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Öz 

Koleksiyon ve koleksiyonculuk, eski ça lardan beri, tutku, sahiplenme ve koruma 
gibi çe itli faktörlerle toplumsal hayat n içinde yer alm ; dönemin kültürel yap s ve 
inan lar na göre ekillenmi tir. Antik dönemde tanr lara sunulan adaklarla ba layan 
biriktirme etkinli i inanç odakl yap lm t r. Roma mparatorlu u Dönemi nde ise; Yunan 
heykel sanat yla ekillenen ve sosyal geleneklerle ba da k bir anlam ta m t r. Ortaça 
Avrupa s nda, dini yüceltme misyonuyla kiliselerde ve manast rlarda toplanan de erli 
nesneler; ayn dönemde soylular n kabinelerinde zenginli i simgelemi lerdir. Rönesans 
hümanizmi ile birlikte; antikite, do a, bilim ve sanat gibi türlerle zenginle erek, sistematik 
bir bak aç s kazanan koleksiyonlar, dünyay tan mlamaya yönelik ara t rmalar n odak 
noktas olmu lard r. Bat da, XVIII. Yüzy l itibariyle kurumsalla maya ba layan 
koleksiyonlar, XIV. Yüzy ldan beri ya anan çe itli sosyal, politik, ekonomik ve kültürel 
birikimlerin sonucudur. 

Ülkemizde ise XV. Yüzy lda, Osmanl padi ahlar n özel zevkleri do rultusunda 
ba layan biriktirme etkinli i, ekonomik imkanlar k s tl olan s radan halka yans mam t r. 
Cumhuriyet le birlikte, arkeolojik, etnografik, Türk ve slam sanat eserleriyle olu turulan 
müzeler, ulusal kültürü korumay hedefleyen milliyetçi duygular n yans mas olmu tur. Bu 
süreçte de i en sosyal ve kültürel de erlerin etkisiyle, önce kurum sonra da ah s 
koleksiyonlar olu mu tur. Sosyal sorumluluk, sanat duyarl l ve dünyaya entegre olma 
gibi yakla mlarla koleksiyonlar müzele me sürecine girmi tir. Sanatç lar n, galerilerin, 
mezatlar n ço almas sanat piyasas n canland rarak, bu eylemi desteklemi tir. 

Anahtar Kelimeler: Koleksiyon, Koleksiyonculuk, Özel Müzeler  

SOCIALLY SHAPED COLLECTIONS IN THE WEST AND IN TURKEY,         
AND THEIR REFLECTIONS IN MUSEUMS  

Abstract 

Collections and collecting, which go back to antiquity, have been motivated by 
factors like particular interest in a subject, the desire to possess and to preserve, and shaped 
by the cultural structure and beliefs of the time. Collecting began with votive offerings 
made to the gods in ancient times, and was an activity in which religious faith was central. 
In Mediaeval Europe precious objects were collected in churches and monasteries to exalt 
religious faith; while for the aristocracy of the same period collections were a symbol of 
wealth. With the humanism of the Renaissance the field of collecting expanded to 
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encompass antiquities, the natural world, science and art, while at the same time gaining a 
systematic approach, as collections became the basis of research intended to define the 
world.  

In Turkey collecting began in the 15th century with collections that reflected the 
personal interests of the Ottoman sultans, but at this period the general public, influenced 
by nomadic and Islamic culture, did not take an interest in collecting. With the 
establishment of the Turkish Republic, under the influence of changing social and cultural 
values first institutional and then private collections were formedand went on to become 
museums.  

Keywords: Collection, Collecting, Private Museums  

Giri : 

lkel toplumdan, ça da kültür toplumuna uzanan tarihsel boyut içinde, 
toplay c l k etkinli i insano lu için ay rt edici bir özellik olmu tur. lkel insanlar 
avc l k-toplay c l k üzerine kurulu ya am tarzlar nda içgüdüsel olarak toplad klar 
ta lar, kemik parçalar , boynuzlar, bitki ve a aç kökleri gibi nesneleri, kendilerini 
vah i hayvanlara kar koruyabilmek amaçl kullanm lard r. Tarihin bu 
a amas nda görülen biriktirme eylemi daha çok i levsel olarak kar m za ç kmakta, 
duygusal bir anlam kazanmamaktad r. Ancak makalenin ilerleyen bölümlerinde de 
anlat laca üzere, toplay c l k etkinli i tarih boyunca çe itli ekillerde ve 
boyutlarda varl n sürdürmektedir. De i meyen tek husus; güç, merak ve 
farkl l n, tarihin her a amas nda toplama etkinli inin de i mez ere i ve ortak 
noktas olmas d r. 

Bir birikimden bilimsel ve sistematik koleksiyonculu a geçi a amas n

 

ve 
koleksiyonculu un tarihsel geli imini daha iyi anlamak için, koleksiyon 
kelimesinin geni tan mlar na yer vermek faydal olacakt r. Türk Dil Kurumu nun 
web sitesi sözlü ünde koleksiyon sözcü ü Ö renme, yarar sa lama veya zevk 
amac yla bir araya getirilmi ve özelliklerine göre s n flara ayr lm nesnelerin 
bütünü, derlem (Bkz. http://www.tdk.gov.tr) olarak aç klanmaktad r. Krzystof 
Pomian ise, koleksiyonu Geçici ya da sürekli olarak ekonomik dola mdan uzak 
tutulan, amaca özel haz rlanm mekanlarda korunan ve sergilenen do al ya da 
yapay objeler grubu 1 olarak nitelendirmektedir. Koleksiyon tan m n n, müze ve 
özel koleksiyonlar n yan s ra genel anlamda, kütüphane ve ar ivleri de kapsad 
görülmektedir. Örne in, Oregon Üniversitesi kütüphanesi web sitesinde 
koleksiyonculuk, Baz genel özellikleri temel alarak, bir araya getirilen belgelerin 
yapay/suni birikimi; özel ah s ve kurulu taraf ndan olu turulan ar iv 
gruplamas . (Bkz. http://osulibrary.oregonstate.edu) olarak tan mlanmaktad r.  

Yukar da verilen tan mlara ba l olarak, koleksiyonlar n sadece sanat 
eserlerinden olu mad n , aksine her türlü nesnenin koleksiyonunun yap labilece i 

                                                

 

1  Krzystof Pomian. Collectors and Curiosities Paris and Venice, 1500-1800, Polity Press, UK, 1990, 
s.65. 

http://www.tdk.gov.tr
http://osulibrary.oregonstate.edu
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anla lmaktad r. John Elsner ve Roger Cardinal The Cultures of Collecting adl 
kitapta, romantik bir yakla mla, Nuh u ilk koleksiyoncu olarak tan mlarlar. 
Nuh un toplama etkinli ine koleksiyon kimli i kazand rmalar n n nedeni, 
gemisinde her cinsten 2 canl y bilinçli bir seçimle biraraya toplamas , bir 
koleksiyoncu uzmanl yla ve titizli iyle çal mas d r2.  

Nuh, bir koleksiyoncunun varabilece i en uç noktay temsil eder: ulu 
bir davaya hizmet için gücünü ortaya koyar ve her durumda 
tamamlanamam l ktan rahats zl k duyar. Nuh un tutkusu dünyay kurtarma 
çabas nda yatar. Var olma ans olmayan tek türleri de il ama hayat yeniden 
olu turabilecek model çiftleri toplar. ..Nuh derin bilgili bir kimse de ildi 
ancak geminin içindekiler bir «catalogue raisonnè» gibi tüm canl türlerini 
envanterliyordu. 3.  

