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Dünyamızın değişen iklimi, fırtınaların 
dramatik etkileri, yükselen su seviyeleri, göçle 
ilgili düzenin ve doğal yaşam ortamının 
değişmesi veya kirlilik nedeniyle artan sağlık 
riskleri şeklinde sonuçlanmaktadır. Bizlere her 
zaman zevk veren ve bizleri her zaman 
etkileyen dünyanın kültür hazinelerinin uzun 
vadeli korunmasını, hava durumu ve 
sıcaklıktaki değişimler de etkileyebilir.  
 
İklim değişikliği ile ortaya çıkan tehditler 
sadece açık alanda yer almamaktadır. Bu 
durumdan müzelerimizdeki hassas ve kırılgan 
hazineler de çabuk etkilenebilir. Önceden 
çevresel denetime ihtiyaç duymayan müzeler 
ve özel koleksiyonlar, çok geçmeden koruma 
sorumluluğu açısından böyle bir denetime 

ihtiyaç duyacaktır.  Çevresel sistemler 
tarafından korunan bu koleksiyonlar, eğer bu 
sistemler güncellenmez ve kapasiteleri 
arttırılmazsa, daha büyük bir risk altında 
olacaktır. Tarihi binalar, anıtlar ve arkeolojik 
sit alanları için hazırlanan bakım planlarının 
değişen iklime uyarlanması gerekir.  
Önceden iyi planlama yapılmazsa, bu 
ihtiyaçlar yüksek maliyetlere neden olur ve 
eninde sonunda geleneksel çözümler küresel 
iklim sorunumuza doğrudan katkı sağlayabilir. 
Daha elverişli, kolayca satın alınabilir ve 
çevresel açıdan sürdürülebilir sistemlerin 
geliştirilmesi şimdi her zamankinden daha 
önemli. Bu ve başka pek çok konu, bu 
yuvarlak masa toplantısının odak noktasıdır.  
 

 
Bu toplantı, Samual Kress Vakfı; Suzanne Deal Booth, Booth Miras Vakfı; Tom Pritzker ve Hyatt Regency 
Otelleri; Julian Hills, The Ant Farm; Londra’daki Ulusal Galeri ve IIC’nin dünyanın her yerinden olan pek çok 
üyesinin cömertçe desteğiyle gerçekleşmiştir.  
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Açılış Konuşmaları 

 
Jerry Podany 
Başkan, Uluslararası Tarihi ve Sanatsal Eserleri Koruma Enstitüsü 

 
IIC Konseyi ve bu akşamki konuşmacılar adına, Ulusal Sanat Galerisi, Sainsbury 
Tiyatrosu’na geldiğiniz için sizlere teşekkür etmek ve IIC’nin en son girişimi olan Yeni 
Yüzyıla Dair Konuşmalar konulu ilk toplantısına hoş geldiniz demek istiyorum. Konuşmamı 
çok kısa tutacağım çünkü iklim değişikliğinin kültürel miras üzerine etkileri gibi oldukça 
önemli bir konu hakkında bu altı uzmanın sunumları ve tartışmalarını dinlemek için bu akşam 
buradayız. Ancak,  IIC’nin yeni girişimi, Yeni Yüzyıla Dair Konuşmalar’ın amacını ve bu 



akşamki özel toplantının ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Yeni Yüzyıla Dair 
Konuşmalar,  farkındalığı arttırmak, kültürel mirasın korunmasını etkileyen ve bundan 
etkilenen, çağımızın konu ve sorunlarına odaklanan bir tartışmayı başlatmak üzere 
düzenlenmiştir.  
 
İlk yuvarlak masa toplantısı tamamen bu amaca yöneliktir ve iklim değişikliği ile iklim 
değişikliğinin müze koleksiyonları üzerine etkilerine odaklanmaktadır. Bu konuşmalar ve 
sonuçları esas amacımızdan daha geniş kapsamlıyken ve iklim değişikliğinin tüm kültürel 
miras üzerinde etkisi varken, neden konu başlığının müze koleksiyonları ile sınırlı tutulduğunu 
belki açıklamalıyım. İklim değişikliğinin kültürel miras üzerine etkileriyle ilgili yayınlanmış 
çalışma ve araştırmaların oldukça küçük bir kısmı, inşa edilmiş çevre, sit alanları ve doğal 
çevre üzerine yoğunlaşmaktadır. İklim değişikliği ve müze koleksiyonları arasındaki ilişkiye 
yoğunlaşmış çalışmaların hepsi budur, daha fazlası yoktur. Dolayısıyla, bu yuvarlak masa 
toplantısının, bilgi dağarcığımız ve bilinç düzeyimizdeki çok belirli ve önemli bir boşluğu 
doldurmasını bekliyoruz. IIC bu konuda diyalog başlatmayı ve bu diyalogları ilerisi için 
uzmanlık alanına aktarmayı diliyor.  
 
Bir topluluk hayal etmenizi istiyorum. Bir tarafta, bu zorluğun ne anlama geldiğini bilen ve bu 
duruma çözüm yolları bulma yönünde çaba sarf eden bilgili ve aydın kişiler var. O kişilerden 
altısı uzmanlıklarını paylaşmak üzere bu akşam burada. Bu topluluğun diğer tarafında ise, 
konudan bihaber, çetin ve iklim değişikliğinin mevcudiyeti ve etkileri konusuna inanmayanlar 
var. Bu topluluk arasında şaşırtıcı bir biçimde konudan bihaber kişiler tarafında yer alan, 
kendi hatası olmamakla beraber, müzelerin karşı karşıya olduğu zorluklardan habersiz pek 
çok konservatör ve müze uzmanı var. Bu kişiler, koleksiyonlarını müzelerinin duvarları 
arasında güvenli bir biçimde sakladıklarına ve her hangi bir iklim tehlikesine karşı 
koleksiyonlarının güvende olduklarına inanırlar. “Sorun ne olabilir?” diye sorar ve “İklim 
değişikliği sorunu çok büyük…bununla ilgili bir konservatör bireysel olarak ne yapabilir?” 
veya “İklim değişikliği ve doğal kaynakların korunmasının önemli bir sorun olduğunu 
biliyorum ama kültürel mirasın korunması ve benimle bunların ne ilgisi var” diye söylerler.    
 
Bu bana on yıl önce müze koleksiyonlarının deprem hasarına karşı korunması konusundaki 
tartışmaları hatırlatıyor. “Koleksiyonlar müzenin içinde, dolayısıyla bir sorun yok”. Deprem 
hasarının azaltılması konusunda büyük bir ilerleme kaydettik ve iklim değişikliği konusunda 
daha da fazla ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz. Ancak bunu gerçekleştirmek için ilgi ve 
desteğe ihtiyacımız var.  
 
Konudan habersiz olanlar ve kuşku duyanlar grubunda bile şaşırtıcı sayıda fon sağlayan 
kişiler mevcut. Onların görevlerin ne olduğunu hatırlatmak eleştiri yapmak anlamına gelmez, 
daha ziyade sorunla mücadeledir. Önümüzdeki on yılda konservasyon uzmanlık alanının karşı 
karşıya kalacağı bir takım zorluklar var. Bunları çözmek üzere gösterilen çabalar yaygın bir 
biçimde kullanılan geleneksel kaynak yaratma kategorilerine düzgün bir biçimde uymayabilir. 
İhtiyaç duyulan desteği sağlamak üzere bazı riskleri almakta yaratıcılık ve gönüllülüğe ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu zorlukları önemsemezsek, tehlikelere karşı saklayacağımızı ve 
koruyacağımızı iddia ettiğimiz kültürel miras bizim yüzümüzden tehlike altında kalacaktır. 
 
Bu nedenle, bu yuvarlak masa toplantısını cömertçe desteklemiş kişileri hatırlatmak çok 
önemli.  
 
 
 



Konuşmacıların ve konularının önemini farkında olan Samual Kress Vakfı; düzenlenememe ihtimaline karşı bu 
toplantının gerçekleşmesi gerektiğine inanan Suzanne Deal Booth ve Booth Miras Vakfı; Thomas Pritzker ve 
Hyatt Regency Otelleri, Tom yuvarlak masa toplantısına dair açıklamamım ilk cümlesini henüz bitirmemiştim 
ki  bu toplantının önemi vurgulaya başlamadan önce sözümü kesti ve cömertçe destek vermek istediğini belirtti; 
programa yaptıkları çok istisnai yaratıcı dokunuş ve konumuzu görselleştirdikleri için Julian Hills ve Ant Farm 
Tasarım Grubu; IIC’nin Birleşik Devletler’den finansal destek almasını sağlaması yönünde yardım ettiği için 
Amerikan Konservasyon Enstitüsü Vakfı (FAIC); ve son olarak Sainsbury Tiyatrosu gibi ihtişamlı bir mekanı 
cömertçe tahsis ettikleri için Ashok Roy ve Ulusal Galeri.  
 
Sunumlara başlamamızın zamanı geldi. Sunumların bu programın sınırlarını ve bu akşamın 
süresini aşacağına eminim. İklim değişikliği konusunda bize düşen görevler var. Ortak 
çalışma ruhuyla, dünyamızdaki kültürel mirasa fayda sağlayacak çözümleri arayalım ve  bu 
çalışma ruhu değişen dünyada kültürel miras koleksiyonlarının bekçileri olarak 
sorumluluklarımızı yerine getirmemize yardım etsin.  
 
Şimdi moderatörümüz Sarah Staniforth’a hoş geldiniz demek istiyorum. Sarah Staniforth, bu 
konuda yorulmak bilmeden gösterdiği çabalarla hepiniz tarafından zaten tanınıyor.  
 
Sarah Staniforth 
Tarihi Yapılar Müdürü, Ulusal Vakıf 
 
Bayanlar ve baylar iyi akşamlar. Eskiden çalıştığım yerlerden birine gelmek çok keyif verici. 
Gördüğünüz üzere bu akşamki oturumun moderatörüyüm. Muhtemelen moderatör olduğumu 
duyanlar tam anlamıyla moderatörlük yapmayacağımı bilirler. Aslında moderatörlük 
konusunda çok hevesliyimdir, ancak bu akşamın baş aktörü ben değilim, sadece açılış 
töreninin ev sahibiyim. Hem çok önemli beş konuşmacımızı sizlere takdim edeceğim, hem de 
siz dinleyicilere söz vereceğim. Söz aldığınızda, isminizi ve varsa çalıştığınız kurumun adını 
söylemenizi isteyeceğim çünkü bu akşamki konuşmalar, konusunda oldukça yetenekli olan 
Susan Hughes tarafından deşifre edilecek.  
 
Tartışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için fazla sözü uzatmadan beş konuşmacıyı sizlere 
takdim etmek istiyorum. Konuşmacılarımız konuşma sırasına göre oturmuşlar. Solunuzda, 
İtalya’daki Atmosfer Bilimleri ve İklim Enstitüsü müdürü ve aynı zamanda Avrupa 
Komisyonu Nuh’un Gemisi Projesi-dürüst olmam gerekirse projenin adı doğru konmuş; o 
anlaşılmaz kısaltmalardan değil ve araştırma konusu açısından gerçekten bir anlam ifade 
ediyor- koordinatörü Prof. Cristina Sabbioni oturuyor. Cristina’nın sağında, IIC Konseyi 
üyesi olması sebebiyle IIC’ye hiç de yabancı olmayan bir isim, Prof. May Cassar var. Prof. 
Cassar, University College London’daki Sürdürülebilir Miras Merkezi müdürü ve aynı 
zamanda yeni AHRC’nin (Sanat ve Bilim Araştırma Konseyi) ile EPSRC’nin (Mühendislik 
ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi) program müdürü.  
 
