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‘‘Ġstanbul’da 2000 Yılından Sonra Kurulan Özel Sanat Müzelerinin Sanat ve Sosyal 

Ortama Etkisi’’ adlı tez çalışmasında altı tane özel sanat müzesi incelenmiştir. Tezin 

yazım tekniğinde literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Tez araştırma sürecinde 

müzecilik alanında uzman kişilerle görüşülmüş, seminerlere katınılmış ve birçok 

okulun ve müzenin kütüphanesinden yararlanılmıştır. 

 

Tez çalışmasının gerçekleşmesinde bana yol gösteren, her türlü yardım ve desteği 

benden esirgemeyen, sahip olduğu birikimleriyle tezimin oluşmasında bana 

kaynaklık eden danışman hocam Prof. Dr. Fethiye ERBAY’a, teşekkürlerimi 

sunarım. 

 

Müzecilik alanındaki değerli fikirlerini benimle paylaşan, bana kılavuzluk eden 

kendisine her başvurduğumda beni geri çevirmeyen değerli Prof.Dr.Tomur 

ATAGÖK’e  ne kadar teşekkür etsem azdır. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi küratörü 

Lora SARIASLAN’a, sanat tarihçi Lale GÖRÜNÜR’e, Boğaziçi Üniversitesi, Güzel 

Sanatlar Bölüm Başkanı ressam Doç.Dr.Mutlu ERBAY’a, ressam Gülay 

SEMERCĠOĞLU’na ve  Tomur ATAGÖK’e röportaj teklifimi kabul edip,  değerli 

bilgilerini ve fikirlerini benimle paylaştıkları için teşekkürlerimi sunarım.   

 

Tüm hayatım boyunca bana destek olan, her zaman arkamda olacağını bildiğim ve 

bana inanan sevgili ablam Esra BAĞCILAR’a, tezin hazırlanması esnasında 

göstermiş olduğu her türlü yardımı ve desteği için sonsuz teşekkürler… 

 

 

Ekim         Ebru TURAN 

 



ii 

İÇİNDEKİLER 

 

Önsöz            i  

İçindekiler           ii 

Resim Listesi           v 

Özet            vii 

Abstract           ix 

 

 

1. GİRİŞ           1 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

2. TERMİNOLOJİ          4 

2.1. Sanat Kavramı         4 

2.2. Koleksiyonerlik Kavramı        6 

2.3. Müze Kavramı         9 

2.4. Müzenin Genel İşlevleri        14 

 

3. MÜZE, KOLEKSİYONERLİK VE SANAT İLİŞKİSİ    20 

3.1.Türk Koleksiyonerlerinin Tanımlanması      22 

 

4. SANAT KOLEKSİYONCULUĞUNDAN TÜRK MÜZECİLİĞİNE  26 

4.1. Koleksiyonculuktan Türk Müzeciliğe Geçişin Tarihsel Gelişimi   27 

       4.2. İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin Açılmasından Önceki Dönem  29 

       4.3. İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin Açılmasından Sonraki Dönem   34 

       4.4. İstanbul Resim Heykel Müzesi Sonraki Gelişmelerle Bugünün Müzeleri  37 



iii 

5. TÜRKİYE’DE ÖZEL MÜZE KURULUŞLARI     41 

5.1. Türkiye’de Özel Müzecilik Kanunu      41 

5.2. Türkiye’ Özel Müze Kurma Şartları      43 

5.3. Özel Müzelerde Kurumsallaşma Kaynakları     45 

5.4. Özel Müze Kurmanın Nedenleri       48 

 

6.  İSTANBUL’DA KURULAN ÖZEL MÜZELER     51 

6.1. 1980’li Yıllarla Başlayan Özel Müzeler      52 

6.2. 2000’li Yıllardan Sonra Özel Müzeler      56 

6.3. İş Dünyasının Müze Çalışmaları       59 

6.4. Özel Sanat Müzeleri Çalışmaları       63 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

1. ÖZEL SANAT MÜZELERİNİN SANAT VE SOSYAL ORTAMA ETKİSİ 64 

1.1.Güncel(Çağdaş) Sanatın Gelişiminde Özel Sanat Müzelerinin İşlevleri  65 

1.2.Sanat Eğitiminde Özel Sanat Müzelerinin İşlevleri     70 

1.3.Özel Sanat Müzelerin Çevresel Tasarıma Etkileri     75 

1.4.Özel Sanat Müzelerinin Kültüre Katkıları      78 

1.5.Özel Sanat Müzelerinin Turizm Açısından Önemi     83 

 

2. İSTANBUL’DA 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÖZEL SANAT 

MÜZELERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİ      87 

2.1. Sabancı Müzesi         88 

2.2. Pera Müzesi          92 

2.3. İstanbul Modern Sanat Müzesi       98 

2.4. Doğançay Müzesi         107 

2.5. Rezan Has Müzesi         112 

2.6. Santral İstanbul Müzesi        115 



 

iv 

 

3. İSTANBUL’DA 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÖZEL SANAT MÜZE- 

LERİNİN SANAT VE SOSYAL ORTAMA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 118 

3.1.Müze Yetkilileri ile Röportaj       119 

3.2.Sanatçılar ile Röportaj        127 

3.3.Ziyaretçiler ile Röportaj        140 

 

4. SONUÇ           146 

 

BİBLİYOGRAFYA          150 

 

ÖZGEÇMİŞ           158

            

    

 

 

 



 

v 

RESİM LİSTESİ 

 

 

Resim 1 İstanbul Arkeoloji Müzesi R: E.Turan    32 

 

Resim 2 İstanbul Resim Heykel Müzesi R: E.Turan    35 

  

Resim 3  Sadberk Hanım Müzesi R: E.Turan     53 

 

Resim 4 Santral İstanbul Müzesi Enerji Haftası Etkinliği, 2011 

  R: E. Turan        74 

  

Resim 5  Bir Pers Kralı’na ait 2500 yıllık mezar odası, Nedim Tör Müzesi 

  R: http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType   81 

   

Resim 6 Sabancı Müzesi R: E. Turan      88

   

Resim 7 Sabancı Müzesi, Fransız Heykeltıraş Louis Doumas’ın Eseri Olan  

  At Heykeli R: E. Turan      90

    

Resim 8 Sabancı Müzesi Lokantası R: E. Turan    91

   

Resim 9 Sabancı Müzesi Mağazası R: E. Turan    92 

 

Resim 10 Pera Müzesi R: E. Turan      93 

 

Resim 11 Pera Müzesi Kafeteryası R: E. Turan    95 

 

Resim 12 Pera Müzesi "Temelde İnsan: Çağdaş Sanat ve Nörobilim" 

  sergisine paralel düzenlenen eğitim programı 

             R: http://www.peramuzesi.org.tr/etkinlikler/etkinlik_liste.aspx 96 

 

Resim 13 İstanbul Modern Sanat Müzesi R: E. Turan    98 

 

