Kent Müzesi ve arşivi olmayan başkent Ankara

Kütüphaneci meslektaşlarımla yazışmalarımızda üç bin yıllık
geçmişi olduğunu söylediğimiz ve değişik yerlerde arşiv
belgelerinin, görsel materyallerin ve diğer kaynakların olduğunu
bildiğimiz Başkent Ankara’nın bir arşivinin olmadığını üzülerek
paylaştık.
Ankara ile ilgili başka bir eksikliği ise sohbetimiz sırasında yazar
Ali Yıldırım hatırlatmıştı. Kent Müzesi.
Hz. Google’da “Kent Müzesi” kelimeleri ile arama yaptınız
zaman karşınıza 338.000 sonuç çıkıyor. Durum onu gösteriyor ki Kent Müzesi kavramı ülkemize
yabancı değil ama Ankara’yı yönetenler için çok yabancı bir kavram. Elazığ Kent Müzesi, Mardin
Kent Müzesi, Antalya Kent Müzesi, hatta Bursa’nın İnegöl ilçesinin Kent Müzesi, kent hayatında
yerini almışken, Ankara ise eflatun, mor, pembe ağaçları ve şelaleleri ile Kent Müzesi olmayan
Başkent olmaya devam ediyor.
Müzelere gönül vermiş, bu konuya duyarlı, hatta bu alanda önemli hizmetler yapan insanlarımız
yok mu? Var. Onlardan birisi Servet Sarıaslan. Sevet Sarıaslan’ın müzecilik macerası başlı
başına bir müzeye yazılıp asılmalı. Müzeci eşini müze kurmak ve yaşatmak konusundaki hiç
yalnız bırakmayan Ümit Sarıaslan’ın “Süzgeç Su Müzesi” düşünü yine bu sayfalarda
okuyabilirsiniz. Diğer taraftan çocuk edebiyatçısı Necla Ülkü Kuglin “Çocuk Müzesi” kurmak için
yıllardır uğraş veriyor. Sonunda “Çocuk Müzesi Kurma Derneği” kurup mücadelesine bu yolla
devam etmeye karar vermiş. Müzede yer alacak çocuğa dair her şey yıllardır evinde
bekletilmekte. Onun mücadelesini dinleyince de çok şaşırmıştım.
Bu mücadelelerin hepsi ne mücadelesi?
Memlekete müze kazandırma mücadelesi.
Bu memlekete müze kazandırmak ciddi ve uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor, düşünebiliyor
musunuz? Ümit Sarıaslan “Süzgeç Su Müzesi” kurma mücadelesini kazanacak göreceksiniz.
Ankara Kent Müzesi ve Arşivi kurulması ise yaklaşık bir yıl önce komisyona havale edilmiş.
Komisyonda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ilgili bölümlerinin hocaları da var. Ulus’taki eski
Ankara Valiliği binası yer olarak belirlenmiş durumda.
Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen ortada ne kent Müzesi var, nede arşiv. Ortada kent arşivi
ve müzesi yok ama sorunda yok. Çünkü komisyon çalışıyor! Komisyonumuz var ya, mesele
kapanmıştır.
Ankara’da bir Kent Arşivi olmadığını en iyi Ankara üzerine araştırma yapanlar, Kütüphaneciler,
Arşivciler biliyorlar. Ankara’nın anılarını, hafızası, tarihi şahsiyetlerini, fotoğrafları, Ankara’da çıkan
gazetelerden, Ankara ile ilgili broşürlerden, pullara kadar bir kentin hafızasının yeniden
canlanmasını sağlamak Ankara’da yaşayan herkesi heyecanlandırmalı.
Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdürü Sayın Nilüfer Ünal Ankara’nın bir kent arşivinin olmadığını
ısrarla vurgulayarak heyecanla kolları sıvadı bile. Önünde uzun bir koşuşturma olduğunu tahmin
etmek zor değil.
Başkentin kimliksiz bir hâl alması, anılarının yok olmasıyla gerçekleşebilir. Anıları işporta
tezgâhlarına düşmüş bir kent yerine, değerlerini korumasını bilen bir başkent anlayışımız olmalı.
Aksi takdirde, kimliksiz kentin sakinleri olmaya mahkûm olacağız.