Ortadaki konuşmacı James Reilly New York, Rochester’dan geliyor. James, Image 
Permanence Enstitüsü’nün müdürü. Sağdan ikinci; Michael C. Henry, Birleşik Devletler, New 
Jersey’deki Watson & Henry Ortakları bünyesinde başmühendis ve mimar olarak çalışıyor. 
Michael, toplantı programı basıldıktan sonra, Philadephia’daki Pennsylvania Üniversitesi’nin 
Tasarım Okulu’nun mimarlık alanında yardımcı profesörlüğüne atandı, kendisini tebrik 
etmeliyiz. Son olarak, panelimizdeki önemli konuşmacılardan bir diğeri de, Londra’daki Tate 
Müzesi’nin müdürü Sör Nicholas Serota. Eğer 2030 yılında Kuzey Kutbu’nda hiç buz 
kalmayacağı yönündeki tahminler gerçekleşirse, Londra’da en çok zarar görebilecek 
müzelerden birinin Sör Nicholas Serota’nın sorumluluğunda olduğunu belirtmek isterim.  
 
 



Sunumlar 
 

Profesör Cristina Sabbioni 
Araştırma Müdürü, Atmosfer Bilimleri ve İklim Enstitüsü, CNR (İtalya); Eş-
koordinatör, Avrupa Komisyonu Nuh’un Gemisi Projesi 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNE ARAŞTIRMA 
 

İklim değişikliğiyle ilgili bu yuvarlak masa toplantısına başlarken, iklim değişikliğinin hali 
hazırda hem politik düzeyde, hem de araştırma düzeyinde çok fazla dikkat çektiğini kabul 
etmek gerekir. Ancak bu dikkat daha ziyade çevre, endüstri, enerji, ulaşım ve sağlık sektörü 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Şimdiye kadar iklim değişikliği, gelecek nesillere bırakılma 
ihtiyacı duyulan ve yenilenemeyen kaynaklar olan kültürel mirasa yönelik bir tehlike olarak 
düşünülmüyordu. İlk defa Nuh’un Gemisi Projesi, iklim değişikliği ve kültürel mirasın 
bilimsel olarak araştırılması arasında bir sinerji yaratmıştır.  
 
 

 
 
Nuh’un Gemisi Projesi, 6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenmektedir. Proje, yedisi AB üyesi ülkelerden iki üniversite, altı toplumsal araştırma 
kuruluşu, bir sigorta şirketi ve bir SME olmak üzere on ortaktan oluşuyor.  
 
 
İklim değişikliklerinin açık alandaki kültürel miras üzerine etkilerini araştırmak için neler 
yapılmaktadır? Sıcaklık sınırını içeren sıcaklığa bağlı veriler; yağış miktarı, bağıl nem sınırı, 
ortalama bağıl nem gibi suya bağlı veriler; rüzgar hızı, esme saat sayısını kapsayan rüzgara 
bağlı veriler; SO2, nitrik asit, ozon ve pH değeri gibi kirliliğe bağlı verilere dayanarak 
gelecekteki iklim değişkenlerine dair bir veritabanı ilk önce oluşturulmuştur. Hadley Genel 
Modeli’nden (HadCM3) veri çıktıları üç farklı dönemle ilgili olarak kullanılmıştır. Bu 
dönemler; 1961-1990 arası yakın geçmiş, 2010-2039 arası yakın gelecek ve 2070-2099 arası 
uzak gelecektir. 2070-2099 arasındaki 30 yıllık süre için de Bölgesel Hadley modeli 
(HadRM3) kabul edilmiştir. Geleceğe dair veri çıktıları, nispeten olumlu, iyimser olan IPCC 
SRES A2 senaryosuna dayanmaktadır. Tüm veri çıktıları, Avrupalı görüşü odaklı ve Avrupalı 
görüşüyle sınırlıdır. 



 
Doğal taş, metal, ahşap, cam gibi seçilmiş malzemeler denenmiştir; farklı iklim etkenlerinin 
sonucu olarak farklı malzemeler üzerinde ortaya çıkan hasarı rakamlarla belirtmek üzere ise 
birçok hasar fonksiyonu kullanılmaktadır. Tüm bu veriler ve fonksiyonlar ise haritalar 
hazırlamak üzere kullanılmaktadır. Ortalama 30 yıllık haritalar, farklı türde etkilere uygun 
olarak hazırlanmakta ve tasarlanmaktadır. Nuh’un Gemisi Projesi tarafından elde edilmiş 
sonuçlara dair bazı örnekler sizlere göstereceğim. 
 
%75.5’e çıkan bağıl nem döngüsünün haritası hazırlanmaktadır. Bu durumda, tuz 
kristalleşmesi, özellikle sodyum klorür kristalleşmesi gerçekleşir bu da malzeme bozulmasına 
sebep olur ve siz de ortaya çıkan hasarı farkına varırsınız.  
 
 

 
 

 
Bu haritada, 2070-2099 uzak gelecek döneminde ortaya çıkacak yıllık vaka sayısını 
görüyorsunuz. Tüm Avrupa için tahmin edilen yıllık vaka sayısı modelini şimdi anlattığım 
yöntembilimi kullanarak görebilirsiniz. 
 
Sadece yıllık vaka sayısını bilmek değil, aynı zamanda gönderme yapılan 1961-1990 
dönemiyle ilgili olarak uzak gelecekte tuz kristalleşmesinin nasıl değişeceğini de bilmek 
önemlidir. Bu haritada değişimin nasıl meydana geleceğini görebilirsiniz. Avrupa çapında 100 
yıl içinde yıllık döngü sayısında genel bir artış olacaktır.  
 



 
 

 
Anıtlar üzerindeki biokütle birikimi yıllık ortalama ısı ve yağışa bağlı bazı hareketleri 
kullanarak şekillendirilebilir. Uzak gelecek dönemi için bölgesel modeli kullanarak santimetre 
kare başına düşen total biokütle tüm Avrupa’da izlenen bir yaklaşımdır.  
 
 

 
 

 
Hadley modelinde mevcut iklim verilerine dayanan yüzey hasarı fonksiyonları, gelecek 
senaryolarda inşaat malzemelerinde ortaya çıkan hasarı rakamla belirtmek için önerilmekte 
veya bu fonksiyonlar kullanılmaktadır. Burada, yağmurun etkisiyle karbonat taşının yüzey 
kaybının ölçümü rakamla belirtilmiş ki esas olarak yağmur nedeniyle karbonat taşının 
üzerinde erime var. Dolayısıyla, elimizde kayıpların detayları mevcut ve sonuç yıllık 



mikrometre olarak rakamlarla belirtilen yüzey resesyonudur. Dolayısıyla bu haritalar, üç 
farklı dönemde yüzey resesyonlarının nasıl meydana geldiğini ve nasıl genişlediğini gösterir. 
Yüzey resesyonunu en yüksek hissedecek bölgelerin, orta Avrupa, Norveç, kuzey İngiltere ve 
İspanya olduğunu görebilirsiniz.   
 
 

 
 

     
Termal stresler, taşta, özellikle kalsitte, ısı değişimine bağlı olarak ortaya çıkan diğer bir 
hasardır. Uzak gelecek için tahminde bulunulmakta, haritalar ise genel olarak Akdeniz 
havzasının nasıl en yüksek düzeyde riski yaşamaya devam edeceğini göstermektedir. Ancak, 
yakın ve uzak gelecekte termoklastizm (ısısal parçalanma) gitgide orta Avrupa’yı tehdit 
edecektir. 
 

 
 
Nuh’un Gemisi Projesi’nin en önemli çıktılarından biri Hassasiyet Atlası ve Rehberler’dir.  



 

 
 

 
Hassasiyet Atlası, yakın geçmişten 21. yüzyılın sonuna kadar olan Avrupa iklim senaryosu 
haritalarını kapsamakta ve inşa edilmiş miras ile kültürel peyzaj üzerindeki iklim değişikliği 
tehlikesini göstermektedir. Rehberler ise, iklim değişikliği karşısında kültürel miras 
yönetimine uyarlanmış stratejileri kapsamaktadır.  
 
 
 
 

 
 

 
Başka bir araştırma alanı yaratılmaktadır, ancak yanıtlardan ziyade çözümlenmemiş sorunlar 
mevcuttur. Sonraki aşamalar, açık alanlardan kapalı hacimlere kadar uyarlanmış olan 
yöntembilimin uygulamasını kapsamaktadır. İşbirliği içinde yapılması gerekir ve her şeyden 
önemlisi gösterilen çaba küresel olmalıdır. Avrupa’da başlatıldı, ama şimdi küreselleşmelidir.  
 
 



Profesör May Cassar 
Müdür, Sürdürülebilir Miras Merkezi, University College London; Bilim ve Miras 
Programı Müdürü, AHRC/EPSRC 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KOLEKSİYONUN İÇİNDE BULUNDUĞU ORTAM 
 
İyi akşamlar. Kapalı hacimdeki sıcaklık ve bağıl nem değişikliklerine bağlı olarak 
koleksiyondaki nesnelerde ortaya çıkan hasar risklerine değineceğim. Çok gündemde olan bir 
konu olması nedeniyle çevresel koşullarının denetimi ve enerji kullanımıyla da ilgili kısaca 
fikrimi söylemek isterim.  
 
Eğer iklimde aşırılık ya da dengesizlik oluyorsa, bu durum koleksiyonlara yönelik hasar 
riskini arttıracaktır, dolayısıyla, hasar ve çevre arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamız gerekir. 
Öyleyse, demin de belirtildiği gibi, kapalı hacimdeki malzemelerin davranışı açık alandaki 
malzemeler gibi iklim değişikliğinden aynı şekilde etkilenir mi? Anlatıldığı kadarıyla, açık 
alandaki malzemeler, genellikle kapalı hacimdeki malzemelerin maruz kalmadığı yağış 
miktarı, rüzgar hızı, güneş ışığı ve biokütledeki değişikliklerden etkilenmekte, kapalı 
hacimdeki malzemeler ise, dalgalanma oranı, bağıl nem ve sıcaklığın aşırılığı ile küf ve 
kirleticilerden hasar görmektedir.  
 
Jeologlar tarafından kullanılan bir hasar ifadesi “hasar fonksiyonu”dur ki Cristina tarafından 
zaten kullanıldı. Açık alandaki kültürel mirasla ilgili çalışan bilim adamları tarafından 
kullanılan hasar fonksiyonları, inşaat malzemelerinde iklimsel koşullar nedeniyle oluşan 
hasarı rakamsal olarak ifade etmek için kullanılır. Hasar ve çevresel değişiklikler arasındaki 
ilişkiyle ilgili zihinsel bir adım değişikliğine ihtiyacımız var, böylece koleksiyonların 
korunması, çevresel koşullar ve malzeme bilimi ile ilgili enerji kullanımına kararlarımızı 
dayandırabiliriz. Malzeme bilimiyle ilgili çalışmalar aceleye gelmez, kaynakların araştırılması 
gerekir.  
 
Kültürel mirasla ilgili mevcut hasar fonksiyonlarının çoğu, kimyasal saldırı; ısıtma ve 
soğutma döngüleri; taş, kâgir yapı malzemeleri ile metal, cam ve ahşap için donma-erime 
döngüleri gibi açık alanlarla ilgilidir. Bunlar, kapalı hacimlere anlamlı bir biçimde 
uyarlanamaz. 
 
Açık alanlardaki hasar hakkında ne biliyoruz? 1998 yılında Mecklenburg, ahşabın mekanik 
özellikleri ile şişme tepkisini rakamlarla ifade etti ve uygun bağıl nem değişkenlerini belirledi. 
Bu yıl, Jakiela, Bratasz ve Kozlowski, günlük bağıl nem değişkenleri tarafından ıhlamur 
ağacından heykellerde meydana gelen stres derecelerini gösteren haritaları yayınladılar. 
Yazarlar, ıhlamur ağacının +/- % 20 makul sınırlar içinde direnen dalgalanmaları olduğu 
şeklinde yayınlarını sonuçlandırıyorlar. Nitekim zararsız dalgalanmalar kuşağı, baştaki daha 
yüksek bağıl nemlerde daralmaktadır, örneğin, sel sonrasında ıslak ahşabın aniden 
kurumasında olduğu gibi. Bununla birlikte bu çalışma, işimize yarayacak olan açık alan hasar 
fonksiyonunu sağlamaktadır.  
 



                 
                Kaynak: Jakiela, Bratasz, Kozlowski, Wood Science and Technology, 42, 21-37 (2008). 