Sistemli koleksiyonculuk, s radan bir biriktirme ya da toplama eylemi 
de ildir. Koleksiyoncu, bir tutku ya da hedefin pe inde bilinçli seçimler yapma 
çabas ndad r. Koleksiyonculuk derin bilgi, deneyim ve sistemli bir çal may 
gerektirir. Her a amada, iyi bir koleksiyon olu turamamak duyarl l yla ya anan 
kayg lar vard r. Nuh un bu kriterlere uygun olan toplama etkinli i ve 
koleksiyonunu tamamlamay ba arm olmas

 

ilk koleksiyoncu tan mlamas yla 
örtü mektedir. Koleksiyonculu un tarihi geli imi incelendi inde toplama eyleminin 
birçok güdüden beslendi i görülmektedir. Bir güç ve prestij unsuru olan nesnelere 
duyulan merak, Neolitik zamanlara dek uzanmaktad r. Çatalhöyük te, Çin 
Hanedanlar n n mezarlar nda ya da piramitlerde ölülerle birlikte defnedilen de erli 
e yalar, insano lunun do as nda olan iki temel dürtüyü göstermektedir. Bunlar: 
sahip olma ve var olma istekleridir. Bu mezarlarda bulunan silahlar, hazineler, 

de erli yemek kaplar ve benzeri e yalar, ki inin ebedi hayat nda ona e lik etme 
dü üncesiyle b rak lm lard r. ster Anadolu, ister Uzak Do u veya M s r da olsun 
de i meyen gerçek, bu e yalar n sanatsal ve maddi ölçütlerinin, ki inin sosyal 
statüsü ile paralellik göstermesidir.  

1.Bat da Tarihsel Geli im Süreci çinde Koleksiyon Türleri 

Antik Yunan da, birtak m ritüellerle kutsal mekanlarda toplanarak tanr lara 
sunulan adaklar ilk koleksiyonlar olu turmu lard r4. Bu birikimler, günümüz 
koleksiyonculu undaki sistemli toplama bilincinden uzak, inanç odakl

 

toplanm lard r. Ancak, onlar koruyan kutsall k inanc na ra men, bu 
tap naklardaki kimi de erli nesneler, her dönemde oldu u gibi maddi yönleriyle 
çekim alan yaratm ve sava lar s ras nda eritilmi ya da ya ma edilmi lerdir.  

                                                

 

2  John Elsner -Roger Cardinal, The Cultures of Collecting, Reaktion Books, London, 1997, s.1. 
3  A.g.e., s.1. 
4  Ali Artun, Müze ve Modernlik. Tarih Sahneleri-Sanat Müzeleri, leti im Yay nlar , stanbul, 2006, 

s.18. 
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Antik Yunan la ba layan koleksiyonculuk etkinli i, Roma 

mparatorlu u nda yönetici s n f ve asillerle devam etmi tir. mparator Neron, 
Yunan heykellerinin bilinen en iyi koleksiyoncular ndan biri olmu tur. 
Yunanistan dan Roma ya Klasik Sanat adl kitapta, Neron un, ünlü Delphi 

Tap na ndan, be yüzden fazla bronz heykel ald belirtilmi tir5. Benzer bir 
ekilde, mparator Hadrian n Tivoli deki geni imparatorluk saray ndaki antik 

heykel koleksiyonu da, Roma mparatorlar n n koleksiyonculuk etkinli ine olan 
ilgilerini ve dönemin kültürel zevkini yans tmaktad r. Geli en kültürel etkile imle, 
toplama eylemi Roma mparatorlu u himayesinde olan bütün topraklara yay lm , 
soylu ki iler de seçkinliklerinin göstergesi olarak ya am alanlar n de erli 
nesnelerle donatm lard r. A rl kl olarak Yunan sanat na dayal bir koleksiyon 
kültürü ya anm t r. Bu nedenle, kimi tarihçiler, ünlü Yunan sanatç lar n n 
eserlerinin Romal lar taraf ndan kopyalanmas yla, koleksiyonculu un ba lad n

 

6 öne sürmü lerdir. Seçkin Romal lar n, sipari üzerine yap land r lm koleksiyonculuk 
mant , -çok sonralar Rönesans ta oldu u gibi- zenginlik ve itibar kayg s 
ta m t r. Buna kar n; fetihlerin, zaferlerin, kahramanl klar n; taklar, sütunlar ve 
heykeller yoluyla imgele tirilmi

 

olmas , biriktirme etkinli ine sosyal geleneklerle 
ba da k bir anlam da kazand rm t r. Biriktirme amac her ne olursa olsun, Roma 
mparatorlu u Dönemi nin Antik Yunan heykelleri ve kopyalar günümüze 

ula arak, modern müzelerin koleksiyonlar n olu turmu lard r. 

Ortaça da ise; kiliselerde, tanr ya ibadette arac l k sa layan ya da tanr n n 
kudretini somut olarak gösteren farkl niteliklerde de erli hazinelerin topland 
görülmektedir. Bu yegane birikimler; kutsal emanetler (relics) olarak tan mlanan, 
azizlerin kal nt lar yani rölikler; dini ö retileri betimleyen heykel ve resimler, 
ayinlerde kullan lan e yalarla, insanlar n kiliseye sunduklar de erli nesneler olarak 
tan mlanabilir. T pk Antikça n kutsal mekanlar nda olu turulan birikimler gibi, 
Ortaça kilise koleksiyonlar da bilimsel ve sistematik bir yap kazanmam lard r. 
Hiristiyanl n anla lmas ve yay lmas için, dini ö retiye dayal kesin görevleri ve 
etkileri oldu u bilinmektedir. Wendy Shaw un belirtti i gibi, bu dönemde sanat 
eserlerinin sahip olaca estetik de erin ölçütü, ta d klar dini anlamlard . Birçok 
eserin muhafaza edilmesinin alt nda yatan neden de bu anlamd . 7. Nitekim, 
Ortaça da sanat, dini yüceltme misyonuyla özde le tirilmi , Arnold Hauser in de 
belirtti i gibi dinbilimin hizmetkar 8 olarak anlamland r lm t r.  

Buna paralel olarak, ayn dönemde, kilisenin d ndaki nüfuzlu ki iler ve 
soylular da, zenginli in göstergesi olan mücevherler, kuma lar, porselenler, alt n 

                                                

 

5  Mary Beard- John Henderson, Classical Art From Greece to Rome, Oxford University Press, New 
York, 2001, s.72. 

6  Larry Shiner, Sanat n cad Bir Kültür Tarihi, Ayr nt Yay nlar , stanbul 2004, s.60. 
7  Wendy M. K. Shaw, Osmanl Müzecili i.Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselle tirilmesi, leti im 

Yay nlar , stanbul 2004, s.8. 
8  Arnold Hauser, Rönesans Dönemi nde Sanatç n n Toplumsal Konumu , Rönesans n Serüveni, 

Yap Kredi Yay nlar , stanbul 2005, s.147. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (241-258 s.)  

245

 
ve gümü e yalar ile ba ka co rafyalardan gelen çe itli nesneleri biriktirerek, 
bunlar merak kabineleri nde (cabinets of curiosities) saklam lard r. Kabinelerin 
içeriklerinin, toplumsal yap ya ba l

 

olarak de i kenlikler göstermesi, ya an lan 
bölgenin kültürel yap s n n ve inançlar n koleksiyonlar n ekillenmesinde etkili 
oldu unu göstermektedir. Merak Kabineleri ile ilgili geni çapl ara t rmalar 
yapan Julius von Schlosser a göre; Kuzey Avrupa daki Merak Kabineleri

 

Ortaça n mucize ve do aüstü inançlar na yönelik yerel inan larla ba lant l 
olurken, talya daki koleksiyonlarda antikite ile zenginle tirilmi , tüm türlerin bir 
arada sunuldu u, küçük bir evren tasviri yaratma e ilimi görülmektedir 9. Önem 
s ralamas , uyand rd klar merak ve ilginçliklerine göre olu turulan bu kabineler, 
sistemsiz ve s n fland rma tekni inden yoksun olsalar da, asl nda müzecili in ilk 
biçimidirler.  

