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ÖNSÖZ
Neden Müze?

Müzelerinkökenindebirparadoksyatar:Birziyaretmekâ
nıdırlar,amapeksıkziyaretedilmezler;kültürün“merke
zi”olduklarıiddiasındadırlar,amapekçokinsanauzaktır
lar.SadeceTürkiye’dedeğil,dünyanınbirçokülkesinde,ço
ğuinsanmüzeyegitmeyieğlencedenziyadeödevsayar;in
sanlaryaşadıklarıkentinmüzelerinipekziyaretetmez,ama
turistolarakbulunduklarıbirkenttegidecekleriilkyermü
zeolur.Öteyandan,müzeninkendisindeölümüçağrıştıran,
kasvetlibirşeylervardır.Peki,müzeyiaynıandahembuka
dar“hayattanuzak”,hemdebukadarvazgeçilmezkılanne
dir?Nedeninsanlarahepmüzeleregitmelerisalıkverilir,
neden günümüzde müzeler bir toplumsal gereksinim olarak 
karşımızaçıkmaktadır?
Müze,geçmişinkorunupmuhafazaedildiğibirbarınak

olarakalgılansada,aslında“geçmiş”dediğimizşeysabitbir
olgudeğildir.Müzeyi,geçmişi“geçmiş”halinegetiren,da
hadoğrusubellibirgeçmişin“geçmiş”olarakseçilipalgı
lanmasınısağlayanbirmekânolarakdüşünebiliriz.Tarihya
dabilimkitaplarındayeralanbilgilerin,nesneleraracılığıyla
canlandırıldığımekânlardıronlar.Geçmişleolanbubağlan
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tı,aslındamüzeninkökeninedeğil,müzelerinkurumolarak
ençokgenişlediğimoderndönemingeçmişlekurduğuiliş
kiyebağlıdır.
Günümüzde“müze”,kelimeanlamıitibarıylakadimkök

lerindenhaylifarklı.Kadimdönemin,“Müzlerinevi”olarak
algılananİskenderiyeMüzesi,günümüzmüzelerininsahip
olduğutoplamayadateşhirişlevleriniüstlenmemişti.Pla
ton’unmağaraalegorisinindeişaretettiğigibi,kadimdö
nemdegörselaraçlarhakikatinaraştırılmasıaçısındançok
sakıncalıveyanıltıcıbulunuyordu.Kadimdönemdüşünür
leriiçingörsellikyanılsamadanibarettiveinsanı,ancakfel
sefearacılığıylaulaşabileceğihakikattenuzaklaştırırdı.
OrtaçağAvrupası’nadamgasınıvuranHıristiyandüşün

cedegörselliğekuşkuylayaklaşmıştır.Kadimdönemdüşü
nürlerinasılhakikateulaştıracakyegâneyolunfelsefeoldu
ğunusavunduysa,Ortaçağâlimleridehakikatintekkayna
ğınınKitabıMukaddesolduğunudüşünüyordu.Kadimdö
nemdenkalanverastlantıeseribulunanheykeller,pagan
idolleriolarakgörülüpreddedilirken,dünyayıkutsalmet
nindolayımıolmaksızınkavramayavealgılamayaçalışmak
kâfirliksayılıyordu.Herikidönemde,sanateserlerininsa
hipolacağıestetikdeğerinölçütü,taşıdıklarıdinîanlamlar
dı.Birçokeserinmuhafazaedilmesininaltındayatanneden
debuanlamdı.
Nesnelerintaşıdığıestetikdeğerindinîanlamlarındanso

yutlanmasıvemüzenin,barındırdığınesneleryoluylahaki
katinkeşfinegötürecekbiraraçolarakkullanılması,kadim
dönemi temel alan Rönesans hümanizmi ile fiziksel dünya
yakarşıyeniuyananmerakınbirarayagelmesisonucuger
çekleşir.17.yüzyıldansonrakadimdönemeaiteserler,pa
ganizmbağlamındadeğerlendirilmektençıkarvehümanist
ideallerindayandığıbirdönemingöstergeleriolarakalgılan
mayabaşlar.Koleksiyonveteşhirişlevlerinisınırlıdaolsa
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yerinegetirmeleribakımındanilkmüzeörneklerisayılabile
cek nadire kabineleri de [cabinet of curiosities]busıradaor
tayaçıkar:Maddîservetlerinemanevîbirboyutkatmakis
teyendöneminzenginleri,enderrastlanan,ilginçbulunan
çeşitçeşitnesneyibirarayagetirdikleriözelkoleksiyonlar
oluştururlar.
Buözel“nadirekabineleri,”hemkadimdöneminmüzele