  

 
Kağıdın bozulma oranının sıcaklığa (oda sıcaklığında ve yaklaşık oda sıcaklığında) 
dayanıklılığını biliyoruz, bağıl neme değil. 2005 yılında Strlic ve Kolar, depo ısısında 4˚C’lik 
yükselişin yaşam süresinde % 40-50’lik bir azalma şeklinde yansıyabileceğini göstermişlerdir. 
Oda sıcaklığında bağıl nem hasar etkisini tahmin etmeyi sağlamak için şu anda elimizde veri 
olmasa da, kapalı hacimde artmış bağıl nem ile kağıt üzerindeki iklim değişikliğinin etkisini 
modellemek mümkün değil.  
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WHAT DO WE KNOW ABOUT DAMAGE IN THE INDOOR ENVIRONMENT?

 
Kaynak: Strlic ve Kolar (2005) 

 
Öyleyse, müze malzemelerine yönelik iklim değişikliğin gelecekteki olası etkilerinin ne 
olabileceğini değerlendirmek üzere bu malzemeler için hasar fonksiyonları geliştirmede nasıl 



ilerleme kaydederiz? Koleksiyonların fiziksel durumu ve kondisyon raporlarındaki verileri 
kullanarak hasar riskine karar verip, bir koleksiyonu en iyi hangi malzemeler anlatır hakkında 
en iyi bilgiye konservatörler sahiptir. Müze malzemeleri için hasar fonksiyonları geliştirmek 
iyi bir başlangıçtır. Konservatörler ve bilim adamları küratörlerle birlikte, bir koleksiyondaki 
malzeme çeşidi için hasar fonksiyonları geliştirmek üzere beraber çalışmaya ihtiyaç duyarlar. 
Bunlara sahip olduğumuzda, hasar ve çevre arasındaki ilişki ile sonrasında çevre ve enerji 
arasındaki ilişkiyi modelleyebiliriz.  
 

HOW DO WE MAKE PROGRESS IN DEVELOPING DAMAGE FUNCTIONS?

 
 
Doğru verileri izliyor muyuz ve veri doğru nitelikte mi? On yıldan daha eski bir verinin 
kaynağını bulmak ve verilerin niteliklerine erişmek zor olabilir. Daha yeni sıcaklık ve bağıl 
nem verileri elde mevcut olabilir, ancak bunlar farklı yollarla işletileceklerdir. Işık bilgisi 
mevcut olabilir, ama bu toplam veri olmayabilir. Kirlilikle ilgili veri, kirliliğin çözücü etkisi 
nedeniyle daha karmaşıktır-kirlilikle ilgili verileri toplamanın pek çok yöntemi vardır ki 
standartlaştırılmış ölçme teknikleri olmadıkça güvenilir karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek 
mümkün değildir. Kapalı hacimlerde küflenmeyi sistematik bir biçimde hiç kimse henüz 
izlememiştir. 
 
Örneğin inşa edilmiş çevre araştırmasında kullanabileceğimiz bilgi olarak ne var?  Kapalı 
hacimdeki sıcaklık, bağıl nem ve enerji kullanımını tahmin etmek için “sağduyudan”, basit bir 
hesaplama programına ve son olarak ileri teknoloji ürünü bilgisayar simülasyon araçlarına 
kadar bir dizi “model” hepimiz kullanıyoruz. Binayla ilgili malzeme özellikleri ve diğer 
veriler, modeli kalibre etmek üzere kullanılmakta, sonrasında, model tahminlerini gerçek 
verilerle karşılaştırarak bunlar geçerli kılınmaktadır.  
 



WHAT KNOWLEDGE CAN WE UTILISE?
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Kaynak: Nigel Blades, May Cassar ve Philip Biddulph, Optimizing Drying Strategies to Reduce Down Times for 
Actively-Used Flood Damaged Historic Buildings, Contributions to the London Congress CONSERVATION 
AND ACCESS, David Saunders, Joyce H. Townsend ve Sally Woodcock (haz.), 15-18 Eylül 2008 

 
Bir kere onaylanmış bir model varsa, diğer senaryolar gözden geçirilmektedir; örneğin, 
değişen havanın kapalı hacimdeki etkisi ne olacaktır? HVAC sisteminin ayarlarını 
değiştirirsek,  çevresel koşulların denetimi ve enerji kullanımı ne olacaktır? Modelleme kapalı 
hacimlerdeki büyük ahşap nesnelerin değişen nem miktarının etkisini vermek üzere 
kullanılabileceği gibi, kağıt gibi çok sayıda arşiv malzemesi için de kullanılabilir. Ancak 
modeller sadece birbirinin benzeridir ve gerçek verinin yerini alamazlar. Bina simülasyon 
yazılımı, ne olduğunu anlamak için ihtiyaç duyulan kapsamlı araç setinin tek bir parçasıdır.  
 
Dolayısıyla, bu iklim değişikliği çağında çevresel standartlarla ilgili tartışmaya neler 
katabiliriz? Konservasyon uzmanları olarak, enerji kullanımından sorumlu olduğumuzu 
düşünmeliyiz. Bugünkü bilgimizle, bazı ahşap ve kağıt malzemeler için çevresel standartları 
çözümleyebilir, inşa edilmiş çevre ve enerjinin modellemesini örneğin bugünkü ve 
gelecekteki açık alanlar ve enerji tüketimi gibi farklı senaryolara uygulayabiliriz.  
 
Mevcut çevresel koşulları değiştirmeden günümüzde fosil yakıt kullanımımızı azaltabiliriz. 
Meşgul olduğumuz diğer faaliyetleri araştırabilir ve sürdürülebilirliklerini izleyebiliriz; 
örneğin, daha az büyük sergiler düzenleyerek, dünyada daha az sayıda koleksiyon taşınabilir. 
Alternatif enerji formlarını deneyebiliriz, ancak kültürel mirasın görünümündeki bazı 
değişiklikleri kabul etmemiz gerekebilir çünkü güneş panelleri ve rüzgar enerjisine dayalı 
üretimin diğer formları ortaya çıkabilir. Çevresel koşulları da hafifletebiliriz. Ancak bugünkü 
bilgi düzeyimizle, konservasyon işlemlerindeki olası bir artış için sonuçları daha iyi 
anlamamız da gerekiyor.  
 



Daha geniş koleksiyon malzemesi için hasar fonksiyonları geliştirmek üzere bilim 
adamlarıyla çalışabiliriz. Sadece müze koleksiyonlarımız için değil, aynı zamanda küresel 
çevre için de daha sorumluluk sahibi olmaya çabalamalıyız. Enerji, çevresel koşulların 
değişiminin mevcut dış sürücüsüyken, koleksiyonlara yönelik hasarlar iç sürücüdür. Şuna 
inanıyorum ki biri olmadan bir diğeriyle uğraşamayız.  
 
 
 
 
James M. Reilly  
Müdür, Image Permanence Enstitüsü, Rochester, New York  
  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE MÜZELERDEKİ KOLEKSİYONLARIN BAKIMI 
 
Konuyu en baştan ele almaya ne dersiniz? Öncelikle, bu ilginç geceye katılmamı isteyen Jerry 
ve IIC’ye teşekkürlerimi sunarım. Bugün duyduklarımız doğrultusunda söylemek isterim ki 
müzelerdeki koleksiyonların bakımının iklim değişikliğinden etkileneceği kaçınılmaz bir 
gerçektir. Konuşmamda, müze ortamını yönetirken karşımıza çıkan sorunlarla nasıl etkili bir 
biçimde baş edebileceğimiz yönünde görüşlerimi belirteceğim.    
 
Son yirmi yıldır koruma alanında gerçekleştirilen araştırmalarda kaydedilen gelişmeler, 
kültürel miras olarak tanımlanan koleksiyonların sıcaklık ve nem durumlarının analiz 
edilmesine dair temel yaklaşımı büyük ölçüde etkiledi. Geçmişte, çevresel koşulların 
denetimiyle ilişkili örnekler Harold Plenderleith ve Gary Thompson’ın araştırmalarına 
dayanıyordu ki buna göre kendilerinin koşullu önerisi oda sıcaklığının sabit tutulması ve bağıl 
nemin % 50 civarında olması yönündeydi. Bu önerileri birçok müze için yerleşik bir öğreti 
haline geldi.  
 
Günümüzdeyse kimyasal kinetik, biyoloji ve malzeme bilgisindeki gelişmelerle birlikte, 
iklimin koleksiyondaki nesneler üzerinde ne tür etkileri olduğuna dair daha detaylı bilgi 
sahibiyiz. Koleksiyonların bozulmasıyla ilgili olarak elde edilen bilimsel gerçekler “tek 
çözüm tüm ortama/çevreye uyar” gibi basit bir fikri desteklemiyor. Karşımıza çıkan her 
ortamda, nesnenin doğasına ve var olan şartlara bağlı olarak, küçük ya da büyük ölçekli çeşitli 
tehditler bulunur. Ancak, sıcaklık ve nemin etkilerini anlama ve uygulama becerimiz, 
çevremizi geçmişe kıyasla daha farklı bir biçimde korumamıza olanak verecek kadar gelişmiş 
durumda.       
 
Çevresel koşulların yönetiminde kullanılan modern araçlar, sıcaklık ve bağıl nemi pratik ve 
kesin bir biçimde ölçmemizi sağlıyor. Bilgisayarlar, değişken olsun olmasın, çevresel 
koşullarda gözlemlenen düzenden kaynaklanabilecek faydaların ya da risklerin niceliksel 
ölçümlerini bizlere sunan verilerle karmaşık hesaplamalar yapmamızı sağlıyor. IPI (Sarah’ın 
söz ettiği Image Permanence Enstitüsü’dür. Aslında koruma teknolojisi alanında kapsamlı 
hizmet vermekteyiz. İşe ilk olarak fotoğraflarla başladık, çevreyle ilgili konularda da bir hayli 
yol kat ettik), “Koruma Ölçübilimi” ismini verdiği bir takım algoritmalar geliştirdi. Bunlar 
faydalı çünkü doğrudan koleksiyondaki nesnelerin ne kadar zarar görebileceği konusunu ele 
alıyor. Koruma Ölçübilimi zamanla meydana gelen dinamik çevresel değişimlerin etkilerini 
de kapsadığından, örneğin, bir koleksiyonun eskiye kıyasla daha fazla ısıya ve neme maruz 
kaldığında neler olduğuna dair derinlemesine bilgi verebiliyor.  
 



Çevrenin neden-sonuç ilişkisine dayalı bir biçimde ölçülmesine yönelik bu yaklaşım, 
kimyasal, mekanik ya da biyolojik bozulma süreçlerinde çevresel etkilerin incelenmesiyle, 
müze ortamının yönetimi açısından yeni bir yöntem sunuyor. Yerel iklimsel gerçeklere yanıt 
vermek üzere giderek artan adımların kullanımı ve mekanik sistemlerin işleyişini daha verimli 
hale getirme çabaları çevresel koşulların iyileştirilmesini mümkün kılıyor. 
 
Bu yönetim yaklaşımı, küresel iklim değişikliği ve maliyetli enerjinin yol açtığı zorlukları da 
karşılıyor. İklim değişikliğinin etkisi elbette yere göre değişecektir, ancak koleksiyondaki 
nesnelerin düzenli ve sürekli olarak yeni çevresel streslere maruz kalacağını tahmin edebiliriz. 
Ortalama sıcaklığın neredeyse her yerde artacağını bekliyoruz, ancak bir diğer ortak sonuç da 
aşırı sıcaklık ve bağıl nemdeki artış sıklığı olacak. Daha yüksek ortalama sıcaklık daha hızlı 
kimyasal bozulmaya; daha yüksek sıcaklık, nem ve kuruluk, mekanik hasar ya da küf gibi 
fiziksel değişim ve biyolojik saldırı risklerini arttırıyor.     
 
