksiyonları
karakteristik niteliklerine uygun olarak kronolojik ve bilimsel bir düzen içerisinde
sunulması eserlerin algılana bilirliğini artırabilecektir.
Sergi mekanının kurgusuyla beraber, sergilenen eserlerin nitelikleri, formları,
malzemeleri ve renkleri göz önünde tutularak konumlandırılmaları da
ziyaretçilere koleksiyonlara doğru çekerek, ziyaret sırasında dikkatlerini yüksek
tutabilir (Aykut 2017: 65). Sergilenecek eserlerin yerleşim kompozisyonları hem
birbirleri ile hem de ziyaretçiler ile olan mesafeleri, bilgilendirme etiketlerinin
boyut ve konumları, eser kurgusunu desteklerken müze deneyiminin kalitesini
artırabilir.
Sergileme Elemanlarının Tasarımları ve Kurguları
Müzedeki eserlerin doğru algılanmasını, müze kurgusunun hedeflenen amaçlar
doğrultusunda izlenmesi sergi elemanlarının tasarımlarıyla doğrudan ilişkilidir.
Sergileme vitrinlerinin tasarımı, biçimi, malzemeleri ve renklerin eserlerin
görünürlüğünü doğrudan etkiler. Başta sergi alanının tasarımı olmak üzere
kullanılan malzeme ve renklerin eserle ve onun temsil ettiği kültürle uyumlu
olması gerekmektedir.
Sergi elemanının tasarımı nesnenin her açıdan görülmesini sağlamalıdır. Malzeme
ve renkler eserin seçilmesine engel olmamalı, eserin önüne geçmemelidirler. Koyu
renkli eserlerin sergileme vitrinlerinde kullanılan malzeme ve renkler ile
vitrinlerde yer alan renkler benzer olmamalı, eserlerin daha iyi görülebilmesi için
gerekirse kontrast renkler kullanılmalıdır.
Bununla beraber, Belscher’e göre; müzelerde eserlerin koyu bir renge sahip o bir
şey açık renkli bir yüzeyin önünde olduğundan daha küçük göründüklerini, koyu
renge sahip bir yüzeyi önündeki açık renge sahip bir objenin ise olduğundan daha
da büyük göründüklerini belirtmektedir (Belcher,1991: 45-46).
3. Müze ve Aydınlatma Kriterleri
Müzeciliğin ilk yıllarında eserleri bol ışık altında sergilemek ana kurgu ve amaç
olarak belirlenirken , müzelerin gelişimi ile beraber, bu mekanlar tarihsel, sanatsal
ve bilimsel değerlerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği kuruluşlara
dönüşmüştür. Koruma ve teşhir işlevlerinin yansıra,
eğitim ve bilimsel
araştırmaların gerçekleştiği müze mekanlarında, ışık kullanımı ve tasarımı önemli
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yer almaya başlamıştır. Bu durumda sergilenen eserleri doğru ve detaylı görmek
ve algılayabilmek için ışığın özellikleri ve şiddeti ön plana çıkarken, diğer yandan
ışığın konumu, rengi ve şiddetinin eserlere ve izleyicinin görsel konforuna zarar
vermemesi gerekmektedir. Müze mekanlarında sergileme elemanların ve eserlerin
nasıl aydınlatıldığı, izleyici-eser ve izleyici-mekan arasındaki soyut ve somut
iletişimi doğrudan etkilemektedir.
Müze ve sergileme aydınlatma kriterlerinde genel olarak dört ana başlık
belirlenebilir:


Müzelerde koruma unsuru: Eserlerin koruma mekanı olan müzelerde ışık
kullanımı tamamlayıcı bir etken olmalıdır (Alparsalan, 2019: 43).
Müzelerde sergilenen eserlerin zararlı ışınlardan korunması ve
aydınlatmadan kaynaklanacak bozulmaların en aza indirilmesi.



Sergilemede kamaşma ve parıltı unsuru: Sergilenen eserlerin net ve
eserin izleyici tarafından doğru algılanması için kamaşmanın yok edilmesi.



Doğal ışık: Enerji tasarrufu, sürdürülebilir mimarlık ve kullanıcının
psikolojisi açısından önemli olan doğal ışık kullanımı, sergi mekanındaki
yapay aydınlatma tasarımı ile beraber düzenli ve destekleyici olmalıdır.
Müzelerde doğal aydınlatma plansız olarak mekana dahil edilirse, ciddi
sorunlara neden olmaktadır.



Eserlerin özellikleri: Mekandaki aydınlatma tasarımı sergilenen eserlerin
renk ve doku gibi biçimsel özelliklerini ortaya çıkartıp, ziyaretçi tarafından
algılanabilmesini sağlamalıdır. (Kurtay et al. 2003: 96- Yöndem ve Akyol,
2017: 535).