Resim 14 İstanbul Modern Sanat Müzesi Lokantası R: E. Turan  99 

 

Resim 15 İstanbul Modern Sanat Müzesi Tasarım Mağazası R: E. Turan 100 

 

Resim 16 İstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphane 

  R: http://www.istanbulmodern.org/tr/f_index.html   100 

 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType
http://www.peramuzesi.org.tr/etkinlikler/etkinlik_liste.aspx
http://www.istanbulmodern.org/tr/f_index.html


 

vi 

Resim 17 İstanbul Modern Sanat Müzesi 23 Nisan Sanat Etkinliği 

  R: E. Turan        103 

 

Resim 18 İstanbul Modern Sanat Müzesi 23 Nisan Sanat Etkinliği 

   R: E. Turan        104 

 

Resim 19 Doğançay Müzesi R: E. Turan     107 

 

Resim 20 Burhan Doğançay Müzesi 2. Kat Sergi Salonu R: E. Turan  108 

 

Resim 21 Burhan Doğançay Müzesi 7. Resim Yarışması Ödül Töreni 

  R: E. Turan        109 

 

Resim 22 Burhan Doğançay 7.sı Düzenlenen Resim Yarışmasında Kazanan  

  Çocukların Resimleri İmzalarken R: E. Turan   110 

 

Resim 23 Burhan Doğançay Müzesi Mağazası R: E. Turan   110 

 

Resim 24 Rezan Has Müzesi R: E. Turan     112 

 

Resim 25 Rezan Has Müzesi Shop R: E. Turan     113 

 

Resim 26 Santral İstanbul Müzesi R: E. Turan     115 

 

Resim 27 Santral İstanbul Müzesi Enerji Haftası Çocuk Etkinliği 

  R: E. Turan        117 

 

Resim 28 Santral İstanbul Müzesi Mağazası R: E. Turan   117

  
 



vii 

    

 

  Enstitüsü           :          Sosyal Bilimler 

  Anabilim Dalı          :          Sanat Yönetimi 

  Program           :          Sanat Yönetimi 

  Tez Danışmanı          :          Prof. Dr. Fethiye ERBAY 

  Tez Türü ve Tarihi          :          Yükseklisans – Ekim 2011 

 

 

 

ÖZET 

 

İSTANBUL’DA 2000 YILINDAN SONRA KURULAN 

ÖZEL SANAT MÜZELERİNİN 

SANAT VE SOSYAL ORTAMA ETKİSİ 

 

 

Ebru TURAN 

 

Bu çalışmada, müzelerin, sanat eserlerini muhafaza edip, sergileyen birer yapı 

olmanın çok ötesinde, kültür, çevresel tasarım ve turizm alanlarına yaptığı katkılarla 

kimlik bilincimizin oluşumunda oynadığı roller özel sanat müzeleri bağlamında 

incelenerek ortaya konulmaya çalışılmış ve müzeciliğin benimsenmesi, eski eserlere 

ve güncel sanata değer verilmesi konuları üzerinde durulmuştur. 

 

Tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlamalar yapıldıktan sonra 

Türkiye’de müzeciliğin tarihsel gelişimi ele alınarak 1980 yılından sonra kurulan 

özel müzeler işlenmiştir. 

 

İkinci bölüm ise çalışmanın esasını teşkil eden, 2000 yılından sonra kurulan Sabancı 

Müzesi, Pera Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Doğançay Müzesi ve Rezan 

Has  Müzesi’nin  İstanbul’da  yarattığı  sanatsal  ve  sosyal etkinin rolü ve önemi  



viii 

 

üzerinde durulmuştur.  İkinci bölümün son kısmı röportajlara ayrılmıştır. Röportajlar 

2000 yılından sonra İstanbul’da kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal 

ortama etkisini daha objektif bir şekilde ortaya koyabilmek için sanatçıların, müze 

yetkililerinin ve müze ziyaretçilerinin görüş ve düşüncelerini belirten uzmanlık 

alanları dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

 

Bu tez çalışması ile özel sanat müzelerinin, unutulmaya yüz tutmuş kültürel 

değerlerin ortaya çıkarılması, sanat eğitiminin her kitleye ulaşıp yaygınlaştırılması, 

yabancı sanat severleri ülkemize çekerek sanatsal turizmin canlandırılması ve eski 

yapıların onarılmasıyla çevresel tasarıma katkılar sağlanması ile İstanbul’da sanatsal 

ve sosyal ortamda yarattığı etkiler değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Sanat, Koleksiyonerlik, Müze, Özel Sanat Müzesi, Çağdaş 

   Sanat, Sanat Eğitimi, Kültür, Turizm  
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF THE PRİVATE ART MUSEUMS  

WHİCH WERE FOUNDED İN İSTANBUL AFTER THE YEAR 2000  

ON ARTİSTİC VE SOCİAL LİFE 

 

Ebru TURAN 

 

In this study, the roles that museums have played beyond keeping and exhibiting the 

art works- in the formation of our identity awareness with their contribution to the 

spheres of culture, environmental design and tourism have been examined in the 

context of private museums, and the adoption of museology and the appreciation of 

old and new art works have been assessed. 

 

The thesis consisting of two parts. After the definitions In the first chapter by taking 

thepart a historical development of museums in Turkey, the establishment of private 

meseums after 1980 were processed. 

 

The second part is actually the main part of the work. It is presenting the role and 

importance of cultural and social effects that museums, which have been built after 

the year 2000 like Sabanci Museum, Pera Museum, Istanbul Modern Culture 

Museum, Doğançay Museum and Rezan Has Museum,  have given to Istanbul. The  



 

x 

 

 

end of the second part includes some interviews. These interviews are made with 

artists, museum authorities but also with visitors of the museums to have their 

thoughts and views and to show in a professional way how the privatly owned 

museums built after year 2000 in Istanbul played a role in the cultural and social 

area. 

 

With this thesis, it is evaluated how the privatly owned museums had an effect on 

discovering again the almost forgotten cultural values, how the cultural education 

reached and spread out to many people, how it was inviting art lovers from abroad to 

Turkey and revived  tourism industry, but also helped to renovate old buildings and 

so supported the environmental design of the city. 

 

Key Concepts : Art, Collectors, Museum, Private Museum of Art,  

   Contemporary Art, Art Education, Culture, Tourism  
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GĠRĠġ 

 

 

21. yüzyıla kadar müzelerin baĢlıca amaçları geçmiĢe ait bilimsel öğeleri toplamak, 

korumak, belgelemek ve sergilemekti. 21. yüzyıla gelindiğinde özel müzelerin 

ortaya çıkıĢıyla beraber bu kavramlara, sanat, kültür ve eğitim kavramları da 

eklenmiĢtir. Böylelikle müzeler anaokulu öğrencisinden ev kadınına kadar uzanan 

bir yelpazede, halkın eğlenerek kültürel faaliyetlerini gerçekleĢtirdikleri yaygın 

eğitim merkezlerine dönüĢmüĢtür. Toplumun estetik anlayıĢının geliĢmesi ve 

geçmiĢin, yaĢanan anın ve geleceğin açıklanması, yorumlanması ve böylelikle 

bireyin belli bir beğeni düzeyine eriĢilmesiyle,  günümüz müzelerinin amaçları 

ileriye yönelik nitelikler kazanmaktadır. 