Merak Kabineleri nde bir araya gelen ilginç türler ve nesneler, ilerleyen 
zamanlarda ça da bilim ve do a ara t rmalar n n ba lamas na sebep olmu tur. 
Dinin tan mlayamad garip ve nadir türler hakk ndaki sorular, koleksiyonlar 
üzerinde yap lan ara t rmalar ve deneysel gözlemlerle yan tlanm , bilimsel 
yakla mlar sonucunda, do a ve sanat dinin etkisinden s yr lm t r. Bu ayn 
zamanda modern bilimin do u unu müjdelemi tir.  

Bunu izleyen süreçte, bir serüven ve ke ifler ça olan Rönesans Dönemi 
gerçek anlamda koleksiyonculu un ba lang c olmu tur. Rönesans hümanizmi, 
insan n geli me yetene inin s n rs z oldu unu kabul eden ve onu evrenin 
merkezine yerle tiren dü ünce temeliyle, hayat n her alan nda etkili olmu tur. 
Koleksiyonlar yaln zca bir moda, hemcins bir sosyal statu sembolü olmaktan 
ayr arak, ki ilerin ilgileri do rultusunda özelle erek, antikite, do a, bilim ve sanat 
gibi türlerle zenginle erek, sistematik koleksiyonculuk mant içinde geli imlerini 
sürdürmü ler, dünyay tan mlamaya yönelik ara t rmalar n odak noktas 
olmu lard r.  1492 de Colombus un Amerika k tas n ke fetmesi, 1507 de 
Copernicus un güne sistemini (Güne merkezlilik/Heliocentric) ortaya atmas ; 
Galileo nun (1564-1642) ilk gök dürbününü yaparak, yerkürenin hareketlili ini 
kan tlamas , topluma yeni bak aç lar getirmi tir. Do al afetleri tanr n n gazab yla 
ba da t ran bat l görü ler ya da Ortaça a damgas n vurmu sihir inanc n n 
temelleri sars lm t r. John Addington Symonds a göre: Astronominin basit 
gerçekleri, erken H ristiyanl n sembollerini yok etmi , en önemli efsanelerini hiçe 
indirmi ti Bilim do mu , bilimsel pozitivizm ve dinsel metafizik aras nda sava 
ilan edilmi ti. 10 (Symonds, 2005, 232). 

Bilimsel aletlerin, i te tam da bu dönemde, bu dünyan n ke fedilmemi 
gerçekli ine ula t ran gizemli araçlar olarak hayranl k ve ilgiyle toplanmaya 
ba lanmas bir tesadüf de ildir. Teleskoplar, dürbünler, pusulalar, saatler, küreler 

                                                

  

9  Patrick Mauries, Cabinets of Curiosities, Thames and Hudson, London 2002, s.23-24. 
10 John Addington Symonds. Rönesans Dönemi nde Sanatç n n Toplumsal Konumu , Rönesans n 

Serüveni, Yap Kredi Yay nlar , stanbul 2005, s.232. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (241-258 s.)  

246

 
ve haritalar içeren bilimsel alet koleksiyonlar , Hümanizmin do aya ve 
ara t rmaya dönük yüzüyle yak ndan ili kilidir. Bu türde koleksiyon yapanlar, 
asl nda daha çok bilim adamlar

 

olmu tur. Ancak sanat n patronlar da, bu alana 
ilgisiz kalamam lar, varl kl lar; kabinelerinde, sanat ve do a nesnelerinin yan s ra 
bilimsel aletlere de yer ay rm lard r. Nitekim, Luciano Berti nin, Galleria da, 
Francesco de Medici ye ait Tribuna ad verilen me hur sekizgen odan n hemen 
yan nda, bilimsel aletlerin sergilendi i bir odan n bulundu unu belirtmesi 11, o 
dönemde zenginlerin koleksiyonculuk be enisinin sanat eserleri ile s n rl 
kalmad n göstermektedir.  

Bu dönemde, dünyay tan mlama çal malar elbette ki, kozmoloji ve 
co rafi ke iflerle s n rl kalmaz. Toplanan do a türlerinin birbirleriyle olan 
ili kileri, benzerlikleri ya da de i kenlikleri üzerinden dünyay anlama çabalar 
ba lar. XVI. yüzy lda, ilginç ve kapsaml do a koleksiyonlar olu turulur. Do a 
koleksiyonlar n n ço unun kataloglanarak kayda al nm olmas , o dönemin 
biriktirme mant ve koleksiyonlar n say s hakk nda fikir edinmemizi 
sa lamaktad r. Hollandal koleksiyoncu Hubert Goltzius, 1556-1560 y llar 
aras nda Almanya, Avusturya, sviçre, Fransa ve talya gibi daha güneyde yer alan 
ülkelerde bildi i 968 koleksiyonu yazm t r. Venedik Cumhuriyeti ise sadece kendi 
s n rlar içinde 70 ten fazla kayda de er koleksiyona sahiptir. Yeni ve bilinmeyene 
olan bu merak, k sa zamanda k s tl bir çevreden geni alanlara yay l r. talya da 
XVI. Yüzy l içinde, s n fland r lm ve kataloglanm birçok kay tl koleksiyon 
olu ur. Roma da Michele Mercati, Verona da Francesco Calceolari, Venedik te 
Carlo Ruzzini, Bologna da Aldrovandi ve sonras nda Ferdinando Cospi, 
Vatikan da Athanasius Kircher bu dönemdeki bilinen do a tarihi 
koleksiyoncular d r. 12. Do a koleksiyoncular n n ço unun eczac lardan olu tu u 
gözlemlenmektedir. Bu ba lamda, bu kimselerin, koleksiyonlar n ilaç yap m nda 
ve di er ara t rmalarda kulland klar dü ünülebilir. Nitekim, Eczac Ferrante 
Imperato ya ait Napoli deki 1599 tarihli Dell historia Naturalia Müzesi, Eczac 
Francesco Calceolari ye ait 1622 tarihli Calceolarium Müzesi 13, bu dönemde, 
koleksiyonlar n meslek alanlar yla yak ndan ilintili oldu unu ve öncelikli olarak 
ara t rma fikri ve amac ta d n göstermektedir.  

Herbiri bir do a ansiklopedisi niteli inde olan hayvan, bitki, mineral 
koleksiyonculu unun 14 yay lmas n n yan s ra anatomi ve te rih de, bilim 
koleksiyonlar n n alan na girer. nsan bedenine duyulan bilimsel ilgi, anatomi ve 
te rih üzerine koleksiyonlar n yayg nla mas na neden olur. As l amac , yüz 
k zart c suçlara kar halka gözda vermek olan te rih cezas n n, anatomi 
biliminin ve sanat n geli imine katk sa lad söylenebilir. Te rihler sayesinde, 

                                                

 

11  Luciano Berti. The Uffizi.Guide to the Collections and Catalogue of all Paintings, Scala, Florence 
1997, s.5. 

12  Philipp Blom, To Have and to Hold An Intimate History of Collectors and Collecting,

 

The 
Overlook Pres, New York 2002, s.20. 