rinden,hemdegünümüzmüzelerindenhaylifarklıdır.Nes
neler,Avrupa’daOrtaçağ’dansonragelişenvemodernbi
liminbaşlangıcınıoluşturandünyevîilgininetkisiyleseçi
lir.Fakatbunesnelertarihisimgelemektençok,biryandan
dünyanınçeşitliliğinihatırlatırken,diğeryandandabuçe
şitliliğinalgılanacağıçerçeveleroluşturacakşekildebiraraya
getirilirvesınıflandırılır.Kadimdönemeaiteserler,artıkHı
ristiyanlıkkarşısındabirtehditolarakalgılanmaz.Dünyayı
farklıbirşekildealgılamanınsimgelerihalinegelenheykel
ler,henüzneolduklarıbilebilinmeyenfosillerveyenikeş
fedilenyerlerdengetirilentaşlar,yenibulunanhayvantür
leriaynıkoleksiyondayeralır.Bukoleksiyonlarınsınıflan
dırılması,sahiplerinintasarrufunabağlıdır.Onlarınkişi
seldünyagörüşünü,dolayısıylakişiselvedüşünselgüçleri
nisimgelerler.Tanrı’nındünyayahâkimolmasıgibi,hüma
nistkoleksiyoncudabirarayagetirdiğinesnelerüzerindehâ
kimiyetesahiptir.Budönemdenitibaren,koleksiyonveteş
hirfaaliyetinibarındıranmüzebenzeribirmekânınnasılbir
dünyaalgısıortayakoyduğunugörüyoruz.Çağlarvebarın
dırdıklarıdüşünselçerçevelerdeğişsede,müzeninbute
melişlevideğişmiyor.Birdöneminnabzınıtutmakiçin,bu
mekânlarabakarakartlarındayatandüşünselçerçeveyiaçı
ğaçıkarmakmümkün.
Düşünseldünyayızenginleştirennadirekabineleri,sade

cesahiplerineaçıkolmamaklabirlikte,çokküçükbirkitle
tarafındanziyaretedilebiliyordu.Sadecekoleksiyoncunun
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kendisiveözeldostlarıbumekânlararahatlıklagiripçıkı
yor, nesneleri inceliyor ve bunlar konusunda fikir yürüte
biliyordu.Koleksiyonuanlamak,öncedenedinilmişbilgiler
sayesindemümkünolabiliyordu.Koleksiyonlarıhalkınkirli
ellerindenvekavrayışsızbakışlarındanuzaktutmak,nesne
lerindeğerinivurgulayanbirgereksinimolarakgörülüyor
du.Buaşamada,müzebireğitimaracıdeğil,eğitiminsağla
dığıseçkinliğingöstergesiydi.
Müzedekinesnelereilişkinbilgininsabitbirsınıflandırma

kazanmasıvedoğrudangörselliğebağlanması,pozitivistbi
liminhâkimolduğu,mantıksaldüzeninbüyükölçüdegör
selliküzerindeninşaedildiği19.yüzyılmodernitesininürü
nüydü.Yüzyıllarboyuçoğalanteşhirmekânları–diorama
lar,manzarakuleleri,fuarlar,botanikvehayvanatbahçele
ri–vebunlarlaberabersanattagelişengörselrealizmvefo
toğrafınkeşfi,FransızdüşünürMichelFoucault’nunöne
sürdüğügibibudönemdeyenibirdüzeninegemenolduğu
nun,hakikategörselyollarlaulaşılabileceğikabulününgös
tergesiolarakdüşünülebilir.Kadimdönemingörsellikkar
şısındakişüpheciyaklaşımınakarşılık,moderndönemde
gelişenbilimanlayışı,bilimsel,siyasalvekavramsalhakikat
lerigörselyollarladoğrulamaktaydı.Budönemdegörselli
ğeduyulanilgi,Aydınlanmadüşüncesininbirçoktoplumsal
kesim–özelliklegenişleyen,güçlenenvegörselgücüellerin
detutanburjuvazi–tarafındaniçselleştirildiğineişareteder.
Osmanlıdönemindegörselliğinhenüzböylemerkezîbirrol
almamışolması–fotoğrafınancakzenginlerinveazınlıkla
rınuğraşıolması,fuarlarınvemüzelerinyabancılariçindü
zenlenipkurulmasıvegerçeğingörselyollarlaalgılanmama
sı–Tanzimatsonrasıyaşananaydınlanmanınyerleşikkül
türesinmediğininvegenişbirburjuvazininoluşmadığının
göstergesisayılabilir.
19.yüzyılıneşiğindeAvrupa’damodernmüzeciliğegö
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türecekçeşitliadımlaratılmayabaşlanır.JohannesWinkel
mann’ınçalışmaları,günümüzdekindençokfarklıolsada,
sanattarihiolarakanılacakdisiplinintemelleriniatar.Ka-
dim Yunan Resim ve Heykel Eserlerinin Taklidi Üzerine Dü-
şünceler(1764)adlıeserinde,WinkelmannkadimYunan’ı
hemklasik,hemdeüstünbirdönemolarakalgılayarak,sa
natıklasiktarihanlayışınabağlıbiroluşum,gelişimveçö
küşserüvenininiçineoturtur.Birhalkınsanatının,ohalkın
vezamanıngerçekleriniyansıttığıfikriniönesürer.Alman
larınYunanlılarıtaklitetmelerigerektiğini,böylelikleklasik
ideallereulaşabileceklerinisöyler.Günümüzde,sözünüet
tiğimizbutarihanlayışıda,sanatailişkinbubakışaçısıda
çoktartışmalıhalegelmiştir.Çünkütarihyazımınıoluşum,
gelişimveçöküşserüveninebağlamak,tarihişeklişemaili
belirlenmişbiranlatıiçinesokar.Oysaherolay,mevcutko
şullarıngerekleridoğrultusundagerçekleşir,öncedenbelir
lenmişbirprogramınparçasıolarakdeğil.Klasiktarihyazı
mı,sonradanyazılmışbiranlatınıniçinedahilettiğitarihin
şasını,bellibirsonucaveanlayışabağlar.Dahası,sanatıbel
libirhalkınkimliğiningöstergesiolarakalgılamak,herhal
kınbellibir“öz”esahipolduğunuvarsaymayıgerektirir.Bu
varsayım,19.yüzyılınsonlarındadoruğunaulaşanmilliyet
çianlayışlarlapekişmişolsada,günümüzdehâkimolanço
ğulcudüşüncelereaykırıdır:“Ulus”dediğimizşey,yekpare
vetürdeşbirkendilikdeğildir,çeşitliiktisadî,toplumsalve
kültürelfarklılıklarıiçerir.Ulusalkimlik,ortakbirözünvar
lığıüzerinebinaedilenanlatılardanoluşur.Tarih,sanatve
bunlarıdüzenleyipteşhiredenmüzeler,buanlatılarınolu
şumundaveiletilmesindeönemliroloynar.
Winkelmann,18.yüzyıldaAlmanlarıngelişmesiiçin,sa