Küresel iklim değişikliğinin yanı sıra, yerel iklim değişiklikleri de meydana gelecektir. Büyük 
şehirlerdeki büyük müzeler ki bunlardan birçoğunun betondan dış kabukları zaten radyasyonu 
emiyor ve ısıyı yoğunlaştırıyor, dolayısıyla bu müzeler birer “ısı adası” olma yolunda 
ilerliyor. Buna örnek olarak New York verilebilir. Karbon ayak izi gibi yöntemlerle kapalı 
hacimlerin denetimi küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biriyken ve kuruma 
maddi bir yük teşkil ediyorken, müzelerin kendi ortamlarını mümkün olduğunca kusursuz ve 
etkili bir biçimde gözlemlemesi, anlaması ve idare etmesi, hem müzelerin ilgili alanıdır, hem 
de sorumluluğudur.    
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Küresel iklim değişikliğinin koleksiyondaki nesneler üzerindeki etkisi ne kadar büyük olacak? 
Bu soruyu yanıtlayabilmek için yaptığımız şeylerden biri, beş büyük Amerikan şehrinden 
toplanan açık alan verilerini az önce sözünü ettiğim Koruma Ölçübilim sistemiyle 
incelemekti. 2003–2007 yılları arasında toplanan veriler, 1960–1990 yılları arasında toplanan 
verilerle kıyaslandı. Daha yakın tarihli veriler, önceki yıllara oranla daha yüksek sıcaklık, 
daha yüksek çiylenme noktası ve daha yüksek bağıl nem izlerine sahipti.   
 



Koruma Ölçübilim sistemi mekanik, küf ve kimyasal değişimler gibi çeşitli bozulma türlerini 
göstermek amacıyla kırmızıyla gösterilmiştir. Bu tabloda, daha yakın tarihte daha fazla 
kırmızı renk olduğunu görmek mümkün. Bunun nedeni de esas olarak daha yüksek sıcaklığın, 
daha doğrusu daha yüksek sıcaklık ve nem oranının olması.  
 
Tabii her ikisi de uzun sürede elde edilen ortalamalar. Ancak, nadiren görülen özellikle aşırı 
yüksek ya da düşük bağıl nem ve yüksek sıcaklık oranlarının en azından daha hızlı değişime 
işaret ettiğini düşünmekteyiz. Ölçübilim, hem meydana gelen doğal yaşlanma sürecinde, hem 
de mekanik hasar bozulma oranında az miktarda ama önemli bir artışı göstermiştir. Gerçi bu 
verilerle çok da kesin bir sonuca varmamak gerek, ama bu veriler yine de küresel iklim 
değişikliğinin hem koleksiyon sağlığı, hem de mekanik sistemlerden kaynaklanan enerji 
faturaları için iyi haber olmadığını doğrular nitelikte.  
 
Küresel iklim değişikliğinin gelecekte müze koleksiyonlarının bakımı konusunda yaratacağı 
zorluklara yönelik birkaç tahminde bulunmama müsaade ederseniz, bu zorlukların gerçek ve 
önemli olduğunu söyleyebilirim. Hortum ve kasırga gibi afetlerden bahsetmiyorum ki bu tür 
afetler dahi sıklaşıp, şiddetli hale gelecek. Sözünü ettiğim zorluklar, daha çok sıcaklık ve nem 
oranı ile aşırı uçlardaki dalgalanmalar şeklinde olacak. Bunlar, daha yüksek enerji faturalarına 
sebebiyet verecek ve koleksiyonlar daha hızlı bir biçimde bozulmaya başlayacak. Personel 
çalışma saatleri, enerji tasarrufu ve sermaye donanımı gibi konularda mümkün olan en düşük 
harcamayı yapabilmek için müze ortamının yönetimi ve müzelerde bulunan koleksiyon 
nesnelerinin daha uzun ömürlü olması her zamankinden daha fazla öncelik kazanacak. 
Çevresel koşulların etkilerini sayısallaştırmaya yönelik idari yaklaşımlar ön plana çıkacak ve 
müzeler açık alanlarda meydana gelen iklimsel şartlarla etkili bir biçimde baş edecek, bunları 
etkisiz kılmayacak.  
 
Ölçübilim ve yaklaşımlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, 
http://www.pemdata.com isimli web sitesini ziyaret edebilirsiniz; böylece, yaklaşımlarımızı 
inceleyebilir ve bunları deneyebilirsiniz. 
 
 
 
Michael C. Henry PE AIA  
Baş Mühendis/Mimar, Watson & Henry Ortakları, New Jersey; Mimarlık Alanında 
Yardımcı Profesör, Tasarım Okulu, Pennsylvania Üniversitesi 
  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: TOPLUMUN VE KOLEKSİYONLARIN ÇEVRESEL 
İHTİYAÇLARININ DENGELENMESİ 

 
İzninizle sizlere şu ikilemden söz etmek isterim:  Koleksiyonlar için en iyi şekilde hizmet 
verirken, fosil yakıtların ve enerji tüketiminin etkilerini göz önüne alarak müzelerimizdeki ve 
arşivlerimizdeki iklimsel değişikliklerin etkilerini nasıl azaltacağız? Geleneksel binalara 
bakacak olursak, bina kabuğu iç alan koşullarının aktif yönetiminde kullanılmıştır. İç alanların 
çevresel denetimi için çağdaş bina sistemleri yaygınlaştıkça, bina kabuğunun aktif işlevlerinin 
kullanımı ve bilgisi kayboldu. Aktif bir biçimde kullanılan bina kabukları, ışık denetimi, 
doğal havalandırma ve nem denetimini sağlamakla birlikte, dış alandaki koşullar elverişli 
olduğunda sistemlerin kullanılma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Açıkçası, burada 
vurgulanması gereken nokta “dış alandaki koşulların elverişli olmasıdır”.     
 



Pasif denge ve kademeli değişim ölçüleri gibi unsurları da göz önünde bulundurmalıyız. 
Sıcaklık ve bağıl nemdeki dalgalanmaları, yüksek termal durağanlık ve nem tamponlama 
kapasitesine sahip inşaat malzemeleri kontrol altına alabilir. Birçok iklimde pasif denge, 
inşaat sistemleri için gerekli olan büyüklüğü ve kapasiteyi azaltabilir. Daha az kapasite ise, bu 
tür sistemlerin verimlilik noktasına daha yakın bir biçimde çalışması anlamına gelir. Öte 
yandan, pasif özellikler bazı iklimlerde sistemlere duyulan ihtiyacı tamamıyla gereksiz 
kılabilir. İç ve dış alanlardaki büyük farklılıklar, çoklu alanlara ve ek bölgelere kademeli bir 
biçimde yayılabilir ve böylece bina kabuğundaki termal enerji ve nem değişimini tetikleyen 
değişim ölçülerini azaltabilir. Bu hafta başında Sina’daki St. Catherine Manastırı’ndaki 
ikonalarla ilgili olarak sunulan bildiride de belirtildiği gibi, bu yaklaşımın, paketleme 
malzemeleri, paketleme kutuları, depo alanları ya da paketleme sandıkları içine koyulan 
nesnelere uygulandığında, ne derece etkili olduğu daha küçük ölçekte görülebilir. Bu yüzden, 
tek istediğimiz bu sistemi binaya uygulamak ve özellikle dış ve iç alan şartlarında aşırı 
farklılıklar olduğunda, nesnelerin binada nerelere yerleştirildiğine göz atmak.  
 
May ve Jim’in de söz ettiği gibi, yirminci yüzyılda koleksiyonların muhafaza edildiği 
ortamlar için belirlenen kıstaslar, düşük maliyetli enerji ve bina denetim sistemlerinin 
kullanılmasıyla git gide daraldı. Eskiden, “eğer bir şeyi elde edebiliyorsak, ona ihtiyacımız 
var demektir ve onu bulmamız mümkün” fikri hüküm sürüyordu. Ancak Smithsonian’dan 
Marion Mecklenberg, şiddetli sıcaklık, bağıl nem denetimi ve artan enerji maliyeti arasında 
güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Sanırım, bu tam on bir yıl önce, 1997’deydi. 
Geçenlerde, Pennsylvania Üniversitesi’nden David Artigas, enerji tüketimi ve denetimi 
arasındaki ilişkiyi tarihsel değere sahip müze evlerde örnekledi. Aşağıdaki grafik kendisinin 
tezinden alınmıştır: Tarihi binalarda ve müzelerde iklim denetimiyle ilgili farklı 
uygulamaların etkisi ve maliyeti üzerine bir karşılaştırma.  
 

 
Kaynak: D. Artigas, 2007. Anne and Jerome Fisher Fine Arts Library, Pennsylvania Üniversitesi Kütüphaneleri. 
 



Tabii, istatistikî açıdan bu pek de önemli bir örnek değil, ama burada asıl üzerinde durulması 
gereken şey azalan verim eğrisinin ortaya çıkışı. Aslında, azalan verim eğrisinin çevresel 
koşulların denetimine ve enerji maliyetine uygulanmasının bizi şaşırtmaması gerekir. Ancak, 
belki de yapmamız gereken şey soruyu şu şekilde sormak: Koleksiyonların uzun ömürlü 
olabilmesi için hangi iç alan şartları gereklidir ve bunlardan hangileri daha uygulanabilir ve 
düşük maliyetlidir? 
 
Çevresel kıstaslarla uygunluğu ne şekilde belirlediğimize de göz atmamız gerekir. Aslında bu 
bir hesaplama sorunu ama gerçek dünyadaki hesaplamalar, aletlerin hassasiyetine, kesinliğine 
ve istatistiklere bağlıdır. Yine de iç alan ortamlarıyla ilgili kıstaslarda ölçüm hatalarına ve 
istatistiklere nadiren yer verilir. Koleksiyonlar için en uygun ortam kıstasını belirlemek için 
kullanılacak en makul yaklaşımın standart sapmaları ve tolere edilebilir mevsimsel ya da 
günlük dalgalanmaları kapsaması; bir kerelik meydana gelen istisnai durumları içermemesi ve 
ayrıca sonuçların büyük bir hassasiyetle kontrol edilmesi gerekir.   
 
Veriler vazgeçilmez unsurlardır. Jim ve May zaten bu konuya değindiler, ama şunu da 
eklemek isterim: Bir binayla ya da alanla ilgili güvenilir, kesin ve ulaşılabilir verilerle, bu 
verileri incelemek, binanın tepkisinin ne olacağını belirlemek ve çevresel koşulların 
yönetiminin geliştirilmesine yönelik belirli stratejileri tanımlamak bizler için kaçınılmaz hale 
gelir. İşte, kilit nokta da bu. Uygulaması on iki ay sürecek toptan çözümlere ihtiyacımız yok. 
Tek yapmamız gereken verileri inceleyip, “ne zaman ve ne tür bir sorun yaşıyoruz?” diye 
sormak. Karşımızdaki mevsimsel bir sorun, bir hafta içinde gerçekleşen bir sorun ya da 
günlük bir sorun olabilir. Ancak verileri yakından inceleyerek, “acaba ne zaman basit, düşük 
teknolojili çözümleri kullanabileceğimiz durumlarla karşılaşıyoruz?” diye sorabilme fırsatını 
yakalıyoruz.  
 
Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Birliği (ASHRAE), Uygulama El 
Kitabı’nın 21. bölümünde, Müzeler, Kütüphaneler ve Arşivler isimli bir kılavuza yer verdi. 
Bunun ilginç bir kılavuz olduğunu söylemem gerek çünkü ilk olarak binaya bakıyor ve 
binanın içinde ne tür bir iklimin ve sistemin uygun olabileceğini soruyor. 
 

 
ASHRAE Kılavuzu-Uygulamalar, 21. bölüm, 2007. © Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma 
Mühendisleri Birliği, www.ashrae.org 
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Daha sonra da binanın içindeki uygun denetim derecesinin ne olduğunu ya da ne tür bir 
denetim derecesinin makul olduğuna göz atıyor. 
 

 
ASHRAE Kılavuzu-Uygulamalar, 21. bölüm, 2007. © Amerikan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma 
Mühendisleri Birliği, www.ashrae.org 
 
Aslında, bu kılavuz şu an için Kuzey Amerika’daki bina tiplerine ve dört mevsime yönelik 
biçimde hazırlanmış. Tüm A.B.D. göz önüne alındığında, daha ziyade ülkenin doğu ve kuzey 
doğu iklimlerine hitap ediyor. ICN’den Bart Ankersmit bana Hollanda’da bu hafta, bu 
yöntemi kendi iklimlerine uygulayacaklarını, binalar ve iç alandaki çevresel koşulların 
denetimiyle ilgili olarak neler yapılabileceğini tahmin etmek için kullanacaklarını söyledi. 
 