13  Patrick Mauries, Cabinets of Curiosities, Thames and Hudson, London 2002, s.14,38. 
14  Philipp Blom, To Have and to Hold An Intimate History of Collectors and Collecting,

 

The 
Overlook Pres, New York 2002, s.20. 
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insan bedeni ve kaslar n yap s daha yak ndan incelenmi , bedenin farkl aç lardan 
gösterildi i ilüstrasyon kataloglar yay nlanm t r. Richard Leppert in de de indi i 
gibi, bu koleksiyonlar n en ünlüsü, bir süre adli t p uzman olarak çal an Dr. 
Fredrick Ruysch un (1638-1731) koleksiyonudur. Ruysch özel tekniklerle 
haz rlad yapay bitki ve hayvan numuneleri ile ceninleri, büyük bir odada 
sergileyerek, halk n ziyaretine açm t r. Koleksiyonun dikkat çekici yan

 

ise; insan 
uzuvlar n ve iskeletleri, bir sanat koleksiyonu esteti i ve özel bir kareografi ile 
sergilemesidir15 . 

Dünyan n bilimsel bak aç s yla yeniden yorumlanmas için bilim 
adamlar n n farkl koleksiyonlardan da yararland klar , kollektif bir anlay la 
bilgiyi payla t klar görülür. Nitekim, XVII. Yüzy lda yap lm Viyana Kraliyet 
Kütüphanesi ni gösteren gravürlerde, kitaplar, mineraller ve hayvan türlerinin bir 
arada sergilenmeleri 16 el yazmalar , do a ve canl türleri, antikite ve mitolojiden 
bir bütün olarak faydalan ld n göstermektedir. Ayr ca, bu kaynaklar bize, 
geçmi te do a ve canl türlerinin ansiklopedik bilgi de erleri oldu unu ve 
kitaplarla e de er zengin kan tlar olduklar n göstermektedir. Dolay s yla, bu 
koleksiyonlara profesyonellikten uzak, tasniflenmemi ve uzmanl k alan 
seçilmemi eklinde ele tiriler yöneltmekten ziyade, bu birikimleri zaman n bak 
aç s na ve artlar na göre de erlendirmek faydal olacakt r. Çünkü, XV. ve XVII. 
yüzy llar aras ndaki epistemolojik bilgi eksikli i dü ünüldü ünde, tüm muhtemel 
kaynaklara -ki buna sözlü aktar mlar, mitler ve yerel inançlar da dahildir- 
ba vurulmas ve bir araya toplanmas , do ru bilgiye ula ma çabas n 
yans tmaktad r.  talya da Rönesans koleksiyonlara çe itlilik ve özgünlük getirirken, güç 
ve iktidar sosyal ya am n merkezine yerle ir. Ticaret ve bankerlik ile zenginle en 
orta s n f, kendilerine asiller mertebesinde yer edinmeye çal rken, her f rsatta 
sanat n gücünü kullan r. Görkemli saraylar in a edilerek, iç mekanlar da en 
gösteri li sanat eserleriyle donat l r. Aileler isimlerini ölümsüzle tirmek ve 
ya ad klar ehirdeki sayg n konumlar n sa lamla t rabilmek için kamu alanlar n 
da say s z sanat eserleriyle doldururlar. Özellikle, kendilerini ya ad klar kentle 
özde le tiren burjuvazi; saraylar n , aile apellerini en iyi ustalara yapt r r ve 
bunlar çevreleyen sokak ve meydanlar n da ayn güzelli e bürünmesi için 
birbirleriyle bir güç düellosuna giri irler. Bu rekabetçi sanat hamili i

 

17 

sayesinde talya da sanata dönük uygulamalar n boyutlar büyür.  

Özellikle XVI. ve XVII. Yüzy llarda, sanat piyasas henüz olu mad

 

için 
sanat üretimi ancak patronlar n himayesinde gerçekle ebilir. 60 y l boyunca 
Floransa y yöneten Medici Ailesi nin, sanatç lar himayesine alarak, Rönesans 
sanat na damgas n vurmas , bunun en güzel örne idir. Bu davran , di er varl kl

 

                                                

 

15  Richard Leppert, Sanatta Anlam n Görüntüsü. mgelerin Toplumsal levi, Ayr nt Yay nlar , 
stanbul 2002, s.175. 

16  Patrick Mauries, Cabinets of Curiosities, Thames and Hudson, London 2002, s.20. 
17  Halil Berktay, Rönesans talyas ve Osmanl lar Tarihin Örtü me ve Ayr malar , Sabanc 

Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi, stanbul 2004, s.5. 
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fertler taraf ndan da örnek al narak, dönemin önemli sanatç lar na sanat hamili i 
yap l r. Sanat hamili inin merkezi olan saraylar n ço almas yla, ressam ve 
heykelt ra lar saray sanatç s kimli iyle çal arak, hem i sizlikten hem de loncan n 
bask s ndan kurtulurlar. Raphael, Michelangelo, Bernini, Vasari ve Bronzino gibi 
sanatç lar Roma saraylar nda ve Toskana Düklerinin saraylar nda, patronlar n n 
koleksiyonlar için eser üretirler18 . Sanatç lar n, sanat n efendisi olan hamilerinin 
yörüngelerinde olduklar n , Michelangelo nun aristokrat Tommaso Cavalieri ye 
1533 y l nda yazd mektup öyle yans tmaktad r:  

ve e er kazara bir çal mam, bunu umuyor, yapmaya da söz 
veriyorum, akl n za yatarsa, fevkalededen de ansl sayaca m kendimi: 
Lordumu ho nut edece ini bilsem, söyledi im gibi, bir ekilde, bugünümü ve 
gelece imi hizmetinize vakfederdim 19. 

Bu dönemde, servet ve iktidar sahibi hamilerin yüzlerinin sipari verdikleri 
tablolarda yer ald görülür. Örne in, Sandro Boticelli nin, 1475 dolaylar nda 
yapt Krallar n Tap nmas adl tablosunda, kutsal kitap krallar n betimlerken 
himayesinde çal t Medici Ailesi ni model olarak kulland görülmektedir 20. 
Bu dönemde sanata konu olan bir ba ka alan da, koleksiyonlar n kendisidir. 
Varl kl aileler koleksiyonlar ile birlikte resimlerini yapt rarak manevi 
dünyalar n n geni li ini ve maddi durumlar n sergilemek istemi lerdir. Resimler, 
ki ilerin zenginliklerini sergileyecek ekilde, hiçbir detay atlanmadan 
betimlenmi lerdir. Duvarlar boyunca aral ks z olarak as lm resim ve heykellerin 
gösterildi i bu tablolar, koleksiyonculu un Avrupa da prestij ve itibar kazand ran 
bir etkinlik oldu unu kan tlamaktad r. 

Bat da, XIV. yüzy ldan beri ya anan çe itli sosyal, politik, ekonomik ve 
kültürel birikimlerin etkile imiyle olu an koleksiyonlar n, insanl n geli iminin, 
zaman sürecinde olu an de i imlerin maddi kan tlar olarak, bir anlamda kay t 
alt na al nmas ve bilgi ye dönü türülmesi gere i nedeniyle, XVIII. yüzy l 
itibariyle kurumsalla man n ve koleksiyonlar n müzele me sürecinin ba lad 
görülmektedir. Bu de i imlerin toplumun dinamiklerinden ba ms z olmad , 
ya am biçiminin modelini, kültürel de erlere bak aç s n yans tt ve toplumsal 
kültürün özgünle mesiyle do rudan ili kili oldu u görülmektedir. 