natınyanısırasiyasettenerotizmekadaruzananpekçok
alandakadimYunan’ıtaklitetmelerigerektiğiniönesürmüş
tü.Sanatıörnekalarak,kadimYunanruhunutekraryaşata
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bileceklerini,böyleliklekadimdöneminidealyüceliğineka
vuşabilecekleriniiddiaetmişti.Bubakışaçısıylaortayaçıkan
neoklasizm,bütünBatıülkelerinisarmaklaberaber,özel
liklemimarlığıetkiledi:Evlerdenkamubinalarınakadarbir
çokyapıyısaransütunlar,meclisbinalarınıörtenkubbeler
veözelliklekadimYunan’ıntapınakformunualanmüzeler
bu etkinin göstergeleridir. Winkelmann, henüz bir ulusdev
lethalinialmamışülkesinin,özelliklekendiyaşadığıDres
denkentiningelişiminibirdışetkene,çokfarklıbiriklimde
vedevirdeyaşamışbirhalkadayandırıyordu.Taklitçidiyebi
leceğimizbubakışaçısı,kesinlikleWinkelmann’lasınırlıde
ğildi:Rönesansİtalyası’ndada,AydınlanmaFransası’ndada,
kadimdöneminüstünlüğünüsavunanaydınlarlamodernli
ğisavunanlardönemdönemçatışmaktaydı.Neoklasikbakış
açısı,butartışmanınürünüdür.Batıkimliğinioluşturanbu
bakışaçısı,birtaklidinürünüolarak,bizibütünkimliklerin
inşaveoluşumserüveninidüşünmeyesevketmeli.Herortak
kimlikanlatısı,örneklerdenyolaçıkarvebunlarıtakliteder.
Amafarklılığınınayırdındaolanbirtaklit,heledebiçimsel
benzerliğinibilinçlibirşekildekullanmayıbiliyorsa,kopya
cılıktançıkıp,İngilizce’demimicry kelimesiyle ifade edilebi
lecek bir taktik haline gelebilir.
19.yüzyıldagelişensanattarihidisipliniveonunlabirlik

tegelişenmüzeler,gelişmeanlatısınaveAydınlanmadöne
miylegelişenpozitivistbakışaçılarınabağlıkalmıştır.“Uy
garlıklartarihi”anlatısınagöretarih,“bereketlihilal”ola
rakanılanMezopotamya’dabaşlar,kadimMısır’dadevam
eder,Yunanyarımadasındanveonunuzantısıolarakele
alınanBatıAnadolu’danHelenistikdönemdeRomaİmpa
ratorluğu’nageçer,KuzeyAvrupa’dadevamederveherBa
tıülkesindeayrıbirermoderndönemeulaşır.19.yüzyılda
gelişenAvrupamüzelerininbirçoğu,buseyirçerçevesinde
düzenlenir.ÖzellikleİngiltereveFransa,enbüyükmüzele
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rinibudoğrultudaoluşturur;buamaçlada,emperyalgüç
leriyleelegeçirdiklerieserlerikullanırlar.Doğu’danBatı’ya
uzananbirgelişimçizgisioluşturarak,aynızamandauygar
lıklarınevriminindeharitasınıçıkarırlarvehermodernül
keiçin,benimsemekisteyebileceği,kendiüstünlüğünüka
nıtlayabileceğibirtarihyazarlar.Moderndönem,kendi
kültürelgeçmişinivebugeçmişindünyaylaolanbağlantı
larınımüzelerindeinşaeder.Tarihkitaplarındanfarklıola
rak,müzeleriniziyaretedenhalkınavebaşkahalklara,bu
kimliğimetinleraracılığıyladeğilmüzedeyeralannesneler
aracılığıylaöğretir,doğallaştırırveonlarıbukimliğinpar
çasıhalinegetirir.
Halk,müzelerinkuruluşyıllarında,butapınaklardan