Buna bağlı olarak müzelerde ışık kullanım kararları bu prensipler doğrultusunda
alınması gerekmektedir. Müze aydınlatmasında yeterli bir ışık seviyesi
yakalamanın yanı sıra, niteliksel ve niceliksel anlamda mekan, kullanıcı ve
eserlerin tüm gereksinimlerini karşılayan doğru bir aydınlatma tasarımı
uygulanmalıdır.
3.1. Sergi Elemanlarının Aydınlatma Kriterleri
Müzelerde eserlerin aydınlatılmasında sadece sergi elemanının aydınlatma düzeyi
değil müze mekanlarının da aydınlatılması aynı oranda önemlidir. Eser müzeden
ayrı düşünülemez.
Müze sergi elemanlarının aydınlatılmasında gerek IESNA gerekse ICOM her ne
kadar belirli bir standart önermeseler de başta SLL olmak üzere bazı kurumların
çalışmaları neticesinde temelde 4 ayrı aydınlatma kriterinden bahsedilebilir.
3.1.1. Aydınlatma Düzeyi ve Aydınlatma Türleri
Sergi elemanlarında yer alan eserlerin aydınlık düzeyleri müze mekanlarına göre
daha yüksek tutulmalıdır, zira genel aydınlatmada eserin ön plana çıkartılması
gerekmektedir.
Genel aydınlatma, kurgunun işlemesi, ziyaretçilerin yönlerini bulabilmesi ve
eserlerle ilgili görsel ve yazılı bilgileri edinebilmeleri için öncelikli olarak ele alınır.
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Genel aydınlatma ve eser aydınlatması iki farklı anlayışta ele alınır; birincisi
yüksek kontrasta ve vurguya dayalı aydınlatma diğeri homojen aydınlatmaların
ışık farklılığına dayalı aydınlatma.
Genel aydınlatma ile beraber ele alınan homojen aydınlatma, sergileme alanlarıının
dışında kalan giriş hollerinde, sirkülasyon alanlarında ve diğer alanlarda kullanılır.
Homojen aydınlatma işlevsel amaçlıdır ve temel görevi ziyaretçileri karşılamak,
yönlerini bulmalarını sağlamaktır. IES, aydınlatma kitabında olması gereken
ortalama aydınlık seviyelerin, çeşitli kriterler göz önüne alınarak belirlemiştir
(Illuminating Engineering Society, 2010:223). Bu kriterler;


Girişlerin mobilya vs. gibi mekânsal donatılar ile doluluk derecesi



İç mekânda araç trafiğinin yaya trafiğine yakınlığı



Akşam saatlerindeki aktivite yoğunluğu



Akşam saatlerinde aydınlatılan dış mekân bölgesi



Güvenlik

olarak tanımlanmaktadır.
Aydınlatma düzeyi farklılıkları ile beraber görsel konforun sağlanabilmesi için
sergileme elemanlarında yaklaşık 30-50 lux değerinde aydınlatma düzeyi yeterli
olabilmektedir. Bununla beraber özellikle dikkat çekilmesi istenen eserlerin belirli
yaş gruplarınca daha iyi algınabilmesi için aydınlatma düzeyleri yüksek olabilir
ancak bu konuda aşırı parlamaların önüne geçilmelidir. Cuttle’a göre sergileme
hacimleri; aydınlık düzeyleri 50 lux ve 150 lux arasında sınırlandırılmalıdır (Cuttle,
2007: 173).
3.1.2. Yansıma ve Kamaşma
Dolaşım mekanlarının aydınlatma düzeylerinin sergi elemanlarının aydınlatma
düzeylerinden daha yüksek olması, vitrinlerde koyu renklerin kullanılması gibi
etmenler vitrin camlarında yansımalara yol açacaktır. Bu durum eserlerin
algılanmasını güçleştirebileceği gibi görsel konforu da olumsuz etkileyebilecektir.
Standart camın yapısı gereği, yansıtıcı niteliği yüksektir. Aydınlatma farklılıklarına
yo açan ışıklıkların gizlenmesi, vitrinlerde yansıtıcı özelliği olmayan camların
kullanılması veya yansıtma önleyici filmlerin kullanılması ayna etkisini önleyebilir.
Ayna etkisinin azaltılması için , açık yeşil renkte,%92 geçirgen %8 yansıtma
özelliği olan camlar kullanılmalıdır (Cuttle,2007: 174).
Bazı durumlarda vitrin camlarının eğimli olarak tasarlanmaları aynalaşmayı
önleyici diğer bir tasarım anlayışı olarak ele alınabilir.
Kamaşma, aydınlatma tasarımında nesnelerin ve mekanların algılanmasını
güçleştirecek en kritik fenomenlerin başında gelmektedir. Kamaşma aydınlatma
kaynağının doğrudan göze gelerek (direk kamaşma), görme işlemini
engelleyebildiği gibi, aynı kaynağın açık renkli, parlak yüzeylerden de yansıyarak
(dolaylı kamaşma) görme işlemini engelleyebilir. Direk kamaşmayı engellemek için
insanın bakış açısının 60 derece üstünde ve altında kalan alanlardaki aydınlatma
kaynaklarının perdelenmesi gerekmektedir. Özellikle bölgesel aydınlatmanın
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kullanıldığı sergileme elemanlarında eğer spot ışık gibi enstrümanlar
kullanılıyorsa, önlerinin mutlak surette perdelenmesi mümkün değilse spotların
sergi elemanının tavanının içine alınması gerekmektedir.
Sergi elemanlarında dolaylı kamaşma ise etkisel olarak direk kamaşma kadar
olmasa da kontrolü direk kamaşmaya göre daha güç olabilmektedir. Direk
kamaşma belirli konumlardan olabilirken, dolaylı kamaşma herhangi bir ışık
kaynağının , zeminde, vitrin camında veya sergileme yüzeyinde meydana gelerek
görüşü kısıtlayabilir.
Dolaylı kamaşmayı engellemenin başlıca kriterleri,
tavanlarda yer alan genel aydınlatma amaçlı enstrümanlarının vitrin camlarıyla
ilişkilerini saptamak ve açılarını kamaşmaya mahal vermeyecek biçimde
ayarlamak, duvarlarda yer alan ışıklıkların perdelenmelerinin her açıdan
görülmeyecek biçimde ayarlamak veya göz seviyelerinden yüksek mesafelere
koymak, sergi elemanlarının bölgesel aydınlatmalarını gizlemek ve vitrin
camlarının yansıtıcı olmayan filmlerle kaplamak olarak sayılabilir.
3.1.3. Renk Kullanımı ve Renk Sıcaklığı
Sergileme elamanlarının tasarımlarında renk iki biçimde ele alınır; nesnenin ve
çevresinin renkleri, kullanılan ışığın rengi ve renk sıcaklığı.
Sergileme elemanlarında kullanılan beyaz, açık gri gibi renkler üzerlerine düşen
ışık akşını yüksek oranda yansıtırlar. Sirel, beyaz renkli yüzeylere yakın cisimlerin
aynı oranda büyük , uzak olanlarınsa mesafelerine oranla daha küçük yansıdığını
belirtir.(Sirel,1989: 6-7).
Bu durum daha az aydınlatma düzeyi gerektiriyor gibi görünse de özellikle beyaz
renk büyük oranda ışık yansıtıcı olması nedeniyle eserin algısını güçleştirebilir.
Bununla beraber sergi elemanlarının dışında kalan tavan ve duvar yüzeylerinin
beyaz renkli olması özellikle arka planı koyu renkli olan vitrinlerinin camlarında
yansıyabilirler. Böyle durumlarda tavan ve duvar renklerinin siyah veya koyu
renkli yapılması söz konusu yansımayı önleyebilir (Şekil 2).
Şekil 2: Müzelerde yüzeylerin ve sergileme elemanların malzeme ve renk ilişkisi

