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Önsöz
ALİ ARTUN

2000’lerin başında, SanatHayat dizisi tasarlanırken, müze-
ciliğe öncelikli bir yer ayrılmıştı. 1990’larla birlikte dünya-
yı bir müzeleşme humması, müzeleşme çılgınlığı sarmış-
tı. Ama bu çağdaş müzeler, Louvre’un, British Museum’un, 
Berlin Müzesi’nin, Viyana Kunsthistorisches’in, Metropoli-
tan’ın kurulduğu ve müzenin altın çağı denilen 19. yüzyı-
lın “evrensel” müzelerinden tamamıyla farklıydı. Artık mo-
dernliğin, kamusallığın, ulusallığın sahneleri değillerdi. Sa-
nat tarihinin tapınakları da... Daha ziyade Gucci, Cartier gi-
bi markaların ve şirketlerin iletişim mekânlarıydılar. Ya da 
Centre Pompidou, Bilbao Guggenheim gibi mimarlık göste-
rileri... Andreas Huyssen’in dediği gibi, bu tür müzeler mu-
seum as medium’un örnekleriydi.

Çağdaş özel müzecilik yükselirken, modern kamusal mü-
zecilik çöküyordu. Bu gelişme karşısında “müzecilik”, sa-
nat tarihinin başat konusu oldu. Dönemin eleştirel kuram-
ları çerçevesinde yeni bir “müzeoloji” doğdu. Müze tarihle-
ri yeniden yazıldı. Modern müzelerin de öncesindeki nadi-
re kabineleri keşfedildi. Yeni müzecilik furyasının, yegâne 
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modern, ulusal ve kamusal güzel sanatlar müzesini açık tut-
mayı dahi bir türlü başaramayan Türkiye’de büyük bir etki-
si oldu. İşte bu tarihsel süreçte yayınlanmaya başlayan Sa-
natHayat dizisi, müzeciliğe öncelik verirken, programına il-
kin Türkiye’de modern müzeciliğin kurucusu olan Halil Ed-
hem’in yazılarını aldı. Müzecilik hakkında derin bir bilgisi 
ve görgüsü olan Halil Edhem’in düşünceleri, yerli bir müze-
cilik tarihinin temel taşlarını oluşturmakla birlikte, son de-
recede sığ olan bu konuda çağdaş bir kaynak da oluşturabi-
lirdi. Kısacası, bir müze kitaplığına kendi müzecilik tarihi-
mizle başlamak önemli görünmüştü.

Elinizdeki bu kitap, 2005 yılında yayınlanmak üzerey-
di. Ne var ki, kitap Halil Edhem’i Topkapı Sarayı’nın nadi-
re kabinelerini modernleştiren bir öncü olarak sunuyordu. 
Dolayısıyla, Topkapı Sarayı’nın da, Avrupa’daki diğer hane-
dan/imparatorluk sarayları gibi Rönesans müzesi tarzında 
bir nadire kabinesi olduğunu savunuyordu. Ancak bu yıl-
larda gerek nadire kabineleri üzerine, gerekse Topkapı Sa-
rayı koleksiyonları üzerine sayısız yayın çıkmaya başladı. 
Bunları da inceleyebilmek amacıyla Halil Edhem derlemesi-
nin “Sunuş”u ertelenip durdu. Sonunda, Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi’nin 2010 yılında düzenlediği Os-
man Hamdi Bey’in Ölümünün 100. Yıldönümü Sempozyu-
mu’na “Halil Edhem’in Modern İstanbul Müzesi” başlığıyla 
bir bildiri yazdım. Bu bildiri, Halil Edhem derlemesinin su-
nuşunda değinmek istediğim hemen her noktayı içeriyordu. 
Onun için, 2017 yılında Mümkün Olmayan Müze kitabımda1 
yayınlanmış olmasına rağmen, ufak tefek eklerle bu kitaba 
da dahil ettim.