 

Bu tez çalıĢmasında 2000 yılından sonra kurulan çağdaĢ Türkiye‟nin kültür ve sanat 

mozaiğinin en önemli merkezlerinden biri olan özel sanat müzelerimizin sanat ve 

sosyal ortama etkisi incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 2000‟li yıllardan sonra 

Türkiye‟nin sanat hareketlerinin geliĢimini incelediğimizde, dönemin en önemli 

oluĢumunun özel sanat müze kuruluĢlarının hazırlanması ve açılması olduğu 

dikkatlerden kaçmamaktadır. Bir baĢka söyleyiĢle, 21. yüzyılın baĢında Türkiye‟de 

yaĢayan çağdaĢ müze oluĢumları çağına girdiğimizi görüyoruz. Bu çağdaĢ özel 

müzelerimiz, güncel sanattan-sanat eğitime, turizmden-kültüre geniĢ bir yelpaze 

içinde müzelerin büyümesi ve geliĢmesi gerektiğini vurgularlar. 

 

Bir medeniyet göstergesi olan müzelerimiz dünyada olduğu gibi Türkiye‟de çok 

çeĢitli evrimlerden geçti.  Son evrimlerden biride özel müzelerin kurulmasıdır. Özel 

müzecilik bilinci, Ġstanbul‟da 1980 de Sadberk Hanım Müzesiyle baĢladı ve 2000 

yılından sonra heyecan verici geliĢmelerle, geleceğin müzelerini var etme 
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çalıĢmaları büyük bir hızla devam etti ve etmektedir. Ġstanbul‟da Sabancı Müzesi, 

Pera Müzesi, Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan Has Müzesi ve 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi çalıĢmalarında büyük baĢarılar elde eden, 

kültürümüzün yüzünü aydınlatan güçlü özel kuruluĢlardır. Son dönemlerde Sabancı 

Müzesi, Pera Müzesi, Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan Has 

Müzesi ve Ġstanbul Modern Sanat Müzeleri Türkiye‟nin en çok dikkat çeken özel 

sanat müzeleri olmayı baĢarmıĢlardır. Birbirine yakın zamanda açılan özel müzeler, 

birbirinden farklı uzmanlık alanlarına yönelmiĢlerdir. Bu kurumların ortak noktaları; 

Türkiye‟nin ekonomisine yön veren büyük iĢadamlarının özel giriĢimleriyle 

kurulmuĢ olmaları ve bu kiĢilerin özel koleksiyonlarından oluĢmalarıdır. Hepsinin 

arka arkaya müze açması, iĢ dünyasındaki baĢarının ve kazancın artık eĢit noktalara 

geldiğine, farklılığın ve yarıĢın ancak sanatla sağlanabileceğini göstermektedirler. 

Özel müzelerin göstermiĢ oldukları baĢarılar imkân sahibi çevreleri de 

özendirmektedir. YahĢi Baraz‟ın dediği gibi „‟Koleksiyoncular, sanat eserlerini ya 

müzelere bağışlıyor ya da kendi müzelerini kuruyorlar. İsimlerinin ölümsüzleşmesi 

için müze ve üniversite kurmak, kütüphane açmak 19. yüzyılın sonu 20. yüzyıl 

boyunca dünya zenginlerinin en çok önem verdiği etkinlik oldu. Ülkemizde ise bu 

konuda 2000 yılından sonra ümit verici gelişmeler kaydedildi‟‟. Özel 

koleksiyonların kurumsallaĢmasıyla oluĢan özel müzelerin yapısından 

çıkarılabilecek en önemli deneyim, uygulamaların geç kalınmıĢlığına rağmen 2000 

yılından bu yana dikkate değer bir ivme kazanmıĢ olmalarıdır. Özel müzelerin sanatı 

toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına ulaĢmasında katkıları büyüktür  

 

Kurulma nedenleri benzerlik taĢıyan bu özel sanat müzelerimizde, geç kalınmıĢlığa 

rağmen dünya standartları ile eĢdeğer bir kalite gözlemlenmektedir. Modern 

müzeciliğin gerektirdiği bütün koĢullar eksiksiz olarak yerine getirildiğinden, 

uluslararası sergilere rahatlıkla ev sahipliği yapabilmektedirler. Böylelikle dünya 

sanatını, Türk izleyicisi daha yakından ve kesintisiz takip edebilmektedir. Aynı 

zamanda gerçekleĢtirdikleri süreli ve sürekli sergileriyle, düzenledikleri 

konferanslarla, yayınladıkları kataloglarla, kütüphaneleriyle ve cafeleriyle müze 

ziyaretçisinin ilgisini daima canlı tutarak yaĢam dolu kültür merkezlerini 

oluĢturmaktadırlar. Öte taraftan videodan-resme fotoğraftan-heykele uzanan bir 

çeĢitlilik içinde gelenekten-çağdaĢa modern sanatımızın geçmiĢine uzanarak içinde 
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bulunduğumuz zamana uygun olarak hat, minyatür, çini, vitray, tekstil gibi objeleri 

çeĢitlilik içinde bir araya getirmiĢ oluyorlar.  

 

Özel müzeler, gerçekleĢtirdikleri tüm bu faaliyetlerle, Türkiye‟de geç baĢlayan bir 

olgu olan müzeciliği, batıdaki örneklerini arattırmayacak düzeye getirmiĢlerdir. Özel 

sanat müzelerimiz sahip oldukları zengin donanımlı sanatsal faaliyetler ile gelen 

ziyaretçinin hoĢça vakit geçirmesini sağlamaktadırlar. Böylelikle sanat ve sosyal 

ortamda büyük bir açık kapatılmıĢ oldu. Tez boyunca da 2000‟li yıllardan sonra 

kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkisi görüĢme teknikleri ile 

araĢtırılacaktır. 
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       I. BÖLÜM 

 

 

2. TERMĠNOLOJĠ 

 

2.1. Sanat Kavramı 

 

Sanat kavramı yüzyıllar boyunca kendine bir tanım aramıĢtır. Ama maalesef 

günümüze dek ortak bir tanım bulamamıĢtır. Sanatın Ģimdiye değin pek çok tanımı 

vardır. Sanatın ne olduğu düĢünürlerce çok fazla araĢtırılmıĢtır. Fethiye Erbay 

„‟Sanatın Boyutları‟‟ kitabında sanatın ne olduğu sorusuna; 

Sanat nedir? Ya da ne değildir?, konularında yazılmış o kadar çok kitap vardır ki! 