Kaynak: (Cuttle,2007: 178)

Eserlerin renklerinin, detaylarının ve dokularının önemli olduğu müzelerde
kullanılan ışıklıkların renkleri ve renksel geri verimleri aydınlatma tasarımında
öncelikli rol oynamaktadır. Renk sıcaklığı, eser ve mekanların doğru
eşleştirilmediği müzelerde eserler istenen hallerinden farklı algılanabilirler.
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Bir eserin renklerinin gerçeğine en yakın biçimde görülebilmesi için eserin doğru
algınabilmesi açısından elzemdir. Bu nedenle ışıklıkların türlerine bakılmaksızın
renksel geri verimi 90 ve üzeri olması gerekmektedir.
Işıklıkların renksel geri verimleri ile beraber, renk sıcaklıkları da (Kelvin
değerleri) eserlerin doğru algılanabilmesi için aynı oranda önem taşımaktadır.
Işıklar dalga boylarına göre genellikle ; Sıcak Işık: 2000-3000 K, Doğal Işık: 35004500 K, Günışığı: 5000-6000 K, Soğuk Beyaz: 5500-6500 K olmakla beraber
günümüzde gelişen LED teknolojisiyle beraber istenen ara Kelvin değerlerine
ulaşmak da mümkün olmaktadır.
Işığın rengi müze mekanlarının ambiyansını doğrudan etkilemekle beraber,
eserlerin kimliklerine ve yapılarına uygun renk sıcaklıklarının seçilmesi eserlerin
vurgulanmasını renksel açıdan güçlendirebilirmektedir. Eserin, yüzeyin rengiyle
kullanılan ışığın renginin uyuşması renklerin doygunluğunu(color saturation)
arttırırken bunun tersi olarak renksel uyumsuzluklar eserlerin ve mekanların
doğru biçimde algılanmasını güçleştirebilmektedir. Bu nedenle eserin türü ve
ışığın rengi ilişkisinin doğru biçimde algılanması gerekmektedir. Koçyan bu
durumu (2013:14); Sıcak renkli ışık, sıcak renkli nesneleri aydınlatmak için
kullanılır (doğal malzemeler, deri, ahşap, vs. altın) Soğuk renkli ışık, soğuk renkli
nesneleri aydınlatmak için kullanılır (çelik, gümüş, zırh). İnsan, yapısı gereği az
aydınlıklarda sıcak renkli ışık isterken, yüksek aydınlıklarda soğuk ışık ister”.
olarak tanımlamaktadır.
Işık rengi ve eser ilişkisini irdeleyen araştırmalarda, ışık renginin aynı zamanda
eserlerin hasar durumlarını da etkileyebildiğini göstermektedir. Söz konusu
araştırmaların sonuçlarında sıcak ışığın soğuk ışıklara göre eserlere daha az hasar
verildiği tespit edilmiştir. Yöndem’in bu konu ile ilgili yaptığı tabloda (2019: 38)
başta gün ışığı olmak üzere (11.000-15.00 K) soğuk ışıkların eserlere daha fazla
hasar verdiği görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Işık Kaynağı, Renk Sıcaklığı (Kelvin) ve Bağıl Hasar Oranı % İçeriği
Bağıl Hasar Oranı %
Işık Kaynağı
Renk Sıcaklığı (Kelvin)
İçeriği
Mavi Gök
11000- 15000
1,6-1,7
(Pencere camı arkasından)
Bulutlu Kapalı Gök
6400
0,7
(Pencere Camı arkasından)
Dolaysız Güneş Işığı
5300
0,43
(Pencere Camı Arkasından)
Soğuk Renkli
5000-7000
0,45-0,55
Flüoresan Lambalar
Sıcak Renkli
3000-5000
0,40-0,55
Flüoresan Lambalar
Akkor Lambalar
2800-3100
0,14-1,15
Kaynak: Yöndem, 2019:38-Yazarlar tarafından değiştirilmiş