Yöntemin olumsuz tarafı şu: İklim değişikliğinin sonuçlarından biri de altyapı kaybı riskinin 
artması. Bu konuda yapılmış çeşitli araştırmalar mevcut. Bu olayı dünyanın farklı yerlerinde 
meydana gelen olağanüstü durumlarda gözlemliyoruz, ancak enerji talebi arttıkça, altyapıda 
da giderek daha fazla baskı oluştuğunu göreceğiz. Bu yüzden, kendimize “İklim değişikliğinin 
altyapı üzerindeki etkileri nelerdir? Bu altyapıların bozulması, binalarımız ve 
koleksiyonlarımız için ne tür sonuçlar doğuracak? Eğer bir takım sistemler kullanacak veya 
bu sistemlere güveneceksek, sistemler bu şartlar atlında nasıl işleyecek?” diye sormamız 
gerek. 
 
Böylece, daha basit, güçlü ve dışarıdan gelen engellemelere dayanıklı sistemleri ve bu 
engellemeler esnasında pasif ölçümleri mümkün kılan sağlam binaları düşünmeye 
başlamamız gerek. Birçoğumuzun engellemeler esnasında burada solda gördüğümüz binadaki 
gibi geçici bir düzen kurmak yerine, bu tür bir yaklaşım izleyeceğine kesinlikle eminim. 
 
Uzun vadede düşünmek gerekirse, belki biraz hayal kurmak gibi olacak ama inşaat sistemleri 
20–30 yıllık hizmet ömrü olan büyük yatırımlardır. İlk başta yatırılan sermaye bellidir, inşaat 
ve enerji maliyeti zamanla artacak ve daha sonraki kurumsal idareler bugün belirlemiş 
olduğumuz çevresel kıstasların mali yükünü çekecektir. Bina tasarımlarının, tadilatlarının ve 
sistemlerin iklimsel ya da mali sorunlar yüzünden önem yitirmemesi için bunların yeni 
koşullara adapte olabilmesi gerekir. Şartnameye göre, mali açıdan gücü yetmediği için 
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sistemlerini işletemeyen kurumlar olduğunu aklımızdan geçirebiliriz. Benim aklıma hemen 
birkaç tane geliyor. David Watkinson’ın bu hafta IIC konferansında  “Conservation and 
Access regarding the ss Great Britain” [ss İngiltere ile İlgili Konservasyon ve Erişim] konulu 
sunumu adapte olabilirlik meselesine güzel bir örnek. Wilkinson, enerji maliyeti arttıkça, 
iklim denetimine ilişkin yaklaşımlarını değiştirdiklerini söyledi.  
 
Teknolojik yenilikler, iklim değişikliği ve yeterli enerji ihtiyacı zaten ürünlerde yenilik 
arayışını başlatmış durumda. Bizler için asıl sorun ya da zorluk, bu teknolojik gelişmelerin 
büyük pazarlar için yaratılmış olması ve müzelerle, arşivlerle bütünleşmelerinin doğrudan 
değil de, kopya edilerek olması. Gözlerimizi dört açmalı ve bu yeniliklerin getireceği fırsatları 
kollamalıyız. Ayrıca, bu yenilikleri kullanmaya gönüllü olmalı, kapsamlı araştırmalarla yeterli 
olup olmadıklarını da görmeliyiz. 
 
Son olarak, ne yaparsak yapalım, bunu her disiplin ve sorumluluk alanında işbirliği içinde 
yapmalıyız. Bu sürece tüm kurumsal bölümler - tesisler (ABD’deki), konservasyon, 
küratörlük, eğitim, yorumlama ve finans alanlarının yanı sıra, tasarım danışmanları, uzmanlar 
ve müteahhitlerin aktif bir biçimde katılması; bina açısından koleksiyonlarımıza uygun 
ortamlar yaratmak için planlama, tasarım, teslimat ve kullanım sonrası değerlendirme 
aşamalarında da yer almaları gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                                            Kaynak: Michael C. Henry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Kaynak: Wendy C. Jessup                           Kaynak: Michael C. Henry 
 
 
Son olarak, Küba’da, Hemingway’in Finca Vigia’sı üzerinde çalışacak olan Kübalı ve 
Amerikalılardan oluşmuş ekibin büyük diplomatik girişimlerle kurulmuş olduğunu belirtmek 
isterim ve ne yazık ki bugün öğleden sonra Ike Kasırgası çıktığından bu yana Kübalı ekipten 
hiçbir haber alamadık. Kübalı ekibin yarısının hayatta olduğunu öğrendik, ancak altyapıları 
maalesef kasırgadan zarar görmüş. Ekip üyelerinin sağlık durumunun nasıl olduğu ve 
kaynaklarının nasıl olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok.   
  
 
 
 



Sör Nicholas Serota  
Müdür, Tate Müzesi  
  
İyi akşamlar. Bu paneldeki rolüm aslında tartışılan konuları biraz daha açmaya çalışmak. 
Açıkçası, konunun uzmanı değilim ama birçok meslektaşım gibi ben de bu ülkedeki önemli 
koleksiyonlara değer veriyorum. Sarah’ın hepimize hatırlattığı gibi, bu koleksiyonlar birçok 
açıdan risk altında. Elinizdeki broşürde sizi bu panele gelmeye teşvik eden ve benden önceki 
konuşmacıların da söz ettiği konu olan iklim değişikliği büyük bir tehdit olarak algılansa da, 
bunu bir meydan okuma olarak görmeliyiz. Bence bu meseleyi her birimizin farklı görevler 
üstlendiği kurumlarda uygulayabileceği bir fırsat olarak da değerlendirmek mümkün. 
 
Bunu biraz daha açmak gerekirse, halka açık müzelerin var olma nedeni halkın güvenini 
kazanmış olmaları. Halkın güvenini kazanmadan toplumda şu an sahip olduğumuz 
konumumuzu sürdüremeyiz. Halkın güvenini, nesneleri koruyarak, derinlemesine ve kapsamlı 
araştırmalar yaparak, yaratıcı bir biçimde koleksiyona nesne kazandırarak, koleksiyonları 
sergileyiş tarzımızla ve bu tür koleksiyonları korumamız için bize devlet kasasından verilen 
fonlara sahip çıkışımızla sağlıyoruz. Ancak, bu güven aynı zamanda kurumları nasıl 
yönettiğimizle de sağlanıyor. Bence kamuoyunu yansıtmalı, kamuoyuna yanıt vermeli ve 
bazen de kamuoyunu yönlendirmeliyiz.   
 
İklimsel değişikliklerin meydana geldiği ve dünyamızda sayılı kaynakların kaldığı bir 
zamanda, kurumlarımızı özellikle gençlerin güncel endişelerine yanıt verecek biçimde idare 
etmeliyiz. Sorumluluk almalı ve her yönden sürdürülebilir kurumlar kurmalıyız. Şayet bunu 
başaramazsak, halkın güvenini ve sonuç olarak da faaliyetlerimizi sürdürmek için gerekli olan 
kamu yatırımlarını ve fonlarını kaybederiz. Müzeler Birliği’nin bu ülkedeki müzelerin 
sürdürülebirliği konusundaki çalışmalara öncülük etmesi memnun olma nedenlerimden 
biridir. 
 
Peki, müzeler için bu ne anlama geliyor? Öncelikle, bizler tüketen kurumlarız ve bu yüzden 
de önceliklerimizi sıraya koymalıyız. Kurumlarımızdaki karbon ayak izinin ne olduğunu, 
kaynaklarımızın kullanımı açısından kendimizi nasıl daha iyi idare edebileceğimizi ve 
kullandığımız tüm malzemelerde sürdürülebilir kaynak zincirleri nasıl elde edebileceğimizi 
anlamalıyız. Bunu yapabilmek için de veri toplamamız gerek. Bu panele katılan birkaç kişinin 
daha önce de söylediği gibi, dilediğimiz kadar etkili olmak istiyorsak, bu konuda çok daha 
fazla araştırma yapılması gerek. 
 
İkinci olarak, müzecilik sektörü olarak, yine diğer konuşmacıların da dediği gibi, üstümüze 
düşeni yapmalı ve işin başında müzelerimizdeki çevresel koşullar ki bu standartların ne 
olması gerektiğini, bunları nasıl başarabileceğimizi yeniden düşünmeliyiz. Güncel kurallara 
katılmak gerekiyorsa, May’in de dediği gibi, daha da fazla araştırma yapmalı ve geçmişte 
çoğu kez olduğu gibi dar bir kıstas oluşturmak yerine bizleri kısıtlayan şeylerin neler 
olduğunu anlamalıyız. 
 
İngiltere’de Ulusal Müzeler Birliği tarafından bu soruları irdelemek amacıyla kısa süre önce 
bir girişimde bulunuldu. Mayıs ayında, aralarında Tate’ten meslektaşım Stephen Hackney’nin 
de bulunduğu kişilerle birlikte hazırlamış olduğum kısa bir sunum yaptım. Avrupa’nın tüm 
büyük müzelerin müdürleri tarafından dikkate alınan bu grup yılda iki kez bir araya geliyor. 
Tahmin edeceğiniz üzere, bu grupta egosu yüksek bir hayli fazla sayıda kişi var. 
Sunumumuza verilen tepkinin en önemli yanı sadece evrensel çapta artık bir şeyler yapılması 



gerektiğinin kabullenilmesi değil, aynı zamanda bu alanda araştırmalar yapan kişiler olarak bu 
meseleleri yeni bir bakış açısıyla ele almak üzere heyecan ve kararlılık gösterilmesiydi.   
 
Sözünü ettiğim oluşumla beraber, ulusal olmayan müzelerden bazılarının da dahil olduğu tüm 
kurumlardan gelen konservatörlerle çalışan Ulusal Müzeler Birliği öncülüğünde bu ülkede de 
faaliyet gösterecek bir ekip kuruldu ve bu ekip Ekim ayında sadece Avrupalı müze 
müdürlerine değil, dünya çapındaki müze müdürlerine yönelik bir sunum yapacaklar. Amaç; 
müze müdürlerinin bugüne dek uygulanan yöntemleri yeniden gözden geçireceklerini, 
araştırmaların yapılabilmesi için kaynak sağlayacaklarını ve önceden başlatılmış olan 
girişimleri destekleyeceklerini teyit etmek. Dinleyiciler arasında gördüğüm birçok tanıdık yüz 
zaten bunları yapmakta. 
 
Bu girişimler çevresel standartlara uygulandığı gibi, aynı zamanda sergilerin daha 
sürdürülebilir olması için de uygulanmaktadır. Küratörlerin her yeni sergi için yeni bir ortam 
yaratmak üzere ne denli olağanüstü şeyler yaptıklarına ve bu çabalarını her serginin sonunda 
çöpe attıklarına şahit olanlar bilirler ki çalışma yöntemlerimizi yenilememiz gerek. Peki, 
bugüne dek kullanmış olduğumuz inşaat yöntemleri nedir? Tekrar kullanılabilecek 
malzemeler bulabilir miyiz? Bu gece daha önceden de söylendiği gibi, acaba sergilerimizi 
daha az maliyetle daha kalıcı bir hale getirmeli miyiz? Bir kez daha söylemek gerekirse, 
araştırma yapılması, karbon ayak izinin ve sergilerin bir yerden başka bir yere daha az 
maliyetle götürülmesi için neler yapılması gerektiğini araştırmalıyız. On, on beş, hatta yirmi 
yıl öncesinde de sanat eserlerini dünyanın farklı yerlerine nasıl daha güvenilir bir biçimde 
götürebileceğimiz araştırılıyordu. Sergi düzenleme meselesini tekrar düşünmemiz ve sanat 
eserlerini dünyanın dört bir yanına daha kalıcı ve güvenirli bir biçimde taşımanın yollarını 
bulmamız gerek. Sizce de bir sergi talebi geldiğinde ya da ihtiyaç duyulduğunda, serginin 
düzenleneceği yere bir sürü kurye mi yollamalıyız? 
 