Ünlü düşünürlerden, Mısırlı, Yunanlı ve Romalı sanatçılar olmak üzere tarihin her 

döneminde sanatçılar ve düşünürler bunun cevabını aramışlardır. Günümüzde de 

hala aranmaktadır. Kant, Hegel gibi düşünürler de bu konu üzerinde çalışmalar 

yapmışlardır. Lev Nikolage Tolstou-y‟un Sanat Nedir? Adlı kitabı, sanatı güzel, 

geleneksel, faydacı, gerçek sanat ve toplumsal sanat bağlamında incelemiştir. 

Bugün hala‟‟ sanat neden gerekli?‟‟, sorusuna cevap aranmaktadır. satırlarıyla 

cevap vermiĢtir. Kitapta Immanuel Kant‟ın; „‟Sanatın kendi dışında, hiçbir amacı 

yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sanatı ancak deha yaratabilir.‟‟ Hegel'in; 

„‟Sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Sanat, insan aklının ürünüdür. 

Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulunmalıdır.‟‟ Andrew Brington & 

Nicholas Pearson‟un „‟Sanat; çok özel insanlar tarafından yapılan özel bir 

faaliyettir.‟‟
1
 tanımları yer almaktadır. 

 

                                                           
1
Fethiye ERBAY, Sanat Yönetiminin Boyutları, Ġstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, (Ġstanbul, 

2009) 15-16 
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Oktay Korunan ise„‟Sanatın ne gereği var?‟‟ yazısında „‟Sanat Nedir?‟‟ sorusuna 

yanıt olarak; 

Sanat Ġlaçtır „‟Doyumdur.‟‟ ,‟‟Hazdır.‟‟,‟‟Esindir.‟‟, „‟Varlığını duyumsamaktır.‟‟, 

‟‟YaĢamdır.‟‟,‟‟ Her Ģeydir.‟‟ …diyebiliriz. Hatta bu öyle bir Ģeydir ki sofradan, 

trene, sokağa, lostra salonuna, dansa, aĢka…yansıyarak Ģehre, ülkeye, dünyaya 

yayılan bir enerjidir de. Bugün dünyadan, çevremizden,  yaĢadığımız sokaktan 

sıkıntı duyuyorsak; sanatın gereğini kavrayıp, ilgilenenlerin ve sanat yapanların nitel 

eksikliğine de iĢaret ediyoruz demektir
2
. Ģeklinde cevap vermiĢtir. 

 

Ġranlı düĢünür ve yazar Ali ġeriati sanat için „‟ Var olandan kaçıştır… Bizi sanat 

yapmaya zorlayan şey, var olandan kaçış duygusudur… Var olandan kaçış, var 

olandan nefret, sanatı meydana getirir… Sanat, var olması gereken ve fakat 

olmayandır…‟‟ Sanatın insan için büyük anlamlar ifade ettiği, toplumun can 

damarlarından birini oluşturduğu söylemeye bile gerek yok aslında… İnsan sanatsız 

yapamaz bu dünyada. Sanatsız bir toplum, sanatsız bir medeniyet düşünülemez yer 

yüzünde!.. „‟Sanat, Allah‟ın insana verdiği bir emanettir.‟‟
3
 Ģeklinde tanımlamalar 

yapmıĢtır. 

 

Adnan Tepecik sanat için;  

Sanat, insanın doğayı biçimlendirmesidir diye tanımlanabilir. Sanat insanın 

yaşadığı toplumsal çevreyle birlikte, her türlü canlı cansız varlığı kapsayan ve onun 

doğal çevreye karşı daha duyarlı hale getirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. 

Sanat eğitimi her yaş ve düzeyde insan için bir ihtiyaçtır, bu eğitim özel yetenek 

gerektirmez. İnsan aklı ve duyguları ile gerçekliği ve hayal aşamasının bir 

bütünüdür. Türkçe ve diğer derslerin eğitimi gibi olmazsa olmazlardan biridir. 

Sanat eğitimi; gözlem yapma, özgün buluş ortaya koyma ve pratik düşünceyi 

geliştirmeyi pekiştirir. Zihinsel düşünceleri beyinde gerçekleştirilebilme gücünü 

arttırır ve sentez yapmaya yardımcı olur.
4
 demiĢtir. 

 

 

                                                           
2
Okday KORUNAN, Sanatın Ne Gereği Var?, Oynayan Ġnsan Dergisi Sayı2, TOBAV (Ġstanbul, 

2004) 
3
Ali ġERĠATĠ, Sanat, Anka Yayınları,  (Ġstanbul, 2004) 9-10 

4
Adnan TEPECĠK, Sanat Eğitimi ve Sanal Müze, GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‟de Müzecilik 

Sempozyum 1, Vehbi Koç Vakfı, (Ankara, 2007) 236 
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Sanat için yapılan bu tanımlamalar günümüze kadar yapılan tanımlamalardan sadece 

bir kaçı. Hepsinden çıkarılabilecek ortak payda sanatın tat alınan bir olgu olduğudur. 

Bu tat kiĢiden kiĢiye değiĢiklik gösterir. Profesör Sir Ernst GOMBRĠCH‟in Sanatın 

Öyküsü kitabında dediği gibi; „‟Birisinin manzara resmi hoşuna gidebilir, çünkü 

ona evini anımsatabilir; bir başkası portreyi sevebilir, çünkü ona bir dostunu 

anımsatabilir.‟‟
5
 

 

Sanat için yapılan bütün bu tanımlamalar aynı zamanda sanatın, insanlık tarihinin 

her döneminde var olduğunun bir göstergesidir. Ġnsanlığın geçirdiği evrimler yaĢama 

biçimlerini, yaĢama bakıĢlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakıĢlarını değiĢtirmiĢ, 

her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıĢtır. Bugün 

sanatın "duygusal ve düĢünsel etkileme gücü"ne sahip oluĢu daha belirleyicidir.
6
  

 

Sanat aynı zamanda kültürün yaratılması ve uygarlığın inĢasında çok değerli bir rol 

oynar. Her bir sanat disiplini topluma ve kültüre kendi yegâne katkısını yapmakta 

birlikte, bireylerin birbirleriyle olan iliĢkileri onlara, tek baĢlarına sanat 

disiplinlerinin üretebileceklerinden fazla Ģeyi üretmeleri yetisini verir.
7
 Dolayısıyla, 

sanatı bugün Thomas Munro‟nun tanımıyla;
 

„‟Doyurucu estetik yaşantılar 

oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi‟‟
8
 diye nitelemek olanaklıdır.  