uzaktutuluyordu.Halkınmüzeylebuluşması,FransızDev
rimi’ndensonra,LouvreSarayı’nınkamuyaaçıkbirmüzeye
dönüştürülmesiylebirliktegerçekleşir.Kraliyettacıveasa
sıkiliseniniktidarsimgeleriyleberaberteşhiredilirvebu
simgelerin,artıkhalkıtemsileden,busimgelerihalkıngöz
lerininönüneserencumhuriyetçidevletinelindeolduğu
nugösterir.Fakatbusürecinsanatayansımasıiçinbirsüre
dahageçmesigerekecektir.19.yüzyılınortalarında,Britan
ya’da,halkınmüzeyealınıpalınmayacağıhararetletartışılan
birmeseledir.Yenikurulanfabrikalarlabaşedemeyen,ek
meğinitoprağındançıkaramayarakkentleregöçeden,sana
yidevrimininkorkunçşartlarıaltındayaşayanyoksulhalk,
Londralılartarafındanbirtehditunsuruolarakalgılanır.
Kentisaranfabrikadumanlarıylabirlikte,sefaletiçindeya
şayanişçisınıfı,kenteyenitehlikelervekötühayatşartları
nınsonucuolanhastalıklargetirir.Londra’nınyerleşikkent
halkı,kabavegörgüsüzsaydığıaltsınıfımüzeleresokması
halinde,sanatınkutsiyetininvemüzenindinginortamının
zarargöreceğindenkorkar.Fakatdöneminbazıhayırsever
leri,müzeninaslındaterbiyeetmeişleviniyerinegetirebile



14

ceğinidüşünür.İnsanların,belligörgükurallarınaoradaalı
şacağını,hayatıngüzelliklerinigörerekkendilerinigeliştire
cekleriniiddiaederler.Altsınıfasanatsevgisiaşılamaklase
faletiçindegeçenhayatlarınazenginlikkatacaklarınıhayal
eder,müzelerinulusalkimliğipekiştirebileceğinidüşünür
vebunedenle,halkınmüzeyiziyaretedebileceğitektatilgü
nüolanpazargünündemüzelerinaçıkolmasınısağlarlar.*
Diyebilirizkimüze,teşhirettiğinesneler,bunlariçinuygun
gördüğüdüzenlemelerveöngördüğüdavranışkurallarıara
cılığıylabellibirkimliğisomutlaştıranbirmekândırveeği
tilecekkitlelerebellideğerleri,görgükurallarınıvebeğeni
leriaşılayanbirtoplumsalmühendislikaracıdır.Buaçıdan
bakıldığında,müzeleri,GeorgeBernardShaw’unPygmali-
on’da eleştirdiğisınıfsalbiryontumekanizmasıolarakdü
şünebiliriz.**Müzelerde,teşhirlerhalkıeğitmeninbiraracı
olarakkullanılır,amahalkınistekleri–halklakarşılıklıile
tişim–müzelerinkuruluşvegelişmeyıllarındadikkatealın
maz.***
20.yüzyılagelindiğinde,Batı’damüze,herulusunkendi

modernliğinisergileyebileceğibirmekânhalinegelir.Top
lumsaleğitimaracıolarakönemlirolesahipolmanınyanısı
ra,toplumsalkültürelkimliğinsekülerdüzendeoluşturulup
canlandırılacağıbirmekândır.Moderndönem,kimliğinida

* BenzertartışmalarNewYork’tadayaşanır.Kentlielitler,buyücesanatortamı
nıncazibesinekapılanaltsınıfların,üstsınıflaraaitbölgeleriistilaedeceğinden
kor kar.

** Pygma li on’daMr.Higgins’inevinealıpeğittiğiyoksulvegörgüsüzkızınönün
deyeniufuklaraçılır;gelgelelimgörgüsüzlüklesuçlanmasıgerekenkişi,as
lında,kızasonderecekabavegayriinsanîdavrananhocasıdır.

*** Müzelersonyıllardamaddîihtiyaçlardandolayıgiderekkapitalizmleyakın
laşmış,kültürelyozlaşmanınyadakitlekültürününetkisialtınagirmişolabi
lir;amaizleyicilerinihtiyaçlarınıönplanaçıkarıpkarşılıklıkültüreliletişime
ağırlıkvermeleriitibarıylagiderekdemokratikleştiklerinisöylemekdeyanlış
ol maz.
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imabellibirgeçmiştemelindeyaratır;geçmiş,kimliğinhem
temellerinioluşturur,hemdeüstünlüğünü,dolayısıylaev
rimselgelişimidoğrulayabilecekbirzeminişlevigörür.Bu
geçmişinsahnesiolanmüzelerdebuaçıdankilitroloynar.
Müzelerekimlikinşasıaçısındanbaktığımızda,toplama

veteşhiretmeişlevlerindençok,eğitselişlevleriönplanaçı
kar.Müzeyiziyaretedenkişi,içindekinesnelerhakkında
bilgiedindiğinidüşünsede,aynızamanda–vebelkidahada
önemlisi–toplumundayattığıdoğrularıvekimliğiiçselleşti
rir;toplumsalritüelleraracılığıylabunlarıfizikselolarakya
şar.AydınlanmasonrasıAvrupa’dasekülerleşenbirdüzen
de,öncelerikilisedesözkonusuolanhiyerarşi,nesnelere
hürmetgöstermevesükûnetgibiritüeldavranışlarlabirlik
te müzede devam eder.
Elbetteelinizdekikitaptasözüedilenmüzeler,Aydınlan