Koleksiyonlar n, özellikle Ayd nlanma Ça döneminde, yani bilgi 
üretiminin ba ms zla t ve payla ma aç ld felsefi geli im ça nda müzelere 
dönü mesi, kurumsal kimlikler kazanmas bir tesadüf de ildir. Türleri, nitelikleri, 
yap lar aç s ndan belirli bir olgunlu a eri en koleksiyonlar, prestij ve sosyal statü 
edinme, ama en çok topluma yararl olmak dü üncesiyle, ki ilerin özeli olmaktan 
ç karak, müzele me yoluyla toplumun görseline kavu mu lard r. Toplama 
etkinli inde bilgi kayna na sahip olmak, güç ö esinin yerine geçmeye 
ba lam t r. Bunun en çarp c örne i olan; 1793 y l nda, Fransa Kraliyet Saray n n 
                                                

 

18  Peter Burke, History of Italian Art. Volume I., Polity Press, Cambridge 1996, s.7. 
19  Edt.Nurettin Pirim, Rönesans n Serüveni, Yap Kredi Yay nlar , stanbul 2005, s.102.

 

20  Önder enyap l , Rönesans,

 

Boyut Yay nlar , stanbul 2004, s.32.
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Louvre Müzesi olarak halka aç lmas ; bilginin payla m , kültürün sahiplenilmesi 
amac n ta m t r. Böylece, Kraliyet Ailesi nin el konulan mal varl ve 
Napoleon un fethetti i Avrupa ülkelerinden sava ganimeti olarak getirdi i 
eserler, Paris te özel mülkiyetten ç karak halka mal edilmi lerdir. 

British Museum, Sir Hans Sloane nin koleksiyonu ile olu urken, 
Ashmolean Müzesi de varolu unu Tradescant koleksiyonuna borçludur. Liverpool 
Müzesi, XVIII. Yüzy lda koleksiyoncu Joseph Mayer n 14000 parça eser ba yla 
zenginle mi tir21 . 

Avrupa da koleksiyoncular n ulusal kültüre sa lad klar katk lar, XIX. 
yüzy lda da devam etmi tir. Ulusal müzeler sanat patronlar n n özel 
koleksiyonlar yla zenginle mi tir. Bu ba ve destekler, kanunlarla te vik edilmi 
olsa da ço unlukla ulusa hizmet ve kültürel ba esas alan bir gelenekten 
kaynaklanm t r. Var olan ba gelene inin güçlenmesiyle paralel olarak 
müzelerin say s nda gözle görülür bir art olmu tur.   

2.Osmanl  Saray Koleksiyonlar :Hazineler 

Bat n n modeli, bu uygarl öncü benimsemi co rafyalarda da takip 
edilmi tir. Osmanl da bat l la ma evresinde sanatsal anlamda birtak m 
hareketlenmeler görülmü tür. Ancak, iktidar kurumlar n n bask n karakteri ve 
inanç sisteminin yorumlar nedeniyle, koleksiyonculuk anlam nda zay f kal nm t r. 
Toplumun yap s , özel koleksiyonculuk etkinliklerine de, di er birçok alanda 
oldu u gibi bireysellik vurgusunu benimseyemeyen bir tav rla yakla m t r. Bu 
ba lamda, geçmi in nesnel verilerine, kültür varl klar na yönelik koleksiyon 
etkinliklerinin devlet, erk ba lant l geli me gösterdi i izlenmi tir. 
Koleksiyonculuk genellikle, yüzy llar boyunca saray n tekelinde kalm t r. Topkap 
Saray nda yer alan slam minyatürlü el yazmalar ve albümlerinin çe itlili i bunu 
yans tmaktad r: Bu koleksiyonun olu maya ba lamas , XV. yüzy l son çeyre ine, 

Saray n kurulu y llar na iner. Hemen hemen tüm Osmanl padi ahlar 
kitaba, özellikle sanat eseri niteli indeki el yazma ve minyatürlü eserlere 
büyük ilgi göstermi lerdir. Bir yandan saray atölyelerinde e siz resimlerle 
süslü el yazmalar haz rlan rken, bir yandan da slam dünyas n n di er 
yörelerinde haz rlanm

 

eserler Osmanl mparatorlu u nun Saray nda, 
Padi ah n hazinesi için toplanm t r. 22 . 

Padi ahlar n ahsi mülkü say lan bu koleksiyonlar, görsel anlamda ve hatta 
hiçbir anlamda halkla payla lmam lard r. lk kez Sultan Abdülmecid döneminde 
(1839-1861), sand klarda, bohçalarda ve hatta dolaplarda saklanan imparatorluk 
varl n n bir k sm , tahtadan yap lma vitrinlerin içine yerle tirilmi , ancak halk n 

                                                

 

21  Eilean H. Greenhill, Museums and The Shaping of Knowledge, Routledge,London 1992, s.21. 
22  Filiz Ça man-Zeren Tan nd , Topkap Saray Müzesi slam Minyatürleri, Tercüman Sanat ve Kültür 
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bu hazineyi görmesine izin verilmemi ti.

 
23. Oysa ayn dönemde (XVIII. - XIX. 

Yüzy l) Avrupa da hemen her alanda yayg nla an sistemli koleksiyonlar halka aç k 
müzelere dönü mü hatta özel koleksiyonlar bile ara t rmac lar n ve merakl 
kimselerin ziyaretine aç lm t r. Avrupa daki bu yakla m, ayd nlanma döneminde, 
koleksiyonlar arac l yla önem kazanan görsellik ile gözlemsel deney ve 
ara t rmalara dayanan pozitivist yakla m n yans malar d r. Osmanl da da 
Tanzimat la birlikte bir ayd nlanma hareketi ba lam sa da, bu topluma 
yans mam t r. te bu nedenle, Osmanl padi ahlar n n meraklar do rultusunda 
koleksiyonlar olu turan saray, tek hami ve koleksiyoncu olarak kalm t r. 

Koleksiyonculuk, bat da kökleri burjuvaziye dayanan bir olgudur. Bu 
s n f n koruyuculu unda sanat özgürle mi ve koleksiyonlar yayg nla m t r. 
Osmanl mparatorlu u nda, Avrupa da oldu u gibi sanat hamili i yapan bir 
burjuva s n f n n görülmemesi koleksiyonculu un geli imini olumsuz yönde 
etkilemi tir. Koleksiyoncu bir kitle olu amamas nda bundan ba ka sosyal, 
ekonomik ve dü ünsel nedenler de öne sürülebilir. Müslüman toplumlarda hakim 
olan dünya mal n n geçicili ine dair inanç, bu etkenlerden biridir. Hat ve minyatür 
gibi, geçmi i çok eskilere dayanan sanat dallar na sahip bir ülkede, bu türde 
eserlerin koleksiyonculu unun dahi, toplum içinde yeterince yayg nla mam 
olmas , bu mant kla ba da t r labilir. Günlük kullan ma yönelik, i levsel nesneler 
d nda salt estetik de erleri baz alan bir toplama mant yer etmemi tir.  

Koleksiyonculuk ve hamilik gelene i, elbette ki; kültürel etkenlerin yan 
s ra, ah slar n ve de ülkenin refah seviyesiyle, ekonomik imkanlarla do rudan 
ili kilidir. Nitekim, Bat da koleksiyonculu un, ilk önce zengin ticaret ve liman 
kentlerinde yayg nla m olmas bir tesadüf de ildir. Bu aç dan bak ld nda, 
Avrupa da var olan koleksiyonculuk kültürünün, Osmanl mparatorlu u nda 
görülmemesi a rt c de ildir. Çünkü, XVIII. yüzy l itibariyle, sürekli ekonomik 
ve toplumsal çökü ler geçiren Osmanl mparatorlu u nda, sanat eseri toplayan 
yayg n bir çevrenin olu mas mümkün olmam t r. Hatta imparatorlu un zor 
dönemlerinde, saray koleksiyonlar nda bulunan pahada a r birçok nadide eser 
darphanede eritilmi ve saray atölyelerindeki sanatç lar n say lar azalt lm t r 24. 