 

 

2.2. Koleksiyonerlik Kavramı 

 

Koleksiyonculuk, süreklilik, bilgi, tecrübe ve sabır isteyen bir uğraĢtır. Genelde hobi 

olarak baĢlayan biriktirme etkinliği, zamanla bir tutkuya dönüĢerek, koleksiyoncu 

kadar çevresinde bulunan insanları da etkileyerek, geniĢler. Koleksiyonculuğun 

kiĢiye kattığı donanım ile uyandırdığı saygınlık, koleksiyonculuğun artması yönünde 

özendirici olabilmektedir.
9
 

 

                                                           
5
 Ernt GOMBRĠCH, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, (Ġstanbul, 2009) 15 

6
http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/article.php?articleid=2076 

7
Serap BUYURGAN & Levent MERCAN, Görsel Sanat Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, 

Görsel Sanatlar Eğitim Derneği Yayınları 2, (Ġstanbul, 2008)  22 
8
Metin SÖZEN& Uğur TANYELĠ, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitapevi, (Ġstanbul, 

1999) 208 
9
Ġrem KONUKCU, Özel Koleksiyonların Müzelere DönüĢtürülmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Ġstanbul, 

2007) 61 

http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/article.php?articleid=2076
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Bir biriktirme etkinliğinden, zamanla bir tutkuya dönüĢen koleksiyonerlik ile  ilgili 

tanımlamalara baktığımızda; 

Burçak Madran ÇağdaĢ Sanat KonuĢmaları yazısında koleksiyonerliği;  

Koleksiyonerlik değerli nesneleri ya da sanat ürünlerini kişisel bir merak ve ilgi 

nedeniyle toplama uğraşıdır. Avrupa‟da koleksiyon tarihçisi olan Krzystof Pomian 

yapığı tanıma göre ise koleksiyon „‟ özel koruma altına alınmış, dönemsel olarak ya 

da tamamen, ekonomik etkinlik alanının dışına çıkmamış doğal ya da yapay nesneler 

bütünü, koleksiyondur‟‟.
10

 Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

 

Vedat Özcan GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‟de Müzecilik Sempozyumunda  

Koleksiyonculuk için;  

‘‟Koleksiyon‟‟, kısaca „‟bir türün değişik biçimlerinden oluşan birikim‟‟ şeklinde 

tanımlanabilir. „‟Koleksiyoncu‟‟ ise başlangıç duygusu olarak sıradan insanların 

yapamayacağı şekilde, bazen normal bir hevesle, bazen aşırı istekli, arada bir de 

çıldırarak belli bir cins veya nitelikteki objeleri toplayıp „‟benim olsun„‟ diye belli 

bir düzen içinde saklama arzusunu ve eylemini taşıyan kişidir. Bu duygu zaman 

içinde olgunlaşarak sorumluluk duygusunu ön plana çıkarak gelişir.
11

 açıklaması 

mevcuttur. 

 

Koleksiyonculuk için yapılan tanımlamalardan  sonra koleksiyonculuğun kelime 

kökenine baktığımızda koleksiyon Latincede toplamak anlamını taĢıyor. Latince 

„„collectum‟‟ toplamaktan gelen bir kelime, ama toplamak sanki koleksiyonu, 

koleksiyonculuğu içermiyor, çünkü koleksiyon yapmak için belirli bir sistem, belirli 

ve aynı tür Ģeyleri toplamak anlaĢılmalıdır. Hâlbuki toplamak derken insan herhangi 

bir Ģeyi toplayabilir, herhangi bir sisteme oturtmadan. Dolayısıyla koleksiyona 

baktığımız zaman, içeriğine elbette ki belirli bir sistemin gerektirdiğinden yola 

çıkmalıyız. Koleksiyon, herkesin yapacağı bir Ģey değil veya koleksiyoner herkesin 

olacağı bir Ģey değil, beklenilen bir Ģey değil, bir mecburiyet de yok.
12

 

 

                                                           
10

Burçak MADRAN, ÇağdaĢ Sanat KonuĢmaları-4, Koleksiyon- Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Yapı 

Kredi Yayınları, (Ġstanbul, 2009) 64 
11

Vedat ÖZCAN, Koleksiyonculuk Nedir? Dünyada ve Türkiye‟de Eser Temini Mukayesesi, 

GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‟de Müzecilik Sempozyum 1, Vehbi Koç Vakfı, (Ankara, 2007) 57 
12

Raffi PORTAKAL, Özel Koleksiyonculuk, Müzeler için DüĢ Bilançosu, Tutkular ve Nesneler, 

Yapı Kredi Yayınları, (Ġstanbul, 1993) 43 
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Peki bu toplama eylemi nereden geliyordu? Koleksiyonerliğin tarihi geliĢimi 

incelendiğinde toplama eyleminin birçok güdüden kaynaklandığını ya da 

beslendiğini görmekteyiz. Bir güç ve prestij unsuru olarak nesnelere duyulan merak 

Neolitik zamanlara dek uzanır. Çatalhöyük‟te, Çin Hanedanlarının mezarlarında ya 

da piramitlerde ölülerle birlikte defnedilen değerli eĢyalar, insanoğlunun doğasında 

olan iki temel dürtüyü gösterir. Bunlar: ‟‟sahip olma‟‟ ve ‟‟var olma‟‟istekleridir. Bu 

mezarlarda bulunan silahlar, hazineler, değerli yemek kapları ve benzeri eĢyalar, 

kiĢinin ebedi hayatında ona eĢlik etme düĢüncesiyle bırakılmıĢlardır. 
13

 

 

Koleksiyonerlik tarihin geliĢimini incelemek; tarih boyunca insanların iç dünyası ve 

kültürleri, çeĢitli dönemlerdeki eğilimleri ve modaları ve ülkenin sanata ve sanatçıya 

yaklaĢımını tanımak açısından heyecan verici bir zaman yolculuğuna benzemektedir. 

Ġnsanlar Prehistirk zamanlardan beri, birçok nedenle eĢya/eser toplamıĢlardır. BaĢta 

özel koleksiyonlar, hükümdarlar tarafından toplumsal veya politik güç, ticari kazanç 

hobi veya bilimsel nedenlerden kurulmuĢtur. Eski Mısır‟daki Firavunlar, çeĢitli 

askeri seferlerden veya diplomatik iliĢkilerden edindikleri ve değiĢik uluslar ile 

zaman dilimlerine ait eserleri; Karnak ve Thebes saraylarındaki muazzam 

kitaplıklarda ve hazine odalarında toplamıĢlardır.
14

 

 

Vedat Özcan koleksiyonculuğun kökenini GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‟de 

Müzecilik Sempozyumunda; 

Dünyada ilk amatör koleksiyoncuların Yunanistan‟ın istilasından yararlanan zengin 

Romalılar olduğu sanılmaktadır. Filostrares, MS ikinci yüzyıla ait özel galeriler 

hakkında bilgileri verir.
15

 Ģeklinde açıklamıĢtır. 