masonrasıAvrupası’nınmüzelerideğil.Burada,Avrupa’nın
Aydınlanmadüşüncesindenetkilenmiş,budoğrultudaba
zıreformlarıhayatageçirmiş,fakatkendikültüreldeğerle
riniAydınlanmadeğerleriylebiraradayaşatmışveözellikle
OsmanlıdönemindeAvrupa’nınegemenliğinekarşıkoymuş
birmodernleşmesürecielealınıyor.Buradabahsigeçenmü
zeler,Avrupa’daveAmerika’daaynıdönemlerdegelişmek
teolanörneklerinebenzesedeonlardanfarklısorunlaraçö
zümüretmekte,biçimselaçıdanbenzeramaiçeriğiitibarıyla
farklıbirkurumsalkimlikinşaetmekteydi.Bunedenle,bu
müzelereilişkinolarakburadaanlatılanöykü,odönemde
bırakılanizlerdenyolaçıkılarakçizilenbirgüzergâhtır,ama
tekgüzergâholmakzorundadeğildir.
Özellikle1990’lardanitibarenhızlagelişenmüzekuramı,

bukurumuniçerdiğianlamlarıgenişbirkültürelçerçeveye
oturtarak,netürgereksinimlerekarşılıkverebileceğiüzeri
nedüşünüyor.Dünyanındörtbiryanındakurulanmüzele
rin,genellikleBatımüzeleriniörnekaldığıveBatılıçizgide
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geliştiğivarsayımı,müzekuramlarındaçokyaygın.Eliniz
dekiçalışma,buvarsayımakarşıtbirörneğiortayakoymak
üzerekalemealındı;çünkübirkurum,başkabirbağlama
yerleştiğinde,yenikonumunauygunyenibirkişilikgeliş
tirir.Osmanlıdönemindekimlikarayışındabaşvurulanku
rumsalöykünmelerde,ilkbakıştataklitçigibigörünmek
lebirlikte,dahaöncesözünüettiğimiztaktiğikullanırvebu
kurumlar,çöküşveyaözentibelirtisiolmaktançok,birde
ğişimsüreciningöstergeleriolarakalgılanmalıdır.Osmanlı
müzelerinintemsilettiğiulusalkimliğinveyatarihindoğru
olupolmadığı,bukitabınkonusudışında.Benimamacım,
butarihinvekimliğinnasılvehangişekillerdeteşhiredildi
ğinielealmak.
Osmanlımüzeleri,toplumunterbiyeedilişindenziyade,

devletintoplumiçinyarattığıkurgularavebunlarınsürek
liolarakgeçirdiğideğişimeişaretediyor.GünümüzdeTür
kiye’demüzelerinziyaretçisayısınınnedendüşükolduğu
nusorarken,bumüzelerinnetürihtiyaçlarıtemelaldığı
nı,buihtiyaçlarınkimlertarafındanbelirlendiğini,buihti
yaçlaranasılcevapverildiğinidesorgulamamızgerekir.Eli
nizdekikitabınamaçlarındanbiride,geçmiştekiörnekler
denyolaçıkarak,okuruhemvarolankurumlarhemdeolu
şumhalindekilerüzerinedüşünmeyesevketmek.Osmanlı
müzeleri,daima,öngördüklerigereksinimlerdoğrultusun
dayaşayankurumlardı.BugünTürkiye’dekimüzelerincanlı
mekânlarhalinegelebilmesiiçin,Osmanlımüzelerininyüz
yılönceattıklarıtemelüzerindegeliştirilmelerigerekir.

Bukitabınfikirolarakortayaçıkışınınüzerindenneredey
seonyılgeçti.Busüreçte,birçokkişivekurumbanadestek
oldu.Doktorateziolarakyazılması,bana19951999yılları
arasındamaddîimkânsağlayanFulbrightHayesBursu,Ca
liforniaLosAngelesÜniversitesi(UCLA)SanatTarihiBölü
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müDicksonBursuveUCLATezYazımBursu’nunyardımıy
lagerçekleşmiştir.19951996yıllarındagerçekleşenaraştır
masürecinde,İstanbulveAnkara’dakiBaşbakanlıkArşivi
yetkilileri,İstanbulArkeoloji,DenizcilikveAskerîMüzele
rinin kütüphane görevlileri, Dr. Nurhan Atasoy, Dr. Sümer 
Atasoy,Dr.Ekmelleddinİhsanoğlu,Dr.NazanÖlçer,Dr.
HalilÖzekveBinbaşıSadıkTekeli’yeteşekkürlerimisuna
rım.Kitabınyazılmasürecindefikirlerimigeliştirmemeyar
dımcıolanDr.IreneBierman,Dr.JamesGelvin,Dr.Stanford
J.ShawveDr.EzelKuralShaw’aşükranborçluyum.Kitabın
UniversityofCaliforniaPressiçineditörlüğünüüstlenenLy
nneCooke’a,Türkçeolarakyayınlanmasındaemeğigeçen
AliArtunveElçinGen’e,ayrıcakitabıtitizlikletercümeeden
EsinSoğancılar’ayürektenteşekkürederim.