Üçüncü olarak, çevresel standartlara ve kendimizi nasıl idare ettiğimize bakacak olursak, 
tabiri caizse “sınırları zorlamamız” gerekiyor. Daha önce de duyduğumuz gibi, 
kurumlarımızın iç ve dış alanları arasında daha güçlü bir tampon oluşturmanın çeşitli yolları 
var. Vitrinler, kireç sıvası kullanabilir, resimlerin arkasına pano yerleştirebiliriz. Bunları 
yapmak hiç de zor değil, ancak bu işlerin hem eşgüdümlü bir biçimde yapılması, hem de 
mantıklı ve bütünsel bir biçimde bir araya getirilmesi gerek. 
 
Tabii ki daha önce de belirtildiği gibi yeni ısıtma ve ışıklandırma kaynakları arayışına 
girebiliriz. Avrupa’daki müzelere gittiğinizde, birçok müzenin flüoresanlarla aydınlatıldığını 
görebilirsiniz. Enerji maliyetinin çok daha düşük olduğu Amerika’da ise, her yerin akkor 
lambalarla aydınlatıldığını görmek mümkün, oysa bu uzun vadede sürdürülebilir bir yöntem 
değil. Para harcamadan elde edebileceğimiz enerji kaynaklarını kullanmanın yollarını 
aramalıyız. Örneğin, Tate Modern’in ikinci aşamasını inşa ederken, civardaki elektrik 
istasyonunda EDF Enerji tarafından üretilen atık enerjiyi kullanıyor olacağız. Bu istasyondaki 
Ulusal Grid elektriği, Ulusal Grid voltajından evlerde kullanılan voltaja düşürülüyor.     
 
Müzelerin genel olarak toplumdaki yerine geri dönecek olursak, bence liderliği ele almamız 
gerek. Mimarları ve mühendisleri yönlendirmeli ve bize ne yapacağımızı söylemelerini 
beklemeden yapmalıyız. Mali kaynaklara da öncülük etmeliyiz ki artık geçerli olduğunu ya da 
bizlere sorumluluk yüklediğini düşünmediğimiz standartları dayatmasınlar. Ayrıca, 
izleyicilerimizi eğitmeliyiz ki bir müzeye gittiklerinde kışın diledikleri kadar ılık, yazın 
diledikleri kadar serin bir ortamla karşılaşamayacakları bilsinler. İşte, bunları yaptığımız 
zaman toplumun tüm güncel ihtiyaçlarına yanıt vermiş oluruz.  



Soru ve Cevap Oturumu 
  
Sarah Staniforth:  Panel üyeleri, gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlere hemen son birkaç 
yıl içinde İngiltere’de yaşadığımız bazı sert hava koşullarıyla ilgili birkaç slayt göstereceğim. 
Bunlar çok daha Ike ve Katrina gibi küçük ölçekli kasırgalara eş değeri ki bu kasırgalar son 
birkaç yıldır Amerika’yı yerle bir eden kasırgalar. Bugün doğal afetlere neredeyse hiç 
değinilmediği halde, bunlar eminim ki bazılarınızın, özellikle de Kuzey Amerika’dan gelen 
dinleyicilerimizin şahit olduğu olaylar. 
 

 
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Ulusal Vakfı’na ait fotoğraf 
 
Blickling’de 2001, 2004 ve 2007 yıllarında sel afetleri meydana geldi. Buna benzer seller 
2000 yılından beri Ulusal Vakıf arazilerinde meydana gelmekte. Taşan su yollarından evlere 
giren, kapıların altından geçip zemin katlara ve burada gördüğünüz gibi bodrum katına dolan 
sular evlerde rutubetli ortamlar yaratmakta.  
 

 
 
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Ulusal Vakfı’na ait fotoğraf 
 



Birçok sel felaketinin Cuma günleri meydana gelmiş olması ilginç bir durum. Bu felaketi 
yaşayanlar hafta sonlarını evlerini süpürerek geçirmek zorunda kaldılar. Cuma günleri 
bardaktan boşanırcasına neden yağmur yağdığının ve sel felaketinin oluştuğunun 
araştırılmasını isterdim doğrusu. Bence bu tür bir araştırma kesinlikle bir Avrupa Komisyonu 
bursu değerinde! 
 
Artık kötü hava koşulları başlamadan önce Meteoroloji Merkezi’nden uyarı geliyor. Geçen 
hafta üç gün öncesinden kuzey doğuda ve kuzey batıda 50 mm’ye kadar (İngiliz ölçü birimi 
olarak 2 inç) yoğun yağış olacağına dair bir uyarı aldık. 
 

 
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Ulusal Vakfı’na ait fotoğraf 
 
Craigside’da, Lord Armstrong isimli bir sanayicinin Newscastle’ın kuzeyindeki arazisinin 
bahçesinde vana açılıp kapatılarak yaratılmış şelaleler bulunmakta. Büyük vana açıldığında, 
şelaleler kendi kendilerine oluşarak, demir köprüyü tamir etmek için kurulan ve yüksek 
maliyetle inşa edilmiş olan iskeleyi yıkmış; Pompa İstasyonu ile Armstrong’un İngiltere’de 
bir kır evinde ilk kez kullanılan ampulleri yakmak için hidroelektrik kullandığı santrali yerle 
bir edip, bilardo odasına geçmiş ve mazgallar taştığı için bacadan aşağı inmiş. Çatıdaki su da 
bacadan evin içine dolmuş.  
 

 
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda Ulusal Vakfı’na ait fotoğraf 
 



Bu slaydı size özellikle göstermek istedim çünkü bunu görünce “Roma yanarken, bizler ne 
önemsiz şeylerle uğraşıyoruz” diye düşünüyorum. Burada, odadaki bağıl nem oranının 
denetimi ile bir su birikintisi içinde kalmış ısıtma sistemi görülüyor. İçimden “neden çevresel 
koşulları denetlemeye kafa yoruyoruz ki, evlerimiz iklim değişikliği yüzünden zaten sürekli 
olarak suyla doluyor” diye geçiriyorum. Sanırım karşı karşıya olduğumuz riskleri biraz daha 
derinlemesine düşünmek ve öncelik vermek tüm konservatörlerin kendi kurumlarında 
yapabileceği bir şey. İklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanabilecek yeni senaryolara 
karşı önlemler almak için acil durum planlarımızı gözden geçirmemiz gerek.   
 
Şimdi dinleyicilerimizin yorumlarını ve sorularını alabiliriz. Ancak, öncelikle beş 
konuşmacımızın sunumlarının kısaca üstünden geçmek istiyorum. İlk olarak, Christina 
Sabbioni aralarında donma ve çözülme döngüleri, tuz kristalizasyonu ve yüzey resesyonunun 
da bulunduğu dış alandaki kültürel miraslarımızla ilgili olası senaryoların etkilerinden bizlere 
söz etti. 
 
May Cassar bu senaryoları kapalı hacimlere uyguladı ve bunların koleksiyonlar üzerindeki 
etkilerinden söz etti. Konuşmasının sonunda fosil yakıtların kullanımı nasıl azaltabileceğimize 
ve böylece daha fazla iklim değişikliği oluşmasını engelleyebileceğimize, mümkün mertebe 
yenilenebilir enerji kullanabileceğimize dair bizlere değerli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca 
kendisi, çevresel koşulların “rahatlatılması” gibi de bir ifade kullandı. Son konuşmacımız Sör 
Nicholas Serota çevresel koşulları “yeniden” düşünmemiz gerektiğini söyledi. Bu konu 
tartışmaya açılabilir. 
 
Daha sonra James Reilly, hasar fonksiyonlarının Koruma Ölçübilim isimli bir yöntemle 
ölçülebileceğinden ve mümkün olan en düşük maliyetle personel çalışma saatleri 
oluşturularak, enerji, tüketim ve sermaye teçhizatı tedarik edilerek koleksiyonların mümkün 
olduğunca uzun süre korunabileceğinden ve müze ortamının buna olanak sağlayacak bir 
biçimde idare edilebileceğinden söz etti. 
 
Michael Henry bugüne dek kullanmakta olduğumuz çevresel koşulların ihtiyaç duyulan değil 
de, var olan özellikler olduğuna değindi ki sanırım hepimiz bu konuda hemfikiriz. Kendisine 
kesinlikle katılıyorum. İklim değişikliğinin ya da doğal afetlerin bazen yol açtığı altyapı 
kaybına ve bunlar için planlama yapılması gerektiğine değindi.  
 
Son olarak, Sör Nicholas Serota, müzelerin halkı yönlendirmek gibi bir rolü olmasının yanı 
sıra, müzelerin halkın desteğine ihtiyaç duyduklarından, güncel endişeleri yansıtmak gibi bir 
rolü olduğundan söz etti. Ayrıca, karbon ayak izini incelememiz ve özellikle çevresel 
koşulları yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinden, ayrıca Ulusal Müzeler Müdürleri 
Konferansı girişiminden de söz etti. Bu girişimde, İngiltere’de bulunan ulusal müzelerdeki 
konservasyon bölümü şeflerinden bazıları özellikle ödünç nesneler konusunu kaynak 
göstererek, çevresel koşulları yeniden ele alıyorlar.  
 
Şimdi soruları alabiliriz. 

 
Jane Henderson, Cardiff Üniversitesi: Çevresel standartları rahatlatmakla ilgili olarak 
söylenenlere katılıyorum, ancak çevresel koşulların zorla oluşturulduğu, genellikle çevresel 
denetim standartlarının koleksiyonları korumak üzere bina dokusu ve yağmur suyu drenaj 
sistemlerinin geliştirilmesi gibi yöntemlerle asgari seviyeye çıkarıldığı daha küçük ya da orta 
ölçekli müzelerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Böylece, meseleye her iki açıdan da 
yaklaşmamız, daha küçük müzelerdeki koleksiyonların durumunu HVAC gibi sistemlerle 



değil, altyapıyı güçlendirerek iyileştirmemiz mümkün olacaktır. Bu sayede, çevresel 
standartlara tek bir açıdan bakmak yerine, biraz olsun düzeltme yoluna gidebiliriz.   
 
James Reilly: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Herhangi bir standart olmasa ya da çok 
yüksek standart olsa, bu işi minimum zararla nasıl yapacağınızı düşündüğünüzde, asıl gerekli 
olan şey koleksiyonlarınızın şu veya bu neden ya da şartlar yüzünden ne gibi etkiler altında 
kaldığıdır. Araştırmalarımızda ön plana çıkarmak istediğimiz kuram da bu. Daha iyi bir idari 
strateji oluşturabilmek için de asıl kafa yormamız gereken konu bu. Ne demek istediğinizi 
gayet iyi anlıyorum ve size gönülden katılıyorum.  
 
Mimi Leveque, Peabody Essex Müzesi, Salem, Massachusetts: Sarah, soruna yanıt olarak 
şunu söyleyebilirim; eşim Clark Laboratuarları’nın IDRISI Projesi müdürü. Hafta sonları niye 
yağmur yağdığına dair elinde veri olduğunu biliyorum ve bunun ulaşımla yakın bir ilişkisi 
var. Ancak, sorum şu; yeni bölümler inşa ettiren ve yakın tarihte ünlü mimarlar tarafından 
inşa edilmiş olan yeni bölümleri açılan, ancak çevresel değişimleri göz önünde 
bulundurmamış müzelere ne olacak?   
 
Sör Nicholas Serota: Sanırım öncelikle sizi şunu hatırlatmalıyım. O müzeler sadece ünlü 
mimarlar tarafından inşa edilmedi, birçoğu aynı zamanda çok ünlü mühendisler, müze 
müdürleri ve müze yönetim kurulu tarafından da inşa edildi! Bu yüzden, tüm sorumluluğu 
mimarların üstlenmesi gerektiğine inanmıyorum. Ancak, yeni ve farklı yöntemler izlenmesi 
yönünde giderek artan bir beklenti var. Bunu başarabilmek için bizlerin daha kapsamlı 
araştırmalar yapması gerekiyor. Dolayısıyla, bu araştırmalara başlamalı, ısıtma, soğutma ve 
enerji konusunda yeni yöntemler bulmalıyız. Ayrıca, Sarah’ın da önerdiği ve Ulusal 
Vakfı’nda büyük bir başarıyla üstesinden geldiği gibi, kurumlarımızı idare ediş biçimimize de 
yeni bir bakış açısı getirmeliyiz.    
 