 

Koleksiyonculuk sanat pazarının oluĢuyla da doğrudan iliĢkilidir ve ilk profesyonel 

sanat pazarı 1481‟de Hollanda‟da kurulmuĢtur. Bu pazarlarda resim, heykel ve el 

sanatları ürünlerinin satıldığı bilinmektedir. 17.yy‟da koleksiyon yapmak bir prestij 

göstergesi, soylu ailelerin propagandası haline gelmiĢ ve David Teniers gibi 

ressamlar bu koleksiyonları da resimlemiĢtir. Koleksiyoncular arasında sadece soylu 

aileler öne çıkmaz; sanatçılarında önemli koleksiyonları olduğu bilinir. Aynı 

                                                           
13

KONUKCU, Özel Koleksiyonların Müzelere DönüĢtürülmesi 61 
14

Amalia SKARLATOU LEVI, Koleksiyon Politikasını Belirleyen Etkenlerin Sanat Müzeleri 

Bağlamında Ġrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Ġstanbul, 1997) 67 
15

ÖZCAN 57 
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dönmede, orta sınıf güçlenmeye baĢlamasıyla, sosyal prestij ya da yatarım amacı 

gütmeyen ve kendi beğenisi doğrultusunda koleksiyon yapan sanat meraklıları da 

ortaya çıkmıĢtır.
16

 

 

Rönesans‟tan 19.yy‟a dek koleksiyonculuk yalnız sanatsal ürünleri değil, her tür 

alıĢılmadık ve merak uyandırıcı objeyi toplama biçiminde uygulanmıĢtır. Ancak 

düzenli ve tematik bir sanat koleksiyonculuğunun 19.yy Avrupa‟sında ortaya çıktığı 

söylenebilir.
17

Ġster Anadolu, ister Uzak Doğu veya Mısır‟da olsun değiĢmeyen 

gerçek, bu eĢyaların sanatsal ve maddi ölçütlerinin, kiĢinin sosyal statüsü ile 

paralellik göstermesidir. Koleksiyonculuk, zaman dizimi açısından geçmiĢten 

günümüze kadar incelendiğinde ilkeleri ve oluĢumlarındaki amacın özde aynı 

olduğu görülmektedir. Bir yaĢam tarzı olarak algılayabileceğimize koleksiyonculuk, 

sevgi, heves, tutku, sahip olma güdüleriyle beslenerek, eski zamanlardan beri, belki 

de en çok ayrıcalık sağlayan yönüyle, insanlar tarafından kabul görmekte ve sayıları 

artmaktadır.
18

  

 

Sayıları artan bu koleksiyonerler, koleksiyonlarını genellikle rastgele, ilginç eĢyaları 

toplayarak yapılmaktadır. Bazıları belli bir kanıyı ispat etmek amacıyla daha 

organize bir Ģekilde toplanmakta, bazıları ise bilimsel bir yaklaĢımla daha sistematik 

bir Ģekilde oluĢturulmaktadır.
19

  

 

 

1.3. Müze Kavramı 

 

Modern düĢüncenin sembollerinden biri olarak kabul edilen müzeler birçok kurum 

ve kiĢi tarafından farklı Ģekillerde tanımlanabilmektedir. 

 

ICOM olarak anılan Uluslararası Müzeler Konseyi‟ne göre, 

Müze, kültürel değer taĢıyan unsurlardan oluĢan bir bütünü çeĢitli biçimlerde 

korumak incelemek, değerlendirmek, özellikle halkın beğenisinin yükselmesi ve 

eğitim için sergilemek amacı ile kamu yararına yönetilen sürekli bir kurumdur. 

                                                           
16

KONUKCU, Özel Koleksiyonların Müzelere DönüĢtürülmesi 85 
17

SÖZEN &  TANYELĠ 153 
18

KONUKCU, Özel Koleksiyonların Müzelere DönüĢtürülmesi 48-61 
19

SKARLATOU LEVI 67 
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ÇağdaĢ müzelerin ileriye yönelik eğitsel, araĢtırıcı, yaratıcı ve yönlendirici 

etkinlikleri nedeniyle günümüzde müze, toplumun bilimsel ve kültürel geçmiĢi 

yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araĢtıran, toplayan, sergileyen, 

belgeleyen, yaĢatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumu olarak 

tanımlanmaktadır.
20

  

 

Türk müzeciliğinin günümüzde (2011) büyük baĢarı ve ilerlemeler sağlamasında 

emeği büyük olan Türk müze yetkililerin ve araĢtırmacıların müze tanımlamalarına 

baktığımızda; 

Talat S. Halman müzeyi; 

Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini 

sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından 

inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha 

iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.
21

 Ģeklinde 

tanımlamıĢtır. 

 

Tomur Atagök‟e göre müze;  

Müze toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye 

tanıklık eden somut ve somut olmayan malzemeler hakkında araştırma yaparak, 

toplayan, koruyan ve bunlara ait bilgiyi araştırma, toplumun eğitim ve beğenisi için 

sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kurumdur. Bu tanıma göre 

müzeler kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan ve sürekliliği olan kurumlardır. 

Müzeler her şeyden önce insanın kendisi, geçmişiyle ilgilidir. Nesnenin ve bilginin 

toplanmasındaki temel amaç korunan nesnelerin, sergiler aracılığıyla bireylerin 

kendileri hakkında daha fazla bilgi edinmesidir. Bu da müzelerin temel işlevlerinin, 

araştırma, koruma ve iletişim olarak ön plana çıkmasına neden olmuştur.
22

 

 

Fethiye Erbay‟a göre müze;  

Müzeler, değişik ülkelerde ya da bir ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan insanlar 

arasında karşılıklı iletişimi sağlayan, anlaşmaya imkân veren bir haberleşme 

aracıdır. Müze ve galeri gezileri, kişilerin boş zamanları değerlendirip kendilerini 

                                                           
20

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi 2, Yem Yayın, (Ġstanbul, 2008) 1320 
21

Talat S.HALMAN, Türk Müzeciliğinde Devrime Doğru, GeçmiĢten Geleceğe Türkiye‟de 

Müzecilik Sempozyum 1, Vehbi Koç Vakfı, (Ankara, 2007) 6 
22

Tomur ATAGÖK, Müze KuruluĢunda Dikkate Alınması Gereken Konular, Müzecilik ve Türk 

Müzeciliği Paneli, (Ġzmir, 2010) 
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geliştiren bir faaliyettir. Müze ve galeriler, izleyiciyi eyiterek, hem kendisini hem de 

dış dünyayı tanıyarak; dünyayla barışık kalmasını sağlamaktadır. Müze ve galeriler 

kişiler arası iletişimi ve işbirliğini sağlar. Müze ve galeri gezileri kişiye fayda 

sağlarken, kişi ile sanat eseri arasında karmaşık bir iletişim oluşturmayı sağlar.
23

 

 

Levent Çalıkoğlu‟na göre ise müze;  

Sanat için bir evdir. Yaşadığımız tüm üretim ve tüketim ilişkilerinin alternatifi 

olarak sanata ev sahipliği yapar. Koruma, belgeleme ve sergilemenin ötesinde, 

sanatın yaşaması için maneviyatla donatılmış bir mekan duygusu sunar. Kronolojik, 

tematik, üslupsal her türlü sergileme anlayışının dışında, sanatı bir ilişkiler ağının 

merkezine yerleştirir. İzleyici ile sanatçının yollarının kesişme noktası olarak müze, 

sanatın güvenle yerleşebileceği bir korunak, bir evdir.
24

 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Osman Hamdi Bey‟den sonra müze müdürü olan 

Halil Edhem Bey müzeyi geleneksel anlamda Ģöyle tanımlar:  

„‟İlim, fen ve sanatların her şubesine mahsus eserler ve eşyadan oluşan 

koleksiyonların teşhir ve muhafaza edildiği binalara müze denir.‟‟
25

 

 

Yapılan bu tanımlamalardan sonra müze kavramının kökenine  baktığımızda; 

Talat S. Halman; 

„‟Müze„‟ teriminin kökeni Elence‟deki „‟Musa‟‟ sözcüğünden gelir. Musa, „‟esin 

perisi‟‟ demektir. Dokuz tane esin perisi vardır. Bunlardan bazıları, kutsal şarkılar 

perisi, dans perisi, müzik perisi, aşk şiiri perisidir. 
26

 Ģeklinde açıklamıĢtır. 