İstanbul, Eylül 2004
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Müzeye Doğru: Savaş Ganimetinin
ve Eski Eserlerin Toplanması

1996yılındaKültürBakanlığıTürkiye’demüzeciliğinbaş
lamasının150.yıldönümüvesilesiyleçeşitlitörenlervebir
konferansdüzenledi.1946’dagerçekleştirilen100.yılkut
lamaları,Türkiye’demüzeninkuruluştarihinekesinlikka
zandırmıştı.Ancak,1996’dakonuylailgilikurumvekişiler
butarihindoğruluğunutartışmayabaşladı.GerçiOsman
lıDevletieskieserlerintoplanmasınıilkkez1846’daonay
layarakbuişeresmiyetkazandırmıştı,amabazıuzmanlar
müzeninkuruluşyılıolarak1723tarihinindahauygunola
cağınıilerisürdüler.1723yılındaOsmanlıDevleti,cepha
nelikolarakkullanmakamacıylaAyaİriniKilisesi’ndebazı
tadilatlaryapmış,bazıdeğerlieşyalarıburadateşhiretmeye
başlamıştı.Başkabazıuzmanlarsamüzeciliğin1869’dabaş
ladığını,çünkübutarihte“mecmua”(koleksiyon)terimi
ninyerini“müze”terimininaldığınıvebudurumunhalka
açıkteşhirlerevehalkeğitimineverilenöneminarttığıanla
mınageldiğinisavundu.Öteyandan,MüzeiHümayunan
cak1889yılındaözerkbirdevletkurumuhalinegelmişti.
Dahadailerigidilip,butarihlerintümününgeçersizoldu
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ğu,çünkücumhuriyetinkuruluştarihiolan1923’tenönce
Türkiye’dekelimenintamanlamıylabirmüzedensözedi
lemeyeceğibileilerisürülebilir.Bütünbutezlerbiryana,
OsmanlıDevleti’ninkoleksiyonlarvehalkaaçıkteşhirler
içinbazımekânlarbelirlemesindençokönce,seçilmişnes
nelerinyeraldığıazsayıdakiteşhir,imparatorluğungücü
nüveegemenliğinitemsiletmeişlevigörüyordu.Dolayısıy
laTürkmüzeciliğinintarihselköklerinin,hiçdeğilseİstan
bul’unfethinekadaruzandığıbileönesürülebilir.Osman
lıİmparatorluğu’ndaeskieserlerintoplanmasınıntarihsel
kökleri,ancak,değerlisanateserlerininyenidenkullanımı
naveteşhirineilişkinolarakAkdenizhavzasınınbütünün
deTürklerdenöncegeçerliolanpratiklerışığındaanlaşıla
bilir.NispetenanibirşekildeortayaçıkanOsmanlımüze
sindesomutlaşanideolojikdeğişikliğinboyutlarınınetleş
tirmekiçin,abartılıdenecekkadargeriyegidenbirtarihsel
arkaplanesasalınmalıdır.
Osmanlıİmparatorluğu’ndamüzelerinilkörneklerinin

araştırılması,bizineyinkoleksiyonneyinteşhirsayılma
sıgerektiğisorusuylakarşıkarşıyabırakıyor.Osmanlıtop
raklarında,müzeningelişmesindenönceikiönmüzeolo
jik[protomuseological]teşhirbiçimimevcuttu.Bunlarıniki
si de spolia* kavramıylayakındanilişkiliydi–hem“savaş
ganimeti”şeklindekigelenekselanlamıyla,hemdemimar
lıktarihçileritarafındankullanılanmodernanlamıyla,ya
niyıkılanbinaparçalarınınbaşkabinalarınyapımındayeni
denkullanılmasınıifadeeden“devşirme”kavramıyla.1 Her 
ikidurumdadaelegeçirilennesnelerinbirarayagetirilme

* “Spolia”kelimesiganimetanlamınınyanısıra,mimarîdeeskiparçalarıtanına
bilirliğiniortadankaldırmaksızınyenibinalardakullanmayıifadeeder.“Dev
şirme”yeyakınbiranlamıvardır.Bundansonra“ganimet”sözcüğüherikian
lamıdaiçerecekşekildekullanılacak,eskiyapıparçalarınınyenibinalardakul
lanılmasınaatfen“mimarîdevşirme”ifadesikullanılacak–y.n.
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sivekorunmasıbirkoleksiyonbiçimioluşturur.Bunesne
lerinaçıkçabazıideolojikhedefleribenimsetmeküzereye
nibirgörselbağlamaoturtulması,ganimetlerintoplanması
nıilkmüzepratiklerininincelenmesiaçısındançokönemli
bir konu haline getiriyor.