Tamamen padi ah n be enisiyle olu turulan, ganimetler ve diplomatik 
hediyeler yoluyla zenginle en saray hazineleri, toplanma sistemi ve mant 
bak m ndan, Ortaça daki Avrupal prens ve soylular n koleksiyonlar yla benzerlik 
gösterir. Her iki koleksiyonun da, ortak noktas , belli bir nesne ya da tema 
fikri gözetilmeden, spesifik bir alanda odaklan lmadan toplanm 
olmalar d r. T pk bat l soylular gibi, sultan n koleksiyonu için de temel kriterler, 
nesnenin maddi de eri ya da türüne rastlan lmad k ilginç bir nesne olmas 
k staslar d r. Nitekim, sarayda tutulan envanter kay tlar , ç Hazine de (hizane-i 
                                                

 

23  Marcella Guerrieri, Müze:Hat ra ve Gerçe in Sahnesi , Bir Kurulu un Öyküsü, stanbul 2002, 
s.61. 

24  Dani Baykan, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Akbank Kültür ve Sanat Yay nlar , stanbul 2002, 
s.243. 
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amire-i enderûni) sanat eserlerinin yan s ra fil di leri, gergedan boynuzlar , 
seccadeler, örtüler, gümü ve alt n e yalar, tespihler, hal lar, kitaplar, haritalar 
elbiseler, kaftanlar ve k l çlar gibi farkl türlerde ve kimisi günlük kullan ma 
yönelik olan e yalar n da bulundu u göstermektedir. Gülru Necipo lu, ç 
Hazine yi

 

yaln z de erli ta lar, egzotik do a harikalar ve sanat eserleri 
bar nd ran bir Schatzkammer de il, ayn zamanda ar iv belgeleri, elyazmas 
kitaplar, alet edavat, ev e yas ve sarayda kullan lan giysi ve dokumalar n da 
sakland bir anbar 25 olarak nitelendirmektedir.  

Dokumalar, mücevherler, elyazmalar , silahlar, porselenler ve ba ka birçok 
nadir nesnenin bir araya gelmesiyle olu an ve envanter kay tlar yla belgelenen bu 
zengin koleksiyona dair notlar aras nda, imparatorlu u ziyaret eden Avrupal 
seyyahlar n aktard klar dikkat çekicidir. Seyyahlar n hemen hepsi, hazineye 
ziyaretlerine ili kin yaz lar nda fethin sembolü kale anahtarlar na de inirler. 
Shaw un da belirtti i gibi, Gustave Flaubert (1851), seyahatnamesinde padi ahlar 
taraf ndan fethedilen kentlerin camekanlarda saklanan 26 anahtarlar ndan 
bahseder. Ayn ekilde, Théophile Gautier de (1852) mücevher gibi alt n ve 
gümü kakmal , simgesel anahtarlar 27 a de inmektedir. Bu kaynaklar, hazinede 
bir araya gelen koleksiyonda belirleyici tek unsurun maddi de er ölçütü 
olmad n , manevi birtak m prensiplerin de etkili oldu unu kan tlamaktad r. 
Fethedilen ehirlerin anahtarlar n n de erli e yalar, kutsal hazineler ve silahlarla 
birlikte korunmu olmas , koleksiyona manevi bir anlam yüklemektedir. 

Saltanat n ve Osmanl yöneticilerinin hazinelerinin gerçekte birer özel 
koleksiyon olarak ele al n p al namayaca tart mal bir konudur. Bir aç dan 
bak ld nda ki isel zevk ve yönelimlere ba l biriktirme eylemlerine tan k 
olunurken di er yanda sistemli, bilimsel bir çaba içinde oldu u kesinlikle 
söylenemez. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti müzelerinin ana 
koleksiyonlar n n önemli bir bölümünü Osmanl

 

hazineleri olu turmu tur.   

3.Cumhuriyet ve Koleksiyonlar 

Cumhuriyet dönemine gelindi inde, yeni kültürel ve sosyal yap lanmalar n 
nda, gerek müzeler, gerekse koleksiyonlar ve koleksiyonculu a ili kin 

tav rlar n, di er tüm alanlarda oldu u gibi geli ti i görülmektedir. Bu dönemde, 
bireysel biriktirme eylemi devlet taraf ndan özendirici bir yöntemle empoze 
edilmeye çal lm t r. Koleksiyonlar n olu turulmas ve milli kültüre sahip 
ç k lmas amac yla devlet, kurumlar

 

koleksiyonculu a yönlendirmi tir.  

                                                

 

25  Gülru Necipo lu, 15. ve 16. yüzy lda Topkap Saray -Mimari, Tören ve ktidar, Yap Kredi 
Yay nlar , stanbul 2007, s.178. 

26  Wendy M. K. Shaw, Osmanl Müzecili i.Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselle tirilmesi, leti im 
Yay nlar , stanbul 2004 .s.47. 

27  A.g.e., s.50. 
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Bu do rultuda, 1926 y l nda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ; 

1931 lerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas ; 1940 l y llarda Türkiye 
Cumhuriyeti  Bankas , Cumhuriyet ideali ve kültür sanat politikalar 
do rultusunda; mekanlar n sanat eserleriyle donatmak, sanat ve sanatç y 
desteklemek gibi amaçlarla

 

28 koleksiyonculu a ba lam lard r. Zamanla yeni 
aç lan bankalar da, bu olu umu desteklemi

 

ve koleksiyonculuk faaliyetlerini bu 
yönde sürdürmü lerdir. Ziraat Bankas dari ve Sosyal leti im Hizmetleri Daire 
Ba kan Melek Turfan, Ziraat Bankas koleksiyonuna ili kin olarak; kurumumuz 
1926 y l ndan itibaren eser almaya ba lam t r. Sanata ve sanatç ya destek 
slogan yla yola ç k larak eser sat n al nm t r.

 

(Ki isel Görü me, 13 Aral k 2006) 
diyerek, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinin ça da la ma yolunda sanata verdi i 
ortak destek ve bilinci vurgulamaktad r. Merkez Bankas Sosyal ler Genel 
Müdürü Gülten T naz ise; banka koleksiyonunun olu umuna ili kin olarak u 
görü leri dile getirmi tir: Ankara, kültür ve sanat politikas üzerine kurulmu bir hükümetle 

yönetilmeye ba land ve o tarihte buna uyarl olarak Türkiye 
Cumhuriyeti nin bütün kurumlar resim almaya ba lad . Te vik do rudan 
do ruya Cumhuriyet yönetiminin kültür ve sanat politikas üzerine 
kurulmas ndan kaynakland . Bu ba lamda aç lan devlet sergileri takip 
edildi. 1930 lu y llarda sanat ön plana geçmi ti. Bütün sergilere Atatürk 
dahil herkes kat l rd . Dolay s yla da Ankara gerçekten kültür ba kentiydi. 
Resimler de öyle al nd . (Ki isel Görü me, 13 Aral k 2006).  