 

Elence‟deki Musa sözcüğünden gelen müze, ilk defa bilimsel bir amaca hizmet 

edecek bir saha teĢkil etmekten ziyade, insanların güzel sanatlara ruhen bağlı 

olmalarından doğmuĢtur. 
27

Müze genel olarak; Kendi kültürünü ve farklı kültürleri 

çok yönlü ve hoĢgörülü bir yaklaĢımla tanıma, benzerlik ve farklılıkları anlama ve 

kültürlerarası anlayıĢ ve empati geliĢtirme, eğitimin kalitesini arttırma, çevreyi ve 

kültürel varlıkları koruma bilincini etkili bir biçimde geliĢtirme, müzelerin arkeoloji, 

                                                           
23

ERBAY, Sanat Yönetiminin Boyutları 93-94 
24

Levent ÇALIKOĞLU, Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar Sergisi, (Ġstanbul 2009-2010), 14 
25

BUYURGAN & MERCAN, Görsel Sanat Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Görsel 

Sanatlar Eğitim Derneği Yayınları2 20  
26

S.HALMAN 6 
27

BUYURGAN & MERCAN 29 
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sanat tarihi vb. alanlarda yetiĢmiĢ elemanlarını kaliteli hizmet verecek biçimde 

iĢlevsel olarak kullanma ve istihdam olanakları yaratma ihtiyaçlarından ortaya 

çıkmıĢtır.
28

  

 

Müzeler aynı zamanda ülkelerin kültürel değerlerinin oluĢmasına önemli katkılarda 

bulunurlar. Bilim, sanat, folklor ve antika eĢyalar gibi çeĢitli konulardaki eserleri bir 

arada sunabileceği gibi doğa, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu 

içeren eserleri de sergileyebilirler.
29

Müzeler, sahip oldukları eserleri ziyaretçileriyle 

paylaĢarak, onlara yeni ufuklar açarak, önemli bir eğitim görevi üstlenirler. 

Yaptıkları etkinliklerle topluma ulaĢarak, insanların daha donanımlı, yaratıcı ve 

araĢtırmacı olmalarına yardımcı olurlar.
30

  

 

Kayıtlara göre müzenin doğum yeri Yakın Doğu‟dur. MÖ. XII. yüzyılda Elam Kralı 

Shutruk Nahhunte‟nin yağma ettiği Ģehirlerden topladığı eĢyaları bir tapınağa 

yerleĢtirdiğini ve bunları halka sergilediğini bilinmektedir. MÖ IX. yüzyılda ise 

Asurlu askerler, savaĢ ganimetlerini Asur Ģehrinin batı kapısındaki bir odada depo 

ederler ve bunları savaĢ tanrısı Nergal‟e adak olarak verirlerdi. Müzeyi, eĢyanın 

toplanıp sergilendiği bir oda ya da bina olarak kabul edersek, bunlar iki örnek ilk 

müzelerdir. 
31

  

 

Bugünkü Ģekliyle ise müzeler, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in Ġstanbul'u 

fethetmesinden ve 1492'de Amerika kıtasının keĢfedilmesinden sonra, insanların 

geçmiĢte yapılan eserlere karĢı ilgilerinin artması ve Eski Yunan, Roma, Asur, Babil 

uygarlıklarının incelenerek devlet adamlarının bu incelenen eserleri satın almaları, 

ayrıca denizaĢırı ülkelere giden seyyahların buralardan getirdikleri antika eĢyaları 

(eski eserleri) toplamaları ile ortaya çıkmıĢtır.
32

  

 

Müzecilik zamanın Rönesans değerleriyle örtüĢür. GeçmiĢ bir eski zaman hayali 

olarak anılır. Kabinelerden farklı bir paradigma koleksiyon anlayıĢı üzerine nüfuz 

eder. Medici ailesi aristokrat olmamasına rağmen seçtiği sanat Ģaheserlerini 

                                                           
28

Fersun PAYKOÇ & Serçin BAYKAL, Müze Pedagolojisi: Kültür, ĠletiĢim ve Aktif Öğrenme 

Ortamı Olarak Müzelerin Etkinliğine ĠliĢkin Bir ÇalıĢma, Müzecilikte Yeni YaklaĢımlar, (Ġstanbul, 

2000) 104 
29

http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze 
30

KONUKCU, Özel Koleksiyonların Müzelere DönüĢtürülmesi 62 
31

Sümer ATASOY, Müzecilikten Yansımalar, Anka Yayınları (Ġstanbul, 1999) 1 
32

http://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCze/ansiklopedi 

http://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCze/ansiklopedi
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toplayarak kurduğu iliĢkilerle, müze kavramının temelini oluĢturmuĢtur. Gerçek 

anlamda müze fikri Louvre ile baĢlar. Ġmparatorluğa ait koleksiyonların uluslaĢma 

ve modernleĢme bağlamında yeniden ele alınmasının ilk örneğidir. Napolyon‟un 

kraliyet koleksiyonundan oluĢturduğu bu müze, halka açık olmasıyla müzenin 

demokratik bir yer olması, Ģaheserlerin halka ulaĢması anlamında önemli bir adımdı. 