Savaş Ganimetlerinin Gözlerden Saklanması

AyaİriniKilisesi,fethinardındanimparatorluğuncephane
liğinedönüştürüldü;amabudönüşümdensonradayalnız
cakilisemimarîsiaçısındandeğil,barındırdığıaskerîmal
zemevekutsalemanetkoleksiyonlarıaçısındandasimge
selbirdeğertaşımayadevametti.İstanbul’daOsmanlıyöne
timininhemenhemenbaşlangıcındanitibaren,kentinku
şatılmasısırasındaelegeçirilensilahlarınsaklandığıCebe
haneiAmire,dahasonradasavaşganimetlerinintoplan
dığıbirmekânolarakgelişmeyedevametti.Aynızaman
daBizansİmparatorluğu’ndandevralınan,Hıristiyanlaraait
önemlikutsalemanetleridebarındırdı:BugünTopkapıSa
rayıMüzesi’ninHazinebölümündeteşhiredilen,Vaftizci
Yahya’nınaltınkılıfiçindesaklanankavalkemiğiilekafata
sıkemiğigibi.Bizans’tanOsmanlıyönetiminegeçmeleriyle
birliktedinselegemenlikkadaraskerîegemenliğindesim
gesihalinegelenbuemanetler,hemHıristiyanmüminlerin
gözündedinselaçıdantaşıdıklarıönemikoruyorlar,hemde
yenihanedantarafındansahiplenilmelerindenötürüimpa
ratorlukiçerisindekidinseliktidarhiyerarşisinisimgeliyor
lardı.Askerîaraçgereçlerinyadakutsalemanetlerin,bel
libirdüzengözetilerekveyateşhiramacıylabirarayageti
rildiğineişaretedenhiçbirkanıtyok.Yinede,bunesnelerin
korunmasıiçineskikiliseninkullanılması,eskidenHıristi
yanlaraaitolankentteOsmanlıegemenliğinisürekliolarak
anımsatanfizikselbiraraçişlevigördü.Birserginintemeliş
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levinigörmektenuzakolanbukoleksiyonlarınmüzeolarak
nitelenmesideolanaksız.Amabueşyalaraatfedilenvetop
lanmalarınanedenolandeğer,dahasonrakiOsmanlımüze
lerinindetohumlarınıatacaktı.Ayrıca,Avrupa’dabulunan
birçokkutsalziyaretmekânındakikutsalemanetlergibi,bu
emanetlerdeteşhiredilmemelerinerağmenpekâlâetkileri
nikorumuşolabilir.219.yüzyıldabirnesneninuzunuzun,
hayranlıklaseyredilmesinisağlamak,gücünaçığavurulma
sınınbiryoluolarakkullanılıyordu;bunedenlehalkınbu
nesnelereerişimininengellenmesivebunesnelerinkaran
lıktakalması,psikolojikaçıdantersetkiyaratarakhalkıngö
zündedahadagüçlü,etkileyicinesnelerhalinegelmelerini
sağlamışolabilir.
Osmanlıİmparatorluğu’ndareformsürecininbaşlamasıy

labirliktebutürkutsalemanetlergiderekdahafazlateşhir
ediliroldu.III.Ahmet’in18.yüzyıldaordudagerçekleştirdi
ğireformlarsonucunda,CebehaneiAmire’desaklanansi

Resim 1: Aya İri ni Ki li se si, ykl. 1890. Ar ka da Top ka pı Sa ra yı’nın sur la rı ve Aya Sof ya 
Ca mii’nin kub be siy le mi na re le ri [Gros ve nor, 1893]
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lahlarınçoğukullanımdankalktıvemaziyekarıştı.1730’da
binadatadilatyapıldıveadıDarü’lEslihaolarakdeğiştirildi.
Böylecebirçokdeğerlinesne,cephanelikteilkkezresmîola
rakteşhiredilmeyebaşlandı.
Buteşhirlerhakkındakısabilgiverenbirkaçkaynakvar,

amahepsideyalnızcayazarınınenilginçbulduğunesne
lerdensözediyor.Örneğin1766’daİstanbul’uziyareteden
JeanClaudeFlachat,gezinotlarındaşöylediyor:“Orada,
Constantinus’unardıllarınabırakılanilginç,merakuyandı
rançoksayıdanesnevenadirearasındaVaftizciYahya’nın
kolkemiğinigöremedim;oysaRumlarbanadefalarca,bu
kemiğinoradaaltınbirkılıfıniçindesaklandığındanemin
olduklarınısöylemişlerdi”.3 Müslüman bir ülkede bulunan 
birHıristiyanolarakFlachat’nınyorumları,Rumazınlığa
duyduğuyakınlığıyansıtır.Oysa1812yılında,dinînesne
lerdenziyadeteknolojiyleilgilenenBritanyalıseyyahE.D.
Clarkeşöylediyor:“Türklerinkentielegeçirmelerininya
digârıolarakasılıduransilahları,kalkanlarıveBizansimpa
ratorlarınınsavaşaygıtlarınıgördüm”.Clarke’ınziyaretiçok
kısasürmüştü;“belkiSezarlarınSarayındankalanvebenzer
şekildekorunanbaşkailginçeşyalardavardı”,amabunları
incelemefırsatıolmadı.4Buyorum,FlachatgibiClarke’ında
Bizanslılardankalankutsalemanetlerinbinadakorunduğu
nudüşündüğüneişaretediyor.Darü’lEsliha’yailişkinbuiki
kısatasvirşunaişaretediyor:Burası,sadeceseçkin,özellikle
deyabancıziyaretçileringörmelerineizinverilenbirteşhir
mekânıydı,amabuziyaretçileringörebildiklerideçoksınır
lıydı.Herikiseyyahdakendilerineiçerdekideğerlinesnele
reşöylebirgözatmafırsatıverildiğinivehemendışarıçıka
rıldıklarınıbelirtiyor.
Asırlarsonra,OsmanlıveTürkmüzetarihçileri,Darü’l