3.1.4. Işık Dağılımı ve Gölge
Müzelerde sergilenen eserlerin ve müze mekanlarının aydınlatmalarında gerek
vurgu gerekse yönlendirme işlevleri açısından aydınlatma gereçlerinin ışık
dağılımları, algıda önemli rol oynamaktadır. Bir nesneye dikkat çekme amaçlı
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olarak uygulanan “Bölgesel Aydınlatma” ve homojen bir ışık dağılımı sağlayan
“Genel Aydınlatma” ana aydınlatma biçimlerini oluşturmaktadır.
Farklı yayılıma ve doğrultulara sahip şıklıkların mekanlara kattıkları anlam ve
görsel etkileri de farklıdır. Işıklıklar dağılımlarına göre; Direk, Yarı Direk, Yarı
Endirek, Yarı Endirekt ve Dolaylı olmak üzere 5 ana yayılım tipinden oluşmaktadır.
(Bkz Görsel) Her bir yayılım tipinin nitelikleri, eserlerin üzerlerine düşen gölgeleri,
yönlenme açılarını, ışıksal gücü, eser ile aydınlatma arasında ki mesafeyi, eserin ve
yüzeyin büyüklüğünü, yansıtma katsayılılarını belirlemede önemli rol
oynamaktadır.
Mekan içerisindeki ışık karşıtlıklarıyla oluşan gölge, ışığın doğrultuşla yapısına
bağlı olarak nesnelerin doğru veya yanlış algılanmalarında önem teşkil etmektedir.
Mimari manada, ışığın ve gölgenin karşıtlığı, yüzeyleri açıklamakta ve mekânın
karakteristik niteliğine katkı sağlamaktadır (Demers, 2016: 36) Özellikle
vurgulanmak istenen nesnelerde sert gölgeler nesnen algılanmasını kolaylaştırır,
yarattığı kontrast eserin çevresinden net bir biçimde ayrılmasını sağlar. Tüm
vurgu avantajlarına rağmen sert gölge, kontrastın keskin olduğu durumlarda
nesnenin üç boyutlu niteliğinin algısını güçleştirebilir. Aykut’a göre örneğin;
koninin piramit gibi algılanmasına neden olabileceği gibi yumuşak görüntülerin
keskin görünmesine neden olabilmektedir (Aykut, 2017: 235).
Yumuşak gölgeler, sert gölgelerin tam tersi olarak yarı şeffaf ve birli bir sınırı,
keskinliği olmayan gölgelerdir. Eserin ışığa olan mesafesi arttıkça yumuşak gölge
oluşumu da aynı oranda artar. Sert gölgeye göre daha estetik görünmesine rağmen,
aydınlanmayan yerleri belli belirsiz siluetlerinin görülmesine ve görsel algıda bir
takım kısıtlamalara neden olabilir. Uzun süreli odaklanmalarda sert gölgelere göre
ziyaretçilerde daha fazla göz yorgunluğuna neden olabilmektedir.
4. Örnek Çalışması; Ankara Anadolu Medeniyetleri ve Antakya müzelerinin
sergileme elemanlarının aydınlatma kriterleri bağlamında incelenmesi
Bu çalışmada, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Antakya Arkeoloji
Müzesinde yer alan sergi alanlarını ve sergileme elemanları müze aydınlatma
kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen sergi salonlarının
sergi vitrinlerinin aydınlatmalarının nitelikleri ile beraber olası kamaşma ve
yansıma fenomenleri, kontrast-gölge oluşumları ve sonuçları, eser-ışık ve renk
ilişkileri irdelenecek ve bunların sonuçları tartışılacaktır. Saha araştırmasında, her
iki müzenin birbirine benzer kavramlarla tasarlanmış sergi vitrinleri seçilmiştir.
Sergi elemanları, fenomenlerin doğruluğundan emin olmak için farklı açılardan
boyutlarına göre 60-100 cm mesafelerden gözlemlenmiştir. Bununla beraber, bazı
sergileme elemanlarında oluşan yansıma ve diğer olası olumsuzlukların kontrolü
için bazı alanlarda 300-500 cm mesafelerden de kontrol edilmiş, araştırmanın
olumlu veya olumsuz doğruluklarını ispatlamak , ziyaretçilerin bakış açıları olarak
kabul edilen yakın mesafe gözlemler dikkate alınmıştır. Ele alınan müzelerdeki
sergileme vitrinlerinde yer almayan, genel aydınlatma ile aydınlatılmış, büyük
boyutlu ve az sayıda detaya sahip, eserler eksik kriterler nedeniyle çalışmaya dahil
edilmemiştir.
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4.1. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi:
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Ulus'ta Atpazarı olarak adlandırılan
semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güneydoğu kıyısında yeni işlev verilerek
düzenlenmiş iki Osmanlı binasından oluşmaktadır. Bu yapılardan biri Mahmut
Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han’dır.
Müze yapısı 1968 yılında son şeklini almıştır. Bugün idari bina olarak kullanılan
Kurşunlu Han’da araştırmacı odaları, kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve
iş atölyeleri yer almakta, Mahmut Paşa Bedesteni ise teşhir salonu olarak
kullanılmaktadır (URL 1).
Müzede, giriş katında bir kafe-dükkân ile beraber bazı neolitik dönem eserlerinin
sergilendiği bir sergi alanını içeren giriş holü, büyük boyutlu ve taş heykellerin
sergilendiği Taş eserler salonu, Eski Tunç Çağı bölümü, Frig eserlerin sergilendiği
salon ve devamında Hitit eserleri bölümü, alt katta Klasik Dönemler ve Ankara
bölümleri yer almaktadır.
Taş eserler salonu ve Hitit eserleri salonunun bir bölümündeki eserler homojen
olarak aydınlatıldığı için ve boyutları nedeniyle çalışmaya dahil edilmemiştir.
Bununla beraber çalışma sırasında müzenin alt katının tadilatta olması nedeniyle
bu bölümdeki sergilerin ulaşımı mümkün olmamıştır. Tüm salonlarda birbirine
benzer yöntemlerle tavan aydınlatmaları ve vitrin aydınlatmaları kullanılmıştır.
Çalışmada ele alınan ilk sergi mekanı Hitit dönemi eserlerinin sergilendiği salon
olmuştur. Tunç çağı dönemi ve Hitit salonun aydınlatma ve salon tasarımları aynı
olmakla beraber, Hitit salonunda farklı boyutlarda eserlerin sergilenmesi bu
tercihte önemli rol oynamıştır.
Salonda, yansımayı önlemek ve tesisatları kapatmak için ahşap asma tavan
yapılmış, salon söz konusu tavana entegre edilmiş belirli açılarda ayarlanabilen
spot aydınlatmalar ile kısmi olarak aydınlatılmıştır (Şekil 3). Salonda dolaşım
alanları için özel bir aydınlatma kullanılmamış, mevcut spotlar salon orta
bölümlerinde ve kenarlarda yer alan eserleri ön plana çıkartacak, vurgulayacak
biçimde uygulanmıştır. Söz konusu aydınlatma biçimi işlevsel bir tasarım tercihi
olsa bile spotların kısıtlı harekete sahip olmaları, eserlerin boyutlarının
birbirlerinden farklı olması ve bu durumun tasarımcılar tarafından dikkate
alınmaması vitrinlerde aydınlatma sorunlarına yol açmıştır. Gölge-kontrast
kriterleri açısından incelendiğinde bazı eserlerin belirli bölümlerinin daha az
aydınlatıldığı, bu durumunda hem eserlerin hem de altlarında yer alan bilgi
etiketlerinin algılanmalarını güçleştirdiği tespit edilmiştir. Bununla beraber
tavandan gelen direk aydınlatmanın yol açtığı direk parlama, yansıma niteliği
kısmen yüksek vitrin camları ile bir araya geldiğinde ortada konuşlanmış sergi
elemanlarında yansımalar meydana gelmiştir.
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Şekil 3: Anadolu Medeniyetleri müzesinin salonunun genel aydınlatmaları