Müzecilik Yazıları iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm, 
Halil Edhem’i yakından tanımış olan meslektaşlarının onun 
üzerine kaleme aldıkları yazılardan oluşuyor. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı’nın metni, Halil Edhem ile birlikte, her ikisi de 
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modern/ulusal bir sanat tarihi ve müze kurumu inşa edilme-
sinde önderlik yapan babası İbrahim Edhem ve ağabeyi Os-
man Hamdi’yi de tanıtıyor. Daha sonra da önemli bazı eser-
lerini değerlendiriyor. Aziz Ogan’ın metni, biyografik bir gi-
rişin ardından, Halil Edhem’in müzecilik dışında, muallim-
liği sırasında, en son Türk Tarih Kurumu’nda ve diğer “ilim 
cemiyetlerinde” reis va aza olarak, kısa süreli şehreminliğin-
de ve diğer kamu hizmetlerindeki çalışmalarını sayıp dökü-
yor. Yıldız Sarayı koleksiyonlarının müzeleşmesindeki kat-
kıları üzerine bölümler, müze tarihlerinde pek kaydedilme-
yen bu müzenin aydınlatılması açısından kritiktir. Arif Mü-
fid Mansel ise daha ziyade Halil Edhem’in arkeoloji çalışma-
ları ve arkeolojik eserlerin müzeleşmesi üzerinde duruyor.

İkinci bölüme seçilen Halil Edhem’in yazıları da birbiri-
ni tamamlamaktadır. İlk yazı “Müzeler”, müze tarihi üze-
rine özlü bir ders gibidir. Edhem önce Batı müzelerinin bir 
panoramasını çıkarır, arkasından “kendi müzelerimize” dö-
ner. Bu arada müzecilik ve koruma felsefesine de değinir. 
Yağmaya ve müzelerin “nefis sanatlar hapishanesine” ve-
ya “asar-ı atika mezarlığına” dönüşmesine karşıdır: “Mem-
leketimizin gayri menkul antik ve tarihî eserleri akıllara sığ-
mayacak derecede çoktur. Bunları yerinde muhafaza etme-
ye bakalım. Tahripkâr eller ve kazmalar onlara temas etmez-
se daha asırlarca ayakta kalırlar”.2 Halil Edhem’in ikinci ya-
zısı, İstanbul Asar-ı Atika Müzesi’ni Avrupa müzeleriyle kı-
yaslar ve bu müzenin neden “Avrupa müzelerinin en yenile-
rinden biri” olduğunu inceler. Neden, “zenginliği ve kolek-
siyonları açısından, Avrupa müzelerinden daha önde olma-
sa da... en azından onlarla eşit ve rahatlıkla rekabet edecek 
bir konumda”3 bulunduğunu açıklar. Üçüncü metin bir ki-
tapçığı oluşturur: Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu. “Bu kitapçığı 
yazmaktan asıl maksadımız yalnız İstanbul Asar-ı Atika Mü-
zesi’nde toplanan tabloların bir tarihçesiyle bir de kataloğu-
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nu düzenlemekti. Daha sonra bunu biraz genişleterek, İs-
lam’da, özellikle ülkemizde resim sanatının ve Sanayi-i Nefi-
se Mektebi’nin kuruluşuna ve resim sergilerine dair eskiden 
beri toplamış olduğumuz notları da ilave etmeyi uygun gör-
dük”.4 Elvah-ı Nakşiye, koleksiyonları antik Yunan lahitle-
rinden İslam mihraplarına ve oralardan Manet, Daumier gi-
bi Avrupa modernistleriyle İbrahim Çallı ve Avni Lifij gibi 
o zamanın Türk çağdaş ressamlarına kadar uzanan bir mo-
dern/ulusal müzenin küratoryal fikrini ve programını içerir. 
Muhakkak ki yerli müzeolojinin en başta gelen kaynağıdır.

Kitabın son bölümünde ise, Halil Edhem’in çalışmaları-
nın kapsamını belgeleyen ve bu çalışmalara erişmek isteyen-
lere yol gösteren Füruzan Kınal’ın derlediği bir bibliyograf-
ya yer almaktadır.

