
Timbuktu Nijer Nehri’nin kutsal şehri, ilim yuvası ve ışığıdır. Afrika’nın hafızasıdır. Dünyanın en büyük çölü olan 
Sahra’yla, Batı Afrika’nın en uzun nehri olan Nijer Nehri’nin kesiştiği yerde, nehrin en kuzeydeki dönemecinin 
sekiz kilometre ötesinde bulunan şehir, M.S. XI. Yüzyılda kurulmuştur. Afrika'nın en büyük yedinci ülkesi olan 
Mali’de yer alan Timbuktu, kıta tarihi için önemli merkezlerden biridir. Nehre yakın olan konumu tarihte kentin 
önemli ticaret noktalarından biri olmasını sağlamış, nehir ticaretiyle kervanların kesiştiği yer olmuştur.  

Yerel dinlerin kadim alt katmanları üzerine kurulmuş bir Müslüman kentidir. 1988 yılında UNESCO tarafından 
Dünya Mirası ilan edilmiştir. Timbuktu’yu Afrika’nın kültür tarihi için önemli kılan somut miras değerlerinden birisi 
de “Timbuktu Elyazmaları” olarak bilinen ve bölgedeki aileler tarafından korunan binlerce yazmalardır. Kente 
2012’den bu yana düzenlenen saldırılar sonucu yapılar ve el yazmaları büyük hasar görmüştür.  

Griot Afrika kökenli bir tarihçi, hikaye,anlatıcısı, övgü sanatçısı, şair, müzisyen… bir sözlü gelenek deposudur. 
Müze tıpkı griot gibi anlatmaya çölden başlayıp, efsaneye geçecek, kuruluştan bugüne yaşananları anlatıp, tarihi 
kent merkezine en yakın olduğu yerde, anlatının sonunda kent kuleyle görülebilecektir. Son adımdaysa kentlinin 
kendi sergilerini düzenleyecekleri galeri yer alacaktır.  Tüm galeri isimleri Tuaragler’in yerel dili Tamasheq’ceden 
alınmış, kaynak olarak Tinariwen isimli batı Afrikalı müzik grubundan yararlanılmıştır. Tinariwen halklarının 
başlarından geçeni kendi dillerinde dünyaya duyurmayı amaç edinmişdir. Onların müzikle anlattıklarını müze 
hafıza bölümüyle anlatacaktır. 

Tnéré:Desert. Açık bir sergi alanı olup çölün üzerinde çölü öğrenip, çölü anlayabilecekleri açık hava galerisidir. 
Çöl tarihi, insanlık tarihi, Afrika tarihi gibi Kıta’nın Hafızasının anlatılacağı bölümler yer alacaktır. 

Sundiata Keita:Kuruluş Hikayesi.  El yazmalarının, üç boyutlu grafitiler gibi sergileneceği galeridir. Galeri, içinde 
el yazmalarının sergilenmesi nedeniyle güvenlik için yerin altındadır. 

Tisseren:Sürgün. Faslılar Songay İmparatorluğunu ele geçirdiğinde şehirden 14 alimi öldürüp, 70 alimi Marakeş’e 
sürerler. 70m uzunluğunda zorlu bir rampa bu sürgünü ziyaretçilere anlatacaktır. 

Amaraghed:Görmeye Geliyorum. Şehirde Faslıların işgalinden yaklaşık 100 yıl sonra Avrupalıların keşfi 
başlamıştır. Rampanın üzerinde 3 önemli kaşifin Timbuktu’yu bulma rotaları açıklık olarak işlenmiştir.  

Nekkim:Benim Vatanım. Galeri, tarihi kentteki 3 önemli aksa yönlenen ışıklıklarla aydınlatılmıştır. Çıkılmaz dar 
köşeleri barındıran galeride bağımsızlığı tam olarak sağlayamamış Mali anlatılmaktadır. Tekrar yeryüzüne çıkılan 
galeridir. 

Matadjem Yirimixan:Bu Nefret Neden? Saldırılar esnasında elyazmaları yakılmış, insanlar kenti terk etmeye 
zorlanmış ve şehri koruduğuna inanılan alimlerin 16 türbesinden 14’ü yıkılmıştır. Bu 16 türbe anıt gibi duran 
sütunlar yardımıyla açık havada anlatılır. 

Tin’buktu Tower:Şehrin Gözü. Şehrin o andaki halinin görülebileceği, yapı adasının tarihi kente en yakın 
noktasında konumlandırılmış kule galeridir.  

Sastanaqqam:Sana Soruyorum. Kentlinin müze küratörü gibi kendine ait bir galeri haline getirmesine imkan 
sunulan bölümdür. 

Müzeden çıkışta önce oditoryum sonra da süreli sergi müze girişine kadar eşlik eden yapılardır. Müzenin çalışan 
bölümünün yoğunlaştığı alanlar güneydedir. Halkın kullanıma açık olması gereken kafe, oditoryum gibi alanlar 
konut dokusuna yakın kısımda yerleştirilmiştir.  

Otele bakan yapı yüzeyinde araştırma merkezi, koruma restorasyon atölyeleri, enstitü için konaklama gibi işlevler 
konumlandırılmıştır. Çevre dokuya ve iklime uygun yapı malzemesi olan kerpiç, müze dışındaki tüm işlevlerde 
yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Böylece yerel dokuyla uyum sağlanırken, buna karşılık müzede kullanılan 
betonarme yapı malzemesiyle zıtlık oluşturulmuştur. Pasif havalandırma için yapılarda avlulara yer verilmiştir. 
Müze griota uygun olarak tasarlanıp etrafında kentsel dokuya uygun diğer işlevler yerleştirilmiştir. 