Kurumlar n sanata deste iyle al nmaya ba lanan eserler, günümüze dek 
ula an köklü koleksiyonlar n olu mas n sa lam t r. Ancak sadece kurumlardan 
olu an bir al c kitlesi, bu çark n dönmesi için yeterli olmam t r. Bu ba lamda, 
koleksiyonlar n yayg nla mas için, sanatç lar takdir edecek, eserlerini sat n alacak 
bir kesim yaratman n önemi fark edilmi tir. Bu noktada, devlet; sergilerle, 
yay nlarla, koleksiyonculu u empoze ederek, ah slar koleksiyonculu a 
özendirmeye çal m t r. Nitekim, sanat n geli mesi için en temel art, ülkede 
sanat n sadece ayd nlar taraf ndan de il halk taraf ndan da tan nmas gerçe idir. 
Böylece sanatç lar, sanat anlayan ve talep eden bir zümreye üretebilecek, çark 
dönebilecektir. Bir medeniyet ölçütü olarak görülen güzel sanatlar n ülkede 
yayg nla mam olmas , ço unlu u köylerde oturan halka yeterince ula lamad 
gerçe ini gündeme getirmi tir. Buna paralel olarak, Cumhuriyet kültür 
politikas n n üzerinde durdu u ça da la ma ve kültürel reformlar n halka 
yay lmas nda hizmet ba lam nda halkevlerinin kuruldu u görülmektedir. 
Halkevlerinin e itime verdikleri önemle ça da ya ama haz rlama, kültürel bak 
aç s kazand rma ve bilgi düzeyini yükseltmedeki hedefleri, asl nda yay lan kültürel 
e itimle koleksiyonculu a sosyal ve kültürel anlamda temel olu turan bir 
yap lanma olarak görülebilir. Bir yandan, geleneksel zihniyetten ça da la maya gidilen yolda, tekke ve 
zaviyelerin kapat lmas , koleksiyon geli tirme çabalar na destek verirken, di er 

                                                

 

28  Halil Akdeniz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Sanat Koleksiyonu, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankas Yay n , Ankara 2004, s.11. 
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yandan, eser üretimine, koleksiyonlar n olu umu bak m ndan oldukça önem 
verilmi tir. Bu ba lamda, Cumhuriyet Halk Partisi nin giri imiyle Yurt Gezileri 
ba lat lm t r. Feyhaman Duran, brahim Çall , Avni Arba , Cemal Tollu, Bedri 
Rahmi Eyübo lu gibi ressamlar Anadolu ya sadece resim yapmak için gitmi ; 
eserlerin bir Anadolu koleksiyonu olu turmas için, gidilen çevreyi yans tmas na ve 
öz motiflerle zenginle tirilmesine dikkat edilmi tir. Sanatç lar n üretecekleri asgari 
yap t say s n n parti taraf ndan belirlenmesi ise; koleksiyon geli tirme ve üretime 
te vik hedefini yans tmaktad r. Yurt Gezilerinin ard ndan, üretilen yap tlar n 
Ankara da sergilenmesi29, üretimi destekleyen bir tav r sergilese de, eserlerin ço u, 
onlar de erlendirecek ve sat n alacak koleksiyoncu çevre olmad ndan ötürü 
zaman içinde kaybolmu lard r. Yurt Gezileri; güzel sanatlar n Anadolu nun en ücra 
kö elerine kadar ula mas n sa lad gibi, ressamlar konu zenginli ine kavu turan 
bir saha ara t rmas niteli i de ta m t r. Ayr ca, halk, sanatç ve sanat aras ndaki 
yap lanmada etkili olmu tur. Bu aç dan, milli kültür ve milli sanat alan nda kültürel 
bir hareket olarak de erlendirilebilir. 

Cumhuriyetin ivmesiyle, ulusal kalk nmada güzel sanatlar e itimine 
verilen önem; sava tan yeni ç km , ekonomik ve sosyal sorunlar içindeki devletin 
her eye ra men, sanata maddi ve manevi deste ini çekmemesi; sanat n kültür 
politikas içindeki yerine ve koleksiyonculu a verilen öneme dikkat çekmektedir. 
Bu dönemde, sanat destekleyecek bir zümre olu turma çabalar her an 
görülmektedir. 1937 y l nda aç lan stanbul Resim ve Heykel Müzesi, sanat 
destekleyecek bir çevrenin olu turulmas nda izlenen kültür politikas n n bir ad m 
olarak de erlendirilebilir. Bu çevre olu uncaya kadar da, devlet özendirici ve 
yap land r c deste ini sürdürmektedir. Sanatç lar n say s n ço altmak ve üretimi 
te vik etmek için, ödüller vermekte, sergiler düzenlemekte ve buralardan yap tlar 
sat n almaktad r. Bu ba lamda, sergiler halka aç k mekanlar olarak, koleksiyoncu 
bir çevre yaratmada estetik e itimin bir uzant s olarak görülmelidir. Her y l 
muntazam olarak düzenlenen Devlet Resim ve Heykel sergileri, devlet destekli 
sanat ortam n yans tmaktad r. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ça da la man n ana arterlerinden birinin 
kültür ve sanat oldu unun fark ndal yla üstlendi i misyonda sanat sanatç y 
sahiplenerek, koleksiyonlar olu turarak, müzeler açarak hamilik görevini ba ar yla 
yerine getirmi tir. Hem yeni dünya görü lerine göre örgütlenmi yap s yla, hem de 
geçmi ini koruyucu yakla mlarla büyük devlet kriterlerine uygun devletçili ini de 
ispatlam t r. Bu ba lamda, devlet eliyle ba lat lan kültürel yap lanmaya ba l 
sosyal de i im; koleksiyonculuk yönünden özellikle güzel sanatlar alan nda 
meyvelerini vermi , galerilerin, mezatlar n, ah s koleksiyonlar n n ço almalar nda 
ve dolay s yla sonras nda özel müzelerin olu umunda etkili olmu tur.  

                                                

 

29  Nilüfer Öndin, Cumhuriyet in Kültür Politikas ve Sanat 1923-1950, nsanc l Yay nlar , stanbul 
2003, s.107-111. 
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Ülkemizde, 2863 say l kanuna göre Gerçek ve tüzel ki iler, Kültür ve 

Turizm Bakanl nca verilecek izin belgesiyle korunmas gerekli ta n r kültür 
varl klar ndan olu an koleksiyonlar meydana getirebilirler 30. Bu kanuna ba l

 

ba l Korunmas Gerekli Ta n r Kültür ve Tabiat Varl klar Koleksiyonculu u ve 
Denetimi Hakk nda Yönetmelik hükümleri do rultusunda eski eser kaçakç l , 
kaçak kaz ve define aray c l gibi suçlardan hükümlü olmayanlar, 
koleksiyonlar n güvenli i için uygun artlar sa land takdirde koleksiyonculuk 
belgesi alabilirler31. Ülkenin ta nabilir kültürel zenginliklerini saklay p koruyarak, 
gelecek ku aklara aktaran koleksiyoncular n te vik edilmesi, koleksiyonculu un 
ülke genelinde yayg nla t r lmas ve ileri a amada bu koleksiyonlar n müzele erek 
halkla payla lmalar çok önemlidir. 

1980 y l nda aç lan ve Türkiye deki ilk özel müze olan Sadberk Han m 
Müzesi 32 örne inden sonra, tür aç s ndan çe itlilik gösteren birçok ah s 
koleksiyonu ard arda müzelere dönü mü tür. Yak n aral klarla aç lan bu 
kurumlar n ortak noktalar , Türkiye nin ekonomisine yön veren i adamlar n n özel 
giri imleriyle kurulmalar ve bu ki ilerin özel koleksiyonlar ndan olu malar d r. Bu 
ailelerin hepsinin zengin, nüfuzlu ve rakip olmalar dikkat çekicidir. Hepsinin arka 
arkaya müze açmas , i dünyas ndaki ba ar n n ve kazanc n art k e it noktalara 
geldi ine, farkl l n ve yar n ancak a rl kl olarak sanatla sa lanabildi ine 
dikkat çekmektedir Türkiye de ki i ba na dü en milli gelirin çok dü ük olmas , e itim ve 
kültürel faaliyetlerin e itsizli ine yol açmaktad r. Koleksiyonculuk faaliyetlerinin 
stanbul, Ankara, zmir gibi büyük kentlerde yayg nla m olmas , bu gibi maddi 

olanaklarla s n rlanan e itsel ve kültürel imkanlarla aç klanabilmektedir. Bu aç dan 
koleksiyonculu un bir uzant s olan özel müzelerin de, stanbul da yo unla mas 
a rt c de ildir. stanbul un iki k tay birle tiren turistik bir metropol olmas ve 

üniversiteler ile uluslararas kurulu lar n burada konumlanmas da potansiyel müze 
ziyaretçisi yaratmakta ve özel müzelerin esas olarak stanbul da aç lma nedenini 
desteklemektedir.  