Bu çalışmanın başlarında görüştüğüm Edhem Eldem, ba-
na Halil Edhem’in 1902’de Bursa Müzesi’nin açılışında yap-
tığı konuşmanın metnini, gene aynı yıl sadaret makamı-
na sunulan kütüphaneler üzerine bir raporunu, ve “Ma’ârif 
Vekâlet-i Celilesine” yazılan ve bir “Türk ve Müslüman Ar-
kiyolocisi” müzesi olan Evkaf Müzesi ile ilgili yazışmayı ilet-
miştir. Ayrıca koleksiyonundaki Halil Edhem fotoğrafları-
nı da göndermiştir. Edhem Eldem vasıtasıyla tanıdığım Hü-
seyin İnan ise, dedesi Aziz Ogan’ın Halil Edhem’le ilgili ola-
rak bir gazeteye, bir dergiye ve bir ansiklopediye yazdığı ya-
zılarla, bir mektubunu ve bir konuşmasının metnini vermiş-
tir. Bunlar, bu kitaptaki derlemenin kapsamı dışında kaldı-
ğından yayınlanmasa da, gerek Edhem Eldem gerekse Hüse-
yin İnan’a ilgileri dolayısıyla teşekkür ederim. Resim Heykel 
Müzesi koleksiyonundaki eserlerin telifleriyle ilgili olarak 
2005 yılında yaptığımız başvuruyu kabul eden, o zaman-
ki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İsmet Vildan Alptekin’e, Rektör Yardımcısı Prof. Ay-
dın Ayan’a, bize bu konuda yardımcı olan Prof. Dr. Zeynep 
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İnankur’a ve Prof. Dr. Deniz İncedayı’ya şükranlarımı suna-
rım. Aziz Ogan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Arif Müfid Man-
sel ve Füruzan Kınal’ın ailelerine minnet borçluyuz. Ayrıca, 
Osmanlıcadan günümüz Türkçesine aktarılan Elvah-ı Nak-
şiye’nin son okumasında yardımcı olan Banu İşlet’e ve kita-
bın yayına hazırlanmasındaki katkıları dolayısıyla Bilge Bal’a 
şükranlarımı sunarım.

Notlar

1 Ali Artun, Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (İstanbul: İletişim/
SanatHayat, 2017).

2 Bu kitapta, s. 130-132.

3 Bu kitapta, s. 161.

4 Bu kitapta, s. 178.
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SUNUŞ

Halil Edhem'in  
Modern İstanbul Müzesi*

ALİ ARTUN

• Rönesans’la birlikte Avrupa’da bir müzeleşme hareketi 
başlar. Koleksiyonculuğa asıl anlamını kazandıran ve 18. ile 
19. yüzyıllarda kurulan modern müzelerin birikimini sağ-
layacak olan, bu harekettir. Rönesans müzeleri değişik za-
manlara ve ülkelere göre farklı farklı adlar alır: 14. yüzyıl-
da ilk belirdikleri Fransa’da estudes veya cabinet de curiosités, 
İtalya’da studiolo, Almanya’da da kunstkammern veya wun-
derkammern, ya da raritätenkabininett olarak anılır. Bunla-
rın Halil Edhem’in müzecilik yazılarındaki karşılığı “nadi-
re kabinesi”dir. 17. yüzyıla yaklaşırken Avrupa’da artık yüz-
lercesi var olan bu koleksiyonların kurucuları da farklı fark-
lıdır: âlimler, rahipler, eczacılar, şairler, sanatçılar, ve tabii, 
soylu hanedanlar, krallar, imparatorlar.

• Osmanlı hanedanının Topkapı hazinelerini de, Rönesans 
müzelerinin en görkemlilerini oluşturan imparatorluk ko-
leksiyonları arasında incelemek gerekir. Topkapı Sarayı ko-

* Daha önce Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor? (İstanbul: İletişim/
SanatHayat, 2017) adlı kitapta yayınlanan metnin genişletilmiş halidir – e.n.



Joseph Arnol, Kunstkammer de Regenburger Familie Dimpfel, 1688.

Unicorn.
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leksiyonları, gerek sahip olduğu nadireler, gerek bilişsel ya-
pısı, gerekse işlevi ve himaye düzeni bakımından Avru-
pa’daki diğer imparatorluk koleksiyonlarıyla ilkesel bir ay-
rılık göstermez. Nitekim, Halil Edhem de “Yavuz Sultan Se-
lim’den beri mühim asarla dolu bir hazineye malik olan” 
Topkapı Sarayı’nı bir “nadireler salonu” olarak tanımlar: “O 
zamanlar saltanat ve ihtişam göstergesi olarak her hüküm-
darın ve prensin mutlaka bir ‘nadireler salonu’ bulunurdu ki 
buna Fransızlar cabinet de curiosités, yahut kral saraylarında 
sadece cabinet de roi adını verirlerdi.”1