Ulus olmanın, hatta diğer uluslardan üstün olmanın birer niĢanı gibidir. Louvre‟nin 

taĢıdığı bu anlam, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçası olan diğer müzelere esin 

kaynağı olmuĢtur.
33

  

 

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçası olan müzelerin kökeninde bir paradoks 

yatar: Bir ziyaret mekânıdırlar, ama pek sık ziyaret edilmezler; kültürün „‟merkezi‟‟ 

oldukları iddiasındadırlar, ama pek çok insana uzaktırlar. Sadece Türkiye‟de değil, 

dünyanın birçok ülkesinde, çoğu insan müzeye gitmeyi eğlenceden ziyade ödev 

sayar; insanlar yaĢadıkları kentin müzelerini pek ziyaret etmez, ama turist olarak 

bulundukları bir kentte gidecekleri ilk yer müze olur. Öte yandan, müzenin 

kendisinde ölümü çağrıĢtıran, kasvetli bir Ģeyler vardır. Peki, müzeyi aynı anda hem 

bu kadar „‟hayattan uzak‟‟, hem de bu kadar vazgeçilmez kılan nedir? Neden 

insanlara hep müzelere gitmeleri salık verilir, neden günümüzde müzeler bir 

toplumsal gereksinim olarak karĢımıza çıkmaktadır?
34

  

 

Müzelerin ayrıntılı olarak amaçları, insanın değiĢen dünyaya uyum sağlamasında 

yardımcı olmak, insanların yaĢadıkları ortama yabancılaĢmalarını önlemek, geçmiĢle 

Ģimdiki yaĢam arasında bağ kurmak, günümüzün sorunlarına ve çatıĢmalarına 

yönelik anlayıĢ kazandırmak, sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak 

nesnelerin onların yaĢantıları ile bütünleĢtirilmesini sağlamak, nesnelerin maddi 

veya ideal değerleri ile algılanması yerine insan yaĢamının somut ve otantik bir 

belgesi olarak algılanmasını sağlamak, insanların bugünkü yaĢantıları ile nesnelerin 

bağlantısını kurarak siyasi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ekolojik iliĢkileri 

anlamalarını sağlamak ve onların araĢtırmacı yönlerini geliĢtirmek, Bireylerin 

zamanını yaratıcı bir biçimde değerlendirmektedir. 
35

  

                                                           
33

Evrim SEKMEN, Nadirelerden Kültür Endüstrisine Müzecilik, rh+artmagazin, Sayı78, (ġubat 

2011) 40 
34

Wendy M.K.SHAW, Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin GörselleĢtirilmesi, Osmanlı Müzeciliği, ĠletiĢim 

Yayınları, (Ġstanbul, 2004) 7 
35

PAYKOÇ & BAYKAL 104 
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Levent Çalıkoğlu, Koleksiyon - Koleksiyonerlik ve Müzecilik adlı kitabında 

müzenin birey için önemini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir; 

Bugün için müzeler kitle kültürünün gözde iletişim araçlarından biri konumunda. 

Dokunabilir nesnelerden beş duyuya hitap eden sunum tekniklerine kadar müzeler, 

gündelik yaşantı ile kültürün buluştuğu sosyal platformlar olma özelliğine 

kavuştular. Sanat özelikle de Doğa ve Bilim Tarihi müzelerinin çocuklar ve 

aileleriyle kurmuş olduğu ilişki biçimi, müzelik nesnenin sadece seyirlik bir nesne 

olmadığını kanıtlamakta kalmadı, müze pedagojisi denilen bir alanın da varlığını 

ortaya çıkardı.  Görmenin ve öğrenmenin temel yolları sorgulanıyor, adına sanat ya 

da bilgi dediğimiz olgunun sınırları aralanmaya çalışılıyor. Müzeler aynı zamanda 

bu nesneleri tanımlar, arşivler, depolar, sergiler ve yayınlar aracılığıyla geniş 

izleyici kitlesinin imgesel kullanımına sunar. Bugün için müzeler, izleyicisine 

ulaşmak için yepyeni iletişim stratejileri geliştirmek, alternatif sergileme 

atmosferleri oluşturmak ve bilgiye kısa yoldan ulaşmak isteyen tüketiciler için yeni 

ilişki biçimleri geliştirmek zorundadır. Müzeler yapılan sergilemelerle müze 

izleyicisini gündeliklerden, paradan uzaklaştırıyor ve ferahlama sunuyor.
36

 Aynı 

zamanda müzeye gelen ziyaretçi hoĢça vakit geçirmenin yanı sıra sanatsal 

faaliyetlerle donanımlı hale geliyor. 

 

Müzelerin iĢlevlerinin değiĢimi müze tanımlamalarının da değiĢimine neden 

olmuĢtur. 

 

 

2.4. Müzenin Genel ĠĢlevleri 

 

Günümüzde müzelerin birçok iĢlevi vardır. Genel olarak baktığımızda müzelerin 

iĢlevleri;  

1.Koruma ĠĢlevi 

2.Saklama ĠĢlevi ve  

3.Eğitim ĠĢlevi olmak üzere 3‟e ayrılmaktadır. 

 

 

                                                           
36

Levent ÇALIKOĞLU, Koleksiyon - Koleksiyonerlik ve Müzecilik, Yapı Kredi Yayınları, (Ġstanbul, 

2009) 7-10 
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1.Koruma ĠĢlevi; 

Müzeler, satın alma ve bağıĢ yoluyla oluĢturdukları koleksiyonlardaki yapıtların 

fiziksel ve kimyasal bütünlüğü değiĢmeden yaĢam süreçlerinin uzatılması için 

önlemler alırlar. Korunmaya alınan bu yapıtlar gerektiğinde onarım görürler.  

 

Eskiden müzelerin çatısı altında toplanan ve belli bir düzen içinde sergilenen eserler 

kendi dayanma güçleri süresince kaderlerine bırakılırdı. DıĢ etkenlerin ve zaman 

aĢımının olumsuz etkilerinden korunmak için çeĢitli önlemler alınmıĢtır ve bu 

önlemler teknolojinin ilerleyen paralelin de eserlerin ömürlerini mümkün olduğunca 

uzatmayı baĢarmıĢlardır.
37

  

 

Nesnelerin kendi bozulma özelliklerine ve dıĢ etkenlerin cins, Ģiddet ve süresine 

bağlı olarak yıpranan yapıtların bozulmalarını durdurmak ya da yavaĢlatmak için 

maddenin özellikleri ve onu etkileyen koĢullar saptanır.
38

  

 

Tarih ve sanat eserlerinin içinde bulundukları ortamda ıĢık, nem ve havadaki çeĢitli 

öğelerin olumsuz etkilerinden korunabilmeleri için ne oranda bulunması gerektiği 

saptandığı gibi istenen dengedeki ortamın yaratılmasına yarayacak araç ve gereçler 

geliĢtirilmiĢtir. Ġster doğan örneklerin sergilendiği müzeler olsun, ister tarihi 

eserlerin sergilendiği müzeler olsun ellerindeki nesnelerin olabildiğince uzun ömürlü 

olmasını sağlamaya çalıĢmaktadırlar.
39

  

 

Nesneleri, organik, metal ve alaĢımları, silisli ve benzeri, yağlıboya ve benzerleri 

olarak gruplandırmak, yapısal durumlarını radyografi, gammagrafi, infrared, 

spektografi gibi görsel ve mikro kimyasal yöntemlerle belirlemek gerekir. 

Bozulmaya neden olan baĢlıca dıĢ etkenler atmosferden kaynaklanan iklim koĢulları, 

mikroorganizmalar, kül, böcek insan ve ıĢıktır. Bağıl nem, hava kirliliği ve toz gibi 

atmosfer koĢullarının, yapıtların yıpranmasında payı büyüktür. Müzelerde %50-55‟i 

geçmemesi gereken bağıl nem belli sıcaklıktaki havada bulunan su miktarıyla