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Salonun kenar kısımlarında ki nişlerde yer alan eserler, sergi elemanlarının
üstünde konuşlandırılmış üçer adet, direk aydınlatma nitelikli spotlarla
aydınlatılmıştır. Söz konusu sergi elemanlarında, orta bölümde yer alan eserlere
göre daha küçük boyutlu eserler konulmuştur. İçleri beyaz renk olan sergi
elemanları, yine beyaz soğuk ışık rengine sahip, aydınlatma şiddeti yüksek
spotlarla aydınlatıldığı için parlamalar oluşmuş
vitrinlerdeki eserlerin
algılanmasını zorlaştırmıştır. Yüksek şiddetli aydınlatmanın yol açtığı ayna etkisi
camlarda oluşmuştur (Şekil 4).
Şekil 4: Anadolu Medeniyetleri müzesinin sergi elemanları camlarındaki yansımalar

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Hitit Salonun devamı olan Frig salonunun aydınlatması özellikle orta bölümdeki
eserler ve kenarlarda konuşlandırılmış eserlerde aynı olmakla beraber farklı eser
niteliklerinde dolayı özel aydınlatma yöntemleri kullanılmıştır.
Frigler ’in doğu sınırlarından çıkartılmış sermaik eserler diğer eserlerden ayrı
olarak üç ayrı vitrinde sergilenmesi düşünülmüş, bu vitrinlerden sol kenarlarda
olan iki tane direk spot ile aydınlatılmış ortada ve sağda yer alan vitrinin sol üstten
ve çevreden gelen ışıklarla aydınlatılması planlanmıştır. Bu yöntemle, solda yer
alan vitrindeki eserler gereğinden fazla aydınlanmaya maruz kalırken, diğerleri yer
yer az da olsa gölgede kalmıştır. Sol vitrindeki eserler beyaz rengin güçlü ışıkla
beraber yansıma yapmasıyla güç algınırken aynı şekilde orta ve sağ vitrinde yer
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alan eserlerin vitrinlerinde yetersiz aydınlatma nedeniyle yansımalar oluşmuştur
(Şekil 5).
Şekil 5: Anadolu Medeniyetleri müzesinin vitrinlerin aydınlatması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Salonda ki bazı eserlerin aydınlatmaları ışık hassasiyetleri nedeniyle doğrudan
yapılmak yerine endirekt olarak uygulanmıştır.
Şekil 5 ‘da görülen Vazo altından gelen, yayınık ışıkla dolaylı olarak
aydınlatılmıştır. Bu sayede vazonun renklerin UV ışınlarına maruz kalmasının
önüne geçilmiştir. Ancak eserin boyutlarının ve eser-aydınlatma aracı arasındaki
mesafenin doğru hesaplanmaması nedeniyle eserin alt kısımları aydınlık, üst
kısımları ise gölgede kalmış eserin doğru renkleriyle algılanmasını güçleşmiştir
(Şekil 6).
Şekil 6: Anadolu Medeniyetleri müzesinin eserin altın aydınlatılması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Frig salonunun köşesinde yer alan, büyük boyutlu iki adet vazo da direk
aydınlatmaya maruz bırakılmamış ancak endirekt olarak gelen ışık doğru
hesaplanmadığı için vazoların bazı bölümleri gölgede kalmıştır. Eğer vazoların
aydınlatmaları hem endirekt hem de homojen biçimde tasarlanmış olsaydı ve
vazolar salonun orta bölümlerinde konumlandırılmış olsalardı formları ve
renklerinin algılanmaları kolaylaşabilirdi (Şekil 7).
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Şekil 7: Anadolu Medeniyetleri müzesinde gölgede kalan eserler

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Frig Tanrıçasının heykelinin sergilendiği niş, ziyaretçilerin ilgisini çekebilmek için
tapınak duvarı biçiminde tasarlanmıştır. Söz konusu eser ve çevresi sıcak ışıkla
aydınlatılmış ancak heykelin ve tapınak duvarının renklerinin ton farklılıkları bile
olsa ışığın rengine yakın olmaları nedeniyle eserin algısı güçleşmiştir. Kontrast
olmaması nedeniyle eser ve dekorunun renkleri serginin tek parça gibi
gözükmesine neden olmuştur (Şekil 8).
Şekil 8: Anadolu Medeniyetleri müzesinde eser ve yüzeylerin aynı renk olması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Frig salonunda sergilen “Altın Taç”, üzerinde bulunduğu sergileme elemanının mor
renge yakın olması ve ışığın da benzer renk olması sayesinde salonda ki diğer