Esliha’nın,imparatorluktakiresmîmüzelerinöncüsüoldu
ğukanısınavardılar.SermetMuhtar’ınhazırladığı1920ta
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rihliOsmanlıAskerîMüzesirehberi,18.yüzyıldabinadaeski
Kuranciltlerinin,eskisilahların,sakalışerifvebaşkakutsal
emanetlerinsergilendiğinianlatır.5Dahaöncebumekânıtas
viredenAvrupalıseyyahlargibiSermetMuhtardaseçicidav
ranmış,ancakbazınesnelerleilgilenmişveyalnızcaİslâm’a
aitkutsaleşyalardansözetmişti;okadarilginçbulmadığıHı
ristiyandinineaitkutsalnesnelereisedahaazdeğinmişti.Bu
nakarşılıklaikliğinçokönemsendiği1960’lıyıllardayazan
TürktarihçiİbrahimKonyalı,Darü’lEsliha’dahemBizanslı
lardankalansilahlarınhemdedinseleşyalarınteşhiredildiği
nibelirtmiş,ancakbunlarınHıristiyanlariçinmiyoksaMüs
lümanlariçinmiönemtaşıdığınadeğinmemişti.6

Cephaneliktekorunankutsalnesneler–sakalışerifveBi
zanslılaraaitkutsaleşyalar–kutsalkişileriveolaylarıhatır
latanmetonimik*yadigârlarolmaklakalmadı,enazdin
selhatıralarkadarimparatorluğungücünündesimgesiol
du.OsmanlıDevleti,Bizansİmparatorluğu’nunelindebulu
nan,Hıristiyanlığaaitkutsalemanetleriİstanbul’unfethisı
rasında,İslâm’ınkutsalemanetleriniiseMısır’ınfethiyleve
halifeliğinOsmanlılarageçmesiylesahiplenmişti.Askerîge
reçlerinkutsalemanetlerinyanındateşhiredilmesi,kutsal
emanetlerinsavaşlaelegeçirildiğinibelirginbiçimdeyansı
tarakonlarıbellibirbağlamayerleştirdi.Halkbukutsaleş
yalarıgörmekiçinDarü’lEsliha’yagiremiyordu,amabudu
rumhiçbirzamanonlarınbelleklerdensilinmesineyolaç
madı.Aksine,fetihsilahlarınınarasınahapsedilmeleri,kut
salnesneleriveOsmanlıegemenliğini,eskiBizanskilisesi
nindışındakileriçinherzamankindendahahissedilirkıl
dı;insanlarkutsalvarlıklarısomutlaştıranbueşyalarıaskerî
gereçlerinarasındahayaletmekzorundaydı.Örneğin,ken
tinyenisahiplerikutsalemanetleresahipolmakla,Hıristi

* Metonimi:Birisminyerineonudoğalolarakçağrıştıranbaşkabirisminkulla
nılması:ABDhükümetiyerineBeyazSaraydenmesigibi–ç.n.
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yanlık’tamerkezîbirkonumişgaledenVaftizciYahyagibi
kutsalbirkişiningücüneortakoldular.Bukadarönemlibir
emanetinOsmanlılarındenetiminegeçmesi,eskiBizanste
baasınınbundanböyleOsmanlılarasadakatgöstermesiiçin
biraraçişlevigördü.Benzerşekilde,Osmanlılarınmülkiye
tinegeçenİslâmîkutsalemanetler,Osmanlılarınhemhila
fetüzerindekimetafizikiddialarını,hemdeİslâmdünyası
nınbüyükbölümüüzerindekiegemenlikiddialarınıgüçlen
dirensimgeleroldu.BöyleceDarü’lEsliha,eşikaltı[subli-
minal] düzeyde imparatorluk gücünü ifade etmek üzere kut
salemanetlerindilinikullandı–tarihçilerin,siyasîotorite
ninmeşruiyetiaçısındandinitemeldayanakolarakgördük
leri bir döneme uygun bir dildi bu.7

FlachatveClarkegibiziyaretçilereaçıldığındaazçokbir
müzeişlevigörsede,bukoleksiyonasılgücünübüyüköl
çüdeulaşılamazolmasındanalıyordu–modernmüzenin,
sergilemeyedayalıtemelmantığıylatamamençelişenbir
durumdubu.Modernöncesibuteşhirmekânınınbakışlar
dansaklanması,birtür“hapsetme”eyleminebenziyor:De
ğerlinesnelerinanıtsalbiryapıdagizlenmesi,iktidarıorta
yaçıkarıyordu.OsmanlıDevleti,sözkonusunesnelerihal
kınbakışındansaklarken,önemlibiranıtıbunesnelerin
“hapishanesi”gibikullanmaksuretiylehalkınbelleğindeki
yerlerinikorumayıbaşarıyordu.EskiAyaİriniKilisesi,sa
rayalanıiçindeydi;böyleceOsmanlıDevleti’ninmülkiye
tindeolduğuanlaşılıyordu.Gelgelelim,herkesinserbestçe
girmesineizinverilenbirinciavludayeralıyordu.Buavluya
gireninsanlareskikiliseyigörebiliyorveböyleceonu,için
debulunduğunubildiklerivefethinsimgeleriolankutsal
eşyalarlabirlikteanımsıyorlardı.YaniOsmanlıDevleti,bu
eşyalarıteşhiretmedendegücünüsergilemeyibaşarıyordu.
Butekniğinaltında,modernhapishaneninoluşturulmasın
datemelalınantoplumsaldenetimkuramlarınaçokben