Nadireler

• Rönesans’ın belli başlı büyük koleksiyonları birtakım ka-
tegorilere ayrılır. Bu kategorilerin başta gelenleri, natura-
lia, artificalia, scientifica, mirabilia ve bibliotheca’dır. Topka-
pı Sarayı’nın koleksiyonları da bu sınıflandırmaya uyar. Na-
turalia, botanik ve zoolojik koleksiyonlardan oluşur. Röne-
sans müzelerinin en değerli parçaları arasında olan deveku-
şu yumurtaları, fil dişleri, gergedan boynuzları, kaplumba-
ğa kabukları ve hatta en paha biçilmez nadire sayılan unicorn 
Topkapı’da da mevcuttur. Bir atın gövdesine ve başına, cey-
lanın bacaklarına ve bir aslanın kuyruğuna sahip kutsal bir 
yaratığın boynuzu olduğuna inanılan büyülü unicorn, aslın-
da kuzey denizlerinde yaşayan bir balinanın dişidir. 1530-
31 yıllarında Kanuni’nin sadrazamı İbrahim Paşa’nın Vene-
dik Senatosu’ndan ısrarla istediği bu unicorn, sonunda iki 
devletin dostluğunun nişanesi olarak törenle sultana su-
nulmuştur. Kanuni döneminde, kabuğuyla birlikte muaz-
zam bir kaplumbağanın ve bir ispermeçet balinasının iske-
letinin de, Top Kapısı’na zincirlerle asılı olarak teşhir edildi-
ği bilinir. Ayrıca, Ayasofya’nın karşısında, Aziz İoannes Kili-
sesi’nde aslanhane bulunur. Üst katında nakkaşhanenin ol-
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ması ise ilginçtir. Aslanhane, aslanların yanı sıra, “fil, tilki, 
kurt, çakal, ayı, timsah, pars ve kaplan gibi hayvanlarla do-
ludur”. Şehname-i Selim Han’da (1581) yer alan bir minya-
türden, aslanhanede Mısır’dan getirilen bir su aygırının ba-
şının sergilendiği de anlaşılmaktadır. Zooloji koleksiyonu-

Mısır’dan getirilen su aygırı başının aslanhanede halka gösterilmesi.  
Seyit Lokman, Şehname-i Selim Han, 1581.
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na ait doldurulmuş bir zürafa ise Fatih Köşkü’ndeki hazine-
ye konmuştur. Eski Aya Yani Kilisesi ise türlü türlü kuşla-
rın birarada bulunduğu kuşhanedir.2 Saray bahçeleri de na-
turalia’nın parçasıdır. Bu bahçelerde nadir bitkiler yetiştiri-
lir; geyik, ceylan, tavşan, tilki, koyun, keçi ve Hint ineği gibi 
birçok hayvan beslenir.3

Osmanlı sarayında, sanat ve zanaat ürünlerinin korun-
duğu artificalia bölümü de oldukça zengindir: antik Yunan 
ve Bizans heykelleri; aralarında erotik denebilecek örnekle-
rin de bulunduğu Venedikli, Floransalı, Padovalı sanatçıla-
ra ait pentürler; Hint, İran ve Türk minyatürleri; değerli taş-
lar, mücevherler, madalyalar; dokumalar; kaplar. Rölikler 
de bu bölümde bulunur. Bunlar arasında Hıristiyan rölik-
leri de mevcuttur. İki İtalyan kaynağı, “Fatih Sultan Meh-
met’in Venedikli ressam Bellini’ye, sahip olduğu Bizans iko-
nundan daha güzel bir Bakire Ana ve Çocuk tablosu sipariş 
ettiğini” kaydeder.4

Artificalia’dan ayrı diğer bir koleksiyon, saat, pusula, us-
turlab gibi zamanı ve mekânı ölçmeye yarayan fennî aletler-
den oluşan scientifica’dır. Ama kuşkusuz Topkapı’daki en 
rakipsiz koleksiyon, Mecmua-i Esliha-i Atika, yani silah ko-
leksiyonudur. Bunun yanı sıra, İslam’a ve diğer dinlere ait 
kutsal emanetler, Fatih tarafından yaptırılan ayrı bir yapı-
da, Hırka-i Saadet Dairesi’nde sergilenir. Son olarak cüce-
ler, canavarlar ve hilkat garibelerine ait mirabilia da kayde-
dilmelidir. Bu fasıldaki en çarpıcı nadire, Top Kapısı’na ası-
lı olan canavardır: “Kapı kemerinin en üst kısmında, bir dev 
adamın yedi karış uzunluğunda bir bacak kemiği, yanında 
da, çevresi dört karış olan iri bir taş gülle zincirle asılıdır. 
Bu gülle kemikle beraber bulunmuş olup, dev adamın böy-
le taşlar attığı zannedilir.”5 Kitapların, haritaların, mimari 
çizimlerin (kârname), cetvellerin, hesap ve kitabın, katalog-
ların toplandığı kütüphane (bibliotheca), bütün diğer kabi-



Sultan Süleyman ve Şehzadesi, Saray’ın cüceleriyle birlikte, Talikizade, 
Şemâilname-i Al-i Osman, 1590.