eserlere oranla daha iyi algınabilmektedir. Altından yapılmış eserin rengi ve arka
plan kontrast oluşturmuş bu durum nesnenin daha iyi algılabilmesine olanak
sağlamıştır (Şekil 9).
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Şekil 9: Anadolu Medeniyetleri müzesinde eser ve vitrin yüzeylerin kontrast renkte
olması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Frig sergi salonunun devamında, mekanın sağ ve sol bölümlerinde kapalı sergi
vitrinleri içerisinde sergilenen eserler, vitrinlerin üst bölümlerinde homojen
biçimde dağıtılmış dokuz adet spot tarafından aydınlatılmıştır. Söz konusu
spotların ışık dağılımları yarı-dolaylı olarak belirlenmiş , bu sayede eserler
üzerinde ki parlamaların önüne geçilmiştir.
Bununla beraber spotların önlerinde yer alan difüzörler sayesinde olası yansımalar
engellenmiştir.
Ancak sergi vitrinlerin iç kısımlarının beyaz renkte olması vitrin içerisinde ki
eserlerin doğru biçimde algılanabilmesini kısmende olsa zorlaştırmıştır. Söz
konusu vitrin içlerinin koyu renkli olmaları halinde yansımaların önüne geçilebilir
ve eserlerin daha belirgin biçimde alınabilmesi sağlanabilirdi.
4.2. Hatay Arkeoloji Müzesi
Antakya’nın iki tane arkeoloji müzesi olup ilki 1948 yılında açılmıştır. Hitit
Helenistik dönem, Roma ve Bizans eserlerinin sergilendiği müze yerini inşaatına
2011 yılında başlanan yeni arkeoloji müzesine bırakmıştır.
Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi, 2014 yılında açılmıştır. Müzede, Paleolitik, Neolitik,
Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı
döneminden pek çok önemli eser yer almakta olup, toplam 32.754 metrekare
kapalı alan, 10.700 metrekare sergi alanına sahiptir. Müze aynı zamanda, 3500
metrekare sergilenen mozaikle dünyanın en büyük mozaik sergileme alanı olarak
kabul edilmektedir (URL 2).
Araştırmada, müzenin ana koleksiyonunu oluşturan ve homojen olarak
aydınlatılan mozaikler, büyük boyutlu heykeller ve ışık hassasiyetleri nedeniyle
kısıtlı olarak aydınlatılan roma dönemi lahitleri kapsam dışı bırakılmıştır. Her iki
müzenin doğru karşılaştırılabilmesi için vitrin sergileme üniteleri seçilmiştir. Bu
bağlamda müzede farklı medeniyetlerin eserlerinin sergilendiği “Seramik Eserler”,
“Cam Eserler” , Maden Eserler, Heykel ve Hazine salonları ele alınmıştır.
Anadolu medeniyetleri müzesinden farklı olarak Hatay Arkeoloji müzesinde yer
alan sergileme vitrinleri, dahili ışıklıklar ile aydınlatılmıştır. Vitrin boyutları
sergiledikleri nesnelerin niteliklerine ve malzemelerine göre farklı boyutlarda
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tasarlanmıştır. Kullanılan arka plan renkleri yine nesnelerin nitelikleri, renkleri ve
boyutlarına göre açıktan koyuya değişkenlik göstermektedir. Salonların asma
tavanlarında, tasarım kavramları doğrultusunda
beyaz ve sitah renkler
kullanılmıştır. Aynı zamanda, sergileme vitrinlerinin aydınlatmaları, bazıları dahili
ışıklıklarının yanında asma tavanlardan gelen spotlarla da desteklenmiştir.
Seramik Eserler salonunda yer alan sergi vitrinlerinin her biri dört adet, direk
aydınlatma nitelikli, soğuk beyaz ışık renkli spotlar vasıtasıyla aydınlatılmıştır.
Kullanılan spotların direk aydınlatma dağılımı, kendilerine yakın eserler üzerinde
parlama ve yansımalara yol açmış, eserlerin bütün halinde algılanmasını
kısıtlamıştır Direk ve güçlü aydınlatmların kullanılması ve ışıkların gücünün
vitrinlerin üst tarafında yer alan büyük eserlere odaklanması alt bölümlerde yer
alan küçük boyutlu eserleri gölgede bırakmış, görülebilirliklerini engellemiştir.
Bununla beraber direk spot aydınlatma beyaz iç mekan renginde parlamalara
neden olurken, yüksek şiddeti nedeniyle camlarda yansımalara yol açmıştır(Şekil
10).
Şekil 10: Hatay müzesinde eser ve vitrin ilişkisi