Kurulma nedenleri benzerlik ta yan özel müzelerde, dünya standartlar ile 
e de er bir kalite gözlemlenmektedir. Modern müzecili in gerektirdi i bütün 
ko ullar eksiksiz olarak yerine getirildi inden, uluslararas sergilere ev sahipli i 
yapabilmektedirler. Ancak 21. yüzy lda gerçekle ebilen bu kültürel patlama, 
temelleri 1980 li y llarda at lan özel koleksiyonculu un ve 2000 li y llar itibariyle 
h z kazanan kültürel aktivitelerin bir ürünü olarak tan mlanabilir. Yakla k çeyrek 
yüzy lda oturan sanat piyasas , globalle menin sayesinde Avrupa daki örneklerin 
de takibiyle, özel müzecili imizin geli mesini sa lam t r. 

                                                

 

30  Korunmas Gerekli Ta n r Kültür ve Tabiat Varl klar Koleksiyonculu u ve Denetimi Hakk nda 
Yönetmelik , Eski Eserler ve Müzelerle lgili Mevzuat, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ni Koruma 
ve Ya atma Derne i Yay nlar , Ankara 2002, s.19. 

31  A.g.e., s.73. 
32  Nazan Ölçer, stanbul da Faaliyet Gösteren Özel Müzeler. stanbul Kültür, stanbul Turizm, 

stanbul Kültür ve Turizm Müdürlü ü, stanbul 2006, s.141. 
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Sanat ortam na büyük hareketlilik getiren özel müzelerin k sa sürede çok 

farkl kitlelerden olu an yüksek ziyaretçi rakamlar na ula t klar 
gözlemlenmektedir. Birbiri ard na aç lan özel müzelerin, bir di erine olan ilgiyi 
azaltmam olmas , özel müzelerin, sürekli bir müze izleyici kitlesi olu turma 
ba ar lar n yans tmaktad r. Bundan sonra, ç tay yüksek tutmak, kültürel geli imin 
h z na al an ve talebi yükselen kesimin gereksinimlerini doyurmak laz md r. 
Özellikle genç ku a n, ça a ayak uyduran h zl kültürel geli imleri göz önünde 
bulundurularak, müze çe idi ve say s n n buna paralel olarak art göstermesi 
beklenmektedir.  Ki isel koleksiyonlar n özel müzelere dönü türülmesi; maddi beklenti 
olmaks z n, kültürü sahiplenme, koruma ve toplumla payla ma amac n 
yans tmakta; ki isel özveri ile kurulmu olmalar , toplum taraf ndan takdir 
görmektedir. Türkiye deki özel müzelerin, otomobil, foto raf ve oyuncak gibi 
farkl türlerde örnekleri olsa da; a rl kl olarak sanat alan nda yo unla malar

 

ilgi 
çekicidir. Bu durum, Cumhuriyet in ilk dönemlerinde özellikle sanat yap tlar n n 
sat n al narak koleksiyonculu a te vik verilmesinin günümüzde süren etkileri 
olarak de erlendirilebilir. Çünkü koleksiyon dendi inde, akla ilk gelen konu, 
sanatsal nesneler dizgisi olmaktad r. Bunu, Türkiye devlet müzelerinin genel 
karakterini yans tan eski eserler izlemektedir. Konu ve tür aç s ndan sonsuz 
çe itlili e ula abilecek koleksiyonlar n, ancak toplay c s n n merak yla 
ili kilendirilmesi dü üncesi süregelmektedir. Bu k s tl anlay , asl nda farkl 
karakterdeki müzelerin neden olu amad n n göstergesidir.  

Sonuç 

Eski zamanlardan beri, de erli birçok nesne, sürdürülebilir bir koruma 
alt na al nmad klar için, geçmi in izleri ve bilgileriyle beraber kaybolmu lard r. 
Müzeler bu ba lamda geçmi ve gelecek ile ili ki kurmak, süreklili i olmak, ideal 
saklama ko ullar yaratmak gibi i levleriyle, geçmi in kan tlar n n güvencesi olarak 
görülebilirler. Koleksiyonlar n korunmas ve gelecek nesillere aktar lmas için, 
kurumsal bir yap içinde var olabilmeleri; müzeye dönü meleri çok önemlidir. Özel 
koleksiyonlar müzele erek, sadece bir ki inin de il, tüm insanlar n ortak mal 
olurlar. 

Bat da, ki ilerin özel meraklar yla Rönesans döneminden beri çe itlenen 
koleksiyonlar, do al geli im süreçlerinde, belirli bir olgunlu a gelerek, gerek 
içeriksel gerekse mekansal olarak ki ilerin özeli olmaktan ç karak, toplumla 
bütünle ecek seviyeye ula m lar, birbirinden çok farkl konularda müzelere 
dönü mü lerdir. Konunun geçmi inin, koleksiyonculu un sosyal bir konum 
tarifledi i Bat uygarl paralelinde ele al nmas n n temel nedeni de budur. 
nsanl n geli iminin, ya ad çevrenin de i iminin, maddi kan tlar 

do rultusunda bir anlamda kay t alt na al nmas , bilgi ye dönü türülmesi ve 
kültürel ya am n ola an bir parças haline getirilmesi, Bat n n toplumsal 
bilinciyle, toplumsal kültürünün özgünle mesiyle do rudan ili kili görünmektedir. 
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Türkiye de özel koleksiyonlar n kurumsalla mas yla olu an müzelerin 

yap s ndan ç kar labilecek en önemli deneyim, uygulamalar n geç kalm l na 
ra men, 2000 y l ndan bu yana dikkate de er bir ivme kazanm olmalar d r. 
Koleksiyonculu un geli iminin son ony llarda h zland , koleksiyoncu say s n n 
artt hatta koleksiyonculu un geneliyle ve türleriyle ili kili sivil toplum 
yap lanmalar na da gidildi i dü ünüldü ünde, ortam müzecilik aç s ndan da ümit 
vericidir. Türkiye için son derece yeni bir kültürel üretim ve sosyal payla m alan 
olan koleksiyonculuk, bireylerin ve gruplar n ileti imiyle geli ecektir. Özel 
koleksiyonculu un yayg nla mas ve ilerlemesiyle, geçmi teki benzer örneklerle 
kar la t r larak, koleksiyonlar n belirli doygunluklara eri ece i dü ünülebilir. 
Biriktirme eyleminin ise, tan ml , yeterli ve bilimsel olarak ele al nabilmesi 
durumunda, yaln zca büyük sermaye gruplar n n ya da ekonomik gücü olan 
elitlerin ellerindeki de erleri kurumsalla t rmas döngüsünün k r laca na 
inan yoruz. Özel koleksiyonlar n müzeler arac l yla kamusal alanlarda yerlerini 
almalar , ayn zamanda mevcut örneklerin sürdürülebilirlikleri ve i lerliklerinin 
artt r lmas yla toplumsal bir talep haline dönü ecektir.                     
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