May Cassar: Her mimarla çalışmak isteyen birileri mutlaka çıkar. Sanırım, bu daha önce de 
söylendi. Bence müzelerin burada liderliği ele alıp, simgeleşmiş binalar inşa edebilmeleri için 
önde gelen mimarlarla birlikte çalışması gerekiyor. Bu binaların sırf görüntüde değil, işlevlilik 
ve sürdürülebilirlik açısında da simgeleşmiş olması gerekiyor. İşte, asıl mesele bu. Elimize 
büyük bir fırsat geçtiğini düşünüyorum. Nihayetinde, binalarımızda sadece koleksiyonlarımız 
için değil, personelimiz ve ziyaretçilerimiz için de iyi birer ortam yaratmaya çalışıyor 
olacağız. Sanırım en büyük sorun çevresel koşullar konusunu duyduğumuz zaman ortaya 
çıkıyor. Bu koşullar koleksiyonlar için gerçekten de gerekli mi, yoksa asıl mesele insan 
konforu mu? Gelecek insan konforu için neler getirecek? Isı adası etkisi yüzünden şehirlerde 
yoğun bir biçimde soğutma sistemleri kullanılıyor. Bu da, ısıtma sistemleri için harcanan 
enerjinin çok daha fazlasını tüketiyor. Dolayısıyla, toplumda binalarımızın nasıl 
göründüğünün yanı sıra, ne tür etkiler altında kaldığı konusunda da bir farkındalık 
yaratmamız gerek.   
 
Paul Schwartzbaum, Solomon R Guggenheim Vakfı: Tüm konuşmacılar oldukça güzel 
noktalara değindiler. Tüm konuşulanları düşünecek olursak, durumun bir hayli karmaşık 
olduğu ortada. Koleksiyonlarımız için bilimsel ve sorumluluk üstlenici bir bakış açısıyla iklim 
denetim standartlarını uygulamadan söz etmek başlı başına bir konu ki bunu hepimiz 
yapabiliriz, ancak sanat eserlerini ödünç almak için yapılan uluslararası ödünç nesne alma 
anlaşmasında en sıkı iklim denetim koşulları bulunur. Birisi ne vakit bir müze inşa edecek 
olsa, bu işi tamamlayamamak gibi bir endişe taşır çünkü gerekli olan parayı alamayabilir. 
Sonra, bir bakarsınız çok önemli bir sergide teşhir edilecek olan paha biçilmez eserlerin 
sahipleri sizden oluşturulması imkansız ve çoğu zaman da gereksiz ortamlar yaratmanızı 



isterler. Hatta bazen kağıt eserleri karanlıkta sergilememizi isterler ki bunun gerçekten de 
hiçbir mantıklı yanı yoktur. 
 
Mimarlarla birlikte çalışmaya gelince, Guggenheim Müzesi muhteşem mimarlarla 
çalışmasıyla tanınır. İlk projemiz gerçekten harikaydı; Salzburg’da bir müze inşa edecektik. 
Termal durağanlık açısından muhteşem bir yerdi çünkü bir dağın içine oyulmuştu. Daha ne 
isteyebilirsiniz ki? Süreklilik ve mekanik sistemleri asgari seviyeye indirmek açısından 
mükemmeldi. Söylememe gerek dahi yok ama bu proje asla tamamlanmadı. Bir diğer harika 
mimarla yine çalışmaya başladık. Kendisi müzenin giriş katının büyük bir kısmını su altında 
kalacak biçimde tasarladı ki bu cidden çok ama çok ilginç bir fikirdi. Tanrıya şükürler olsun 
ki bu proje de asla gerçekleşmedi! Bugünlerde Abu Dabi’de, Bilbao’daki kadar en az büyük 
olması planlanan bir müzenin inşaatına başlamak üzereyiz. Bu projede bildiğimiz nedenlerden 
ötürü süreklilik konusuna büyük önem verileceğini söyleyebilirim. Ancak, bu gerçekten de 
karmaşık bir konu. İspanya’da bir başka müze inşa ettik. Gördük ki Avrupa standartlarına 
göre belirlenmiş olan tüm kamu alanları aynı. Müzemizde insanların spor yaptığı bir 
salondakine eş değer hava dolaşımı olması gerekiyordu ki bu son derece saçma. Ne yazık ki 
havalandırma sisteminizi küçültmenize de olanak vermiyor. 
 
Andreas Burmester, Doerner Enstitüsü: Ben, ilkbaharda açılacak olan Pinakotheken’ın bir 
parçası olan Münih’teki Doerner Enstitüsü’nden Andreas Burmester. Burada süreklilik 
özelliği bulunan, enerji tasarrufu yapan güzel bir bina inşa ediyoruz. Binanın inşasında % 30 
ile 50 arasında enerji tasarrufu yapabilmeyi umuyoruz. Sör [Nicholas] Serota’nın dediklerine 
ilişkin olarak beni asıl endişelendiren nokta şu: Bizlerden müze koşulları ve iklim koşullarını 
düşünmemiz istendi, ancak geçmişte yanlış bir mimari anlayışla inşa edilen binalardan söz 
etmiyoruz. Yanlış mimariyi büyük makinelerle telafi etmeye çalıştık ve standartlara uymak 
uğruna çok fazla enerji tükettik. Bu yüzden de sorumluluklarımızı tehlikeye attık. Sanırım 
durum her yerde aynı ama Münih’te tüm ödenek müzenin dış cephesine harcanıyor ve paranın 
çoğu enerji maliyetine gidiyor. Bu yüzden de müzenin artalan çalışmalarına pek bir şey 
kalmıyor. İşte, bu gerçek ve ciddi bir sorun. Size sonuna kadar katılıyorum. Bir araya gelip bu 
konuyu konuşmalı ve vakit kaybetmeden bir çözüm yolu bulmalıyız.   
 
James Reilly: Az önce söylediklerinize ilişkin olarak, şunu açıkça konuşmanızda belirttiniz;  
müzelerde birçok konservatör gelişmiş mekanik sistemlere sahip ve esasen çok yüksek enerji 
faturaları da geliyor. Eğer bu noktaya henüz değinilmemişse, şunu söyleyeyim; sıcaklık, nem 
ve çiy noktasının temel bilgilerini ve mekanik sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak, 
inşaatçılarla daha farklı ve yeni bir diyaloga girmek konservasyon uzmanlarının görevi. “Hey, 
biz çoktan bu binaya el attık. Burada zaten çok büyük havalandırma sistemleri var. Yüklü 
enerji faturaları geliyormuş” denen vakalardan söz ettiniz. Washington D.C.’deki Kongre 
Kütüphane’siyle son on yıldır bu konu üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Burada gelişmiş 
mekanik sistemler bulunuyor. Birlikte mümkün olan her yerde verimlilik elde etmeye 
çalışıyoruz. Ayrıca, çoğu zaman % 10 ile 30 arası tasarruf da yapacağımıza inanıyoruz. 
 
Bence bu konuda yapılacak daha çok şey var. Havanın ısıtıldığı, hemen ardından soğutulduğu, 
neminin giderildiği, tekrar ısıtıldığı, çiy noktasının aşırı bir biçimde soğutulmasına gerek 
kalmadığı yerler arıyoruz. Bu tür yerleri ‘Bir ayak gazda, bir ayak frende’ diye tanımlıyoruz 
çünkü bu tür yerler bulduğunuzda daha önce de dediğim gibi % 10 ile 30 arasında tasarruf 
yapabiliyorsunuz. Ancak, bu noktada karşımıza bir engel daha çıkıyor. Acaba bu sistemlerin 
24 saat boyunca açık olması gerekiyor mu? Hava miktarı meselesine gelince; koleksiyonların 
nefes alması gerekmiyor çünkü açık alandaki kadar temiz havaya gereksinim duymuyorlar. 
Ancak bu konuda şunu da söylemem gerek; konservatörlerin işin nasıl yapılması gerektiğini, 



neler olup olamayacağını açık açık konuşması ve İngiltere’de gayrimenkul sahipleri, tesis 
müdürü ya da şantiye müdürü olarak tabir edilen kişilerin diliyle rahat rahat konuşabilmesi 
gerekir. Bu da kesinlikle bir engeldir ama konservasyon uzmanlığı bu şekilde yapıldığı zaman 
çok daha verimli olacaktır. 
 
Michael Henry: Mevcut sistemlerin verimliliğini arttırmaya çalışırken dikkatli olmamız 
gerek. Asıl önemli olan, sistemlerin yaklaşımını kullanacak olduğunuzda, çevresel bakış 
açısından projenin en önemli kısmı teslimat aşamasıdır. Bu aşama inşaat yapıldıktan sonra 
gerçekleşir. Daha sonra, sistemi devreye sokarsınız ve genellikle bu aşama binanın açılışı, 
kurdelenin kesilmesi ve müteahhidin işi geciktirmesi arasında bir yerde meydana gelir.  
Dahası, bu aşama bir gecede gerçekleşmez. Bu inşaat sistemleri arabalarımıza benzemez; 
yani, kontağa anahtarı sokup çevirmek ve arabayı çalıştırmak gibi bir şey olmaz. Her bina için 
özel olarak tasarlanan ekipmanlar vardır ve bunların her biri bir diğerinden farklıdır. Bunların 
işlevini anlamak da zaman alır. İşlevleri anlaşıldıktan sonra, bu ekipmanlar yıpratıcı bir 
performans kaybı sürecini başlatır. Bunun geri dönüşü yoktur. Bu yüzden de ekipmanların 
belirli aralıklarla yeniden kullanılması gerekir. 
 
Günümüz dünyasındaki malum enerji maliyetleriyle bize koleksiyonlar için gerekli olan 
uygun ortamı veren değişimler konusunda dikkatli olmalıyız. Geçen hafta enerji tasarrufu 
sağlamak amacıyla havalandırma sisteminde çeşitli hız sürücüleri bulunan bir müzeye gittim. 
Bu sürücüler galerilerdeki hava dolaşımını kısıtlıyor, soğutma bobinlerindeki nemi yeterince 
alamıyor ve nadir eserler bölümünde küf oluşmasına neden oluyor. Tüm bunların nedeni de 
sistemin nasıl işlediği tam olarak anlamadan enerji verimlilik düzenlemelerinin yapılması. 
Sistemin diğer ihtiyaçları öğrenilmeden, enerji düzenlemeleri araştırılıyordu. Bu yüzden, bu 
aşamaya gelindiğinde dikkatli olunması gerek.    
  
May Cassar: Andreas’a cevaben şunu söylemek istiyorum: Konservasyon entelektüel açıdan 
olgunluk gerektiren bir uzmanlık. Konservatörlerin projelerde, inşaat projelerinde mutlaka yer 
alacağını varsayıyorum. Evet, bunu varsaydığım için de şu sıralar verilerimizin tasarım 
aşamasının yanı sıra, uygulama ve hizmete sokma aşamalarında da kullanıldığını görmek 
istiyorum.  Ancak, kendi aramızda sergileme stratejilerini de konuşmamız gerek. Mikro- iklim 
konusunda pek çok çalışma yaptık ve en bariz şeyleri vitrinlerde sergiledik. Ama en sıkıntılı 
konuyu hala halledemedik. Bugüne dek hiç camla kaplanmamış, ama kaplanmış olsaydı daha 
uzun süre bozulmadan kalması mümkün hale gelebilecek resimlere ne olacak? Bu tür 
önlemler enerji tüketimini azaltacak şeyler ama aynı zamanda koruduğumuz ve halka 
sunduğumuz sanat eserlerinin görünümünü de değiştiren unsurlar. İşte, asıl aşılması gereken 
sorun bu. 
 