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Cam eserlerin sergilendiği vitrinlerin çevreleri siyah renkle kaplanmış, vitrinler
cam eserlerde yansıma olmaması için arka tarafından gelen beyaz renkli difüze
ışıkla aydınlatılmıştır. Bununla beraber ışık rengi farklılıkları yaratabilmek için
vitrinin alt kısmından sarı, sıcak renkli led aydınlatma yapılmış bu sayede
sergilenen cam eserlerin doğru algılanabilmesi sağlanmıştır (Şekil 11).
Şekil 11: Hatay müzesinde cam eserler ve aydınlatmanın kontrolü

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Heykel salonunda yer alan sergileme vitrinlerinin arka planlarında ve çevrelerinde
siyah renk kullanılmıştır. Bu yolla kontrast yaratılarak, sergilenen beyaz renkli
Roma ve yunan büstlerinin daha iyi algılanmaları hedeflenmiş ve başarılı
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olunmuştur. Tavanlarda da siyah rengin kullanılması ve vitrinler arasında ki
mesafe sayesinde vitrin camlarındaki olası yansımaların önüne geçilmiştir.
Ancak eserlerin daha iyi algılanabilmesi düşüncesini güçlendirmek için tavandan
direk olarak aydınlatılan eserlerin, ışıklık mesafesinin yakın olması nedeniyle
üzerlerinde parlamalar oluşmuştur. Bu durum kontrast yardımıyla
güçlendirilmeye çalışılan eserlerin algılanmasını kısıtlamıştır (Şekil 12).
Şekil 12: Hatay müzesinde arka plan rengi ve eser ilişkisi

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Aynı salonda benzer biçimde tavandan aydınlatılan ve küçük boyutlu, siyah renkli
figürlerin sergilendiği vitrinlerin arka planlarında beyaz renk kullanılarak kontrast
yaratılmıştır. Bu sergileme vitrinlerinde yer alan eserlerin küçük boyutlu oluşu,
büstlerin sergilendiği vitrinlerdeki parlama sorunlarını engellemiştir. Hem
kontrast hem de görece homojen biçimde dağılan aydınlatmalar sayesinde bu
vitrinlerdeki eserler ziyaretçiler tarafından daha kolay algılanabilir hale gelmiştir
(Şekil 13).
Şekil 13: Hatay müzesinde arka plan rengi ve eser ilişkisi

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Heykel salonunda bir diğer sergileme vitrini ünitesinde yer alan eserler, vitrinin
üst kısmında yer alan küçük boyutlu, direk aydınlatma özellikli altı adet spot
tarafından aydınlatılmıştır. Boyutlarına rağmen spotların gücü ve direk aydınlatma
nitelikleri, beyaz renkli eserlerin üzerinde parlamalara yol açmış, bu da
ziyaretçilerin eserleri doğru biçimde algılayabilmelerini güçleştirmiştir (Şekil 14).
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Şekil 14: Hatay müzesinde ışığın parlaması ve eserin algılanmaması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

Metal eserler salonunda yer alan eserlerden olan Roma dönemi silahlarının
sergilendiği vitrinler çevreleri ve arka planları siyah renk olacak biçimde
tasarlanmışlardır. Eser sayısının fazla olması nedeniyle eserler, beyaz renkli vitrin
tavanından on altı adet direk aydınlatma özellikli spotlar tarafından
aydınlatılmıştır. Eserlerin koyu renkli ve yarı parlak olması algıyı zorlaştıracak bir
parlamaya neden olmamakla beraber vitrin tavanlarının ve salonun tavanlarının
beyaz renkli olması vitrin camlarında yansımalara neden olmuştur (Şekil 15).
Şekil 15: Hatay müzesinde vitrinlerin aydınlatması

Kaynak: Kişisel arşiv, 2021

5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada müze ve sergileme alanlarında, aydınlatma kriterleri tartışılıp iki
farklı örnek müze üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Ankara Anadolu
Medeniyetler müzesi ve Antakya müzesi iki farklı konumda ve farklı biçimlere
sahip, ancak içerik anlamında benzerlikler söz konusu olduğu için örnek çalışmalar
olarak seçilmiştir. Bu iki müzede aydınlatma kriterleri kullanıcı, nesne ve mekan
öğelerine göre incelenip kıyaslama sonucunda bir takım genel kriterler ortaya
konulmuştur. Bu değerlendirmeler, müze ve sergileme alanların aydınlatma
tasarımında genel kriterler olarak geçerli olabilmektedir. Söz konusu kriterler
kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Müze mekanlarda bölgesel ve genel aydınlatma ayrımlarının doğru
yapılması gerekmektedir. Genel aydınlatmalarda ışıklıkların bölgesel
aydınlatmalardan fazla olması halinde, izleyici tarafından eserlerin doğru ve
olduğu gibi algılanması güçleştirebilir.



Eserleri vurgulamak için kontrast gerekli bir ışık fenomeni olmakla beraber,
yüksek kontrastta ortaya çıkacak sert gölgelerin üç boyutlu eserlerin
algısını güçleştirebileceği göz önünde tutulmalı, hem yüksek kontrastın hem
de yumuşak gölgenin uzun vadede göz yorgunluğuna yol açabileceği
unutulmamalıdır.
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Eserin bulunduğu alan, daha iyi algılanması ve vurgulanması için diğer
alanlardan daha yüksek aydınlık düzeyine sahip olmalı, aydınlatma
enstrümanları sadece esere odaklanmalı kesinlikle kamaşmadan
kaçınılmalıdır.



Camların ayna etkisini azaltmak ve dolaylı kamaşmayı önlemek için hem
genel aydınlata hem de eser aydınlatmaları perdelenmeli, yansıtıcı niteliği
düşük vitrin camları kullanılmalı, tavanlarda ve duvar yüzeylerinde açık
renkler kullanmaktan kaçınılmalı, yine sergileme elemanlarında çok parlak
ve açık renklerden kaçınılmalıdır.



Özellikle eser renklerinin önemli olduğu sergilerde, CRI değeri 90 ve üzeri
aydınlatma kaynakları kullanılmalıdır. Bununla beraber eser rengi ve ışık
rengi uyumuna dikkat edilmeli, sıcak ışık renklerinin eserin renk
doygunluğunu arttıracağı, soğuk ışık renginin ise tam tersi olarak renk
doygunluğunu düşüreceği hatırlanmalıdır. Özellikle gezinme alanlarında
soğuk ışık renkleri dikkati arttırsa bile estetik açıdan mekanda kullanılan
renkleri ve malzemeleri olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Soğuk
ve sıcak ışık renklerinin bir arada kullanılmasının özdeksel renklerde çok
büyük renk türü değişikliklerine neden olabileceği bilinmelidir.



Parlak eserler aydınlatılırken bulundukları yüzeylerinde parlak olmasının
algılamalarını güçleştirebileceği, üzerlerinde çizgisel görüntülerin
oluşabileceği hususuna dikkat edilmelidir.
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Kurtay, C. , Aybar, U. Başkaya, A. ve Aksulu, I. (2003). Müzelerde algılama ve
aydınlatma kriterlerinin analizi: ankara-anadolu medeniyetleri müzesi
orta holü. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 18, No 2, 95-113
Lewis, G. (1989). The History of Museums, Britannica Yayınları.
Piana, E.A. and Merli, F. (2020). Lighting of Museums and Art Galleries. Journal of
Physics: Conference Series.
Sirel, Ş.(1989).Yapılarda Aydınlatma, Yapı Fiziği Uzmanlık Uygulamaları–Yazılar,
s.6
–
15, İstanbul
Yöndem, İ. A. Akyol, A.A. (2017). Müzelerde aydınlatma kriterlerinin sergideki
malzemelerin korunmasına etkisi: Çengelhan Rahmi Koç Müzesi. Sosyal
Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 12, s. 526-542.
İnternet Kaynakları:
URL

1.https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/ankara/gezilecekyer/anadolumedenyetler-muzesi

URL 2. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay/gezilecekyer/arkeolojimuzesi149365

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (2), 141-162.

161

Strategic Research Academy ©
© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written
permission. However, users may print, download, or email articles for individual
use.

162

Goudarzi, S. M. & Mendilcioğlu, R. F. (2022). Lighting Problems and Solutions in Museum
and Exhibition Areas