Sarah Staniforth: O halde, Maurice Davies ve Charlie Costain’den sonraki iki soruyu 
yanıtlamalarını rica edeceğim.  
 
Maurice Davies, Müzeler Birliği: Nicholas Serrota, İngiltere’deki müzelerle birlikte 
sürdürülebirlik konusunda yaptığımız çalışmalardan söz etti. Bu yazı İngiltere’de büyük ya da 
küçük pek çok farklı müzede çalışan kişilerle konuşarak geçirdik. Sarah’nın Ulusal Vakıf’la 
yapmış olduğu çalışmalardan feyz alarak, sürdürülebilirlik konusunu geniş bir bakış açısıyla 
değerlendirdik. Hem toplumsal ve ekonomik, hem de çevresel sürdürülebilirlik konusunu 
irdeledik. Sonuç olarak, müzelerin sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir yere sahip 
olduğu fikrine ulaştık. Müzelerin misyonu ve amacı, iletişim kurarak ve koleksiyonları 
koruyarak, geçmişe, bugünü ve geleceğe hizmet vermek ki bu durum dünyanın 



sürdürülebilirliğinin kesinlikle bir parçası. Bu yüzden de müzelerin amaçları ve misyonları 
doğrultusunda sürdürülebilirlik konusuna önem vermesi çok doğal.  
 
Müzelerin gezegenimizin sürdürülebilirliği çerçevesinde iyi bir biçimde işletilebilmesi için 
işleyişleri açısından bir takım değişikliklerin yapılması gerek. Bu konuda karşımıza çıkan 
teknik ve araştırmaya dair zorlukların neler olduğunu duyduk, ancak müzelerin genel etkileri 
ile neden müzelerin var olduğunu daha geniş bir bakış açısından ele almamız gerek. Bu 
akşamın esas konusu, koleksiyonların bakım standartlarıdır ki bu konu yazın düzenlediğimiz 
atölye çalışmasında katılımcılarımızın yarısı tarafından dile getirildi. Daha da ilginci, 
katılımcıların iki katından fazlası, yaklaşık olarak % 80’ninin, enerji tasarrufu açısından 
aydınlatma meselesinden söz etmesiydi. Bu yüzden, bu konuda hızlı bir biçimde sonuç 
alabilmek, en azından İngiltere’deki müzelerde enerji tasarrufu yapabilmek için bence 
aydınlatma konusu koleksiyonların bakım standartlarından daha ivedi bir sorun olarak ele 
alınmalı. 
 
Ancak koleksiyonların bakımına yönelik standartların da ele alınması gerek. Müzeler 
Birliği’ndeki genel bakış açısı konuştuklarımızla ve düşündüklerimizle aynı doğrultuda. 
İngiltere’de eserlerini ödünç veren bazı müzelerle birlikte yaptığımız çalışmalarda gördük ki 
eser ödünç verme konusunda özellikle sıcaklık ve bağıl nem konusundaki çevresel 
standartların yeniden ele alınması gerekiyor. Yani bu standartların bir kez daha düşünülmesi 
ya da rahatlatılmış olmasını söylemiyorum. Bu standartların müze ortamının idaresi için 
harcanan enerji açısından uygun olabilmesi ve müzelerdeki koleksiyonları riske atmamak için 
aşırı bir özen göstermeyi engellemek için tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Tarih 
bize birçok koleksiyonun gerçekten de dayanıklı olduğunu göstermiştir; koleksiyonlar bir sürü 
şeye karşı dirençlidir. Örneğin; Napolyon öncülüğünde Alp Dağları’nı aşan koleksiyonlar var. 
Bu yüzden, kabul ettiğimiz hasar miktarı şu anda çok düşük olabilir. Belki de müzelerin 
amacına daha geniş bir bakış açısından bakacak olursak, daha yüksek hasar derecelerini 
kabullenmemiz gerekir.  
 
Dolayısıyla, koleksiyonları gelecek nesiller için mükemmel bir biçimde korumak için 
gezegenimizi yine gelecek nesiller için yaşanılmaz bir yer haline getirmemeliyiz. Bu yüzden 
de müzelerimizin amaçlarına daha geniş bir bakış açısından bakmalıyız. Bu konudaki 
çalışmalarımızı, Tate Britain’da önümüzdeki hafta gerçekleşecek atölye çalışmasındaki 
bildirileri ve atölye çalışmasının detaylarını görmek isterseniz, web sitemizde 
museumsassociation.org/sustainability isimli bir bölüm var, oraya göz atabilirsiniz. 
 
Charles Costain, Kanada Konservasyon Enstitüsü: Michael Henry, ASHRAE bölümünden 
söz etti ama bu on yıl önceydi. Bu bölüm, Kanada ve Kuzey Amerika’daki enerji maliyeti, 
binaların tamiratı gibi konular nedneiyle ortaya çıktı çünkü asıl sorun yaratan meseleler 
bunlardı. Sonuç olarak, ortada ne kadar konservatör olursa olsun, bu meseleyi mühendislere 
anlatmanın sorun yarattığını gördük. Bu yüzden de izlediğimiz yolu seçtik. Bu sayede pek çok 
ilginç tartışma yaşandı. Çünkü oldukça kaliteli sistemler inşa ederek geçimini sağlayan bir 
sürü mühendis vardı. Tartışmaların sonucunda, en azından alınacak kararların makul olması 
yönünde bir girişimde bulunuldu. Böylece, farklı denetim sınıfları farklı yapıdaki 
koleksiyonların hassasiyetlerine göre oluşturuldu. 
 
May’in daha fazla araştırma yapılması gerektiği fikrine katılıyorum. Her zaman daha iyi 
veriler elde etmek mümkün, ancak er ya da geç bir noktada elimizdekilerle yetinmek 
durumunda kalıyoruz. ASHRAE bölümünün o kadar da uygulanabilir olmadığını fark ettim. 
Sorunlardan biri de bunu insanlara anlatmak. Şu anda elimizde, farklı denetim sınıfları ve 



koleksiyonların hassasiyetleriyle ilgili olarak farklı dillere çevrilmek üzere olan bir 
adaptasyon var. Eğer ilgilenen varsa, buradaki satış reyonundaki bilgisayarda o adaptasyonu 
görebilmeniz mümkün. Ancak bu, Noel’den önce yayınlanacak. Bu yaklaşımı yayınlamayı ve 
biraz daha geniş bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyoruz.  
 
May Cassar: Evet, elimizdeki verileri kullanmalıyız ama bence bilgilerimizi de 
genişletmeliyiz. Kapalı hacimlerdeki malzemelerle ilgili olarak elimizde hala yeterli bilgi yok. 
Bence hasar konusunda da daha fazla bilgi sahibi olmalıyız çünkü başarılı olsak da olmasak 
da mantıklı kararlar verebilmek için buna ihtiyaç var. Çevresel standartların yeniden ele 
alınmasını ben de destekliyorum ama enerjinin dış sürücü, hasarın da iç sürücü olması gerek. 
 
Nancy Bell, Ulusal Arşiv: Bu noktada, diğer girişimlerden de söz etmek gerektiğini 
düşünüyorum. Panelistlerin ve katılımcıların “karmaşıklık” ve “araştırma” gibi sözcükleri 
telaffuz ettiğine sevindim doğrusu çünkü bu gerçekten de karmaşık bir konu ve daha fazla 
araştırma yapılması gerek. Tüm bu sunumlardan da gördüğümüz gibi yanıtlayamadığımız 
birçok soru var. AHRC/EPSRC Bilim ve Miras Programı’na teşekkürler; bu program 
sayesinde araştırmaların bir araya toplanması için bir duyuru yapıldı. Ulusal Arşiv, Tate ve 
Sürdürülebilir Miras Merkezi’nin güncel çevre standartları ve bu standartların binalar, 
insanlar ve koleksiyonlar için uygulanabilirliği konusunda bir araştırma başlatmak için 
başvuruda bulunduğunu söylemekten çok mutluyum. Eğer bu başvuru başarılı olursa, bugün 
tartışılan büyük sorunlara gerekli cevabı verecek araştırma sorularını belirlemiş olacağız. 
 
Sarah Staniforth: Yavaş yavaş son soruları ve yorumları rica edeceğim. Panelin her 
üyesinden, bu konferanstan sonra bireysel olarak kişilerin bu konuda neler yapabileceğine 
dair öneri getirmesini isteyeceğim. 
 
Sör Nicholas Serota: Bence müze müdürleri ve mütevelli heyeti üyeleriyle tartışmalı ve 
elinizdeki raporları ortaya dökmelisiniz. Çünkü onlar bunları dinlemeye hazır. 
 
Michael Henry: Bence hepimizin idari sorumluluklarını mümkün olan en geniş bakış açısıyla 
düşünmesi gerek. Şu nokta gayet iyi bir biçimde ifade edildi; Gelecek nesillere ne 
bırakıyoruz? Asıl mesele, tabiri caizse, bırakacağımız “şeyler” değil. 
 
James Reilly: Son olarak şunu söyleyebilirim; ele alacağınız ortamı tanımanız ve bu 
ortamların koleksiyonların üstünde ne gibi etkileri olduğunu bilmeniz son derece önemli. 
Önerim şu, Koruma Ölçübilim sistemimizi kullanın. Danimarka Ulusal Müzesi gibi bunu 
başarıyla kullanan kurumlar var. Sadece nerede enerji tasarrufu yapılabileceğini değil, hangi 
sistemlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu, hangi sistemleri kullanmayı bırakabileceğiniz, neleri 
kullanabileceğiniz gibi çeşitli sorularınızı yanıtlayabilirler. Bu oldukça pratik bir başlangıç 
noktası. Hocalarımdan birinin de dediği gibi, verinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bu doğru bir 
yaklaşım.  
 
May Cassar: İlişkili olduğumuz mesleki kurumlarla işbirliği içinde olmamız gerekir ki bu 
alandaki uluslararası politikaları etkileyebilelim. İklim değişikliği konusu tartışılırken, 
kültürel mirastan söz edilmiyor. Bu konu üzerinde birkaç araştırmacı çalışıyor. Politik 
düzeyde insanların yaşadığı çevreden, yerleşim bölgelerinden, toplumdan, endüstriden söz 
ediliyor ama kültürel mirastan söz edilmiyor. Eğer bu konular ele alınmazsa, kaynakların bu 
meseleye yönlendirileceğinden nasıl emin olabiliriz? Elimizdeki fırsatın giderek büyüyen bir 
tehdit haline gelebileceğini unutmamak gerek. 
 



Cristina Sabbioni: Teşekkürler. Kültürel miras konusunun bir an önce IPCC Raporu’na dahil 
edilmesi gerektiğine ben de katılıyorum. Bu rapor, iklim değişikliği ile ilgili hükümetler arası 
panel için hazırlandı. 4. IPCC Raporu bu yıl başında sunuldu. Kayak endüstrisi bu raporda yer 
alıyor, ancak kültürel miras konusu raporda yok. Bence bu doğru bir şey değil. Çalıştığınız 
kurumlar aracılığıyla en az konservatörler kadar sizlerin de bu meseleyi gündeme getirmesi 
gerekiyor. Bence bu yuvarlak masa toplantısı farkındalık yaratmak adına mükemmel bir fırsat. 
 
Sarah Staniforth: Hepinize çok teşekkür ederim. IIC paneli üyeleri ile diğer uluslararası 
konservasyon kuruluşları üyelerinden ne yapılması gerektiğine dair oldukça net bilgiler aldık. 
Bugün burada konuşulanların bu konuda bir tartışma başlatacağına ve bu sayede bir ilerleme 
kaydedileceğine de eminim. Beş olağanüstü ve mükemmel panel üyemize hem yaptıkları net 
sunumlar, hem de bu konuda düşüncelerini belirten dinleyicilerimize verdikleri yanıtlar için 
çok teşekkür ediyorum.    

 
IIC, bu paneli yazıya döktüğü için Susan Hughes’a teşekkür eder. Metin bu web sitesinde yayınlamak üzere 

düzeltilmiştir. Bu metnin kullanımı yasaktır. 
 

Nevra Ertürk tarafından tercüme edilmiştir, 2010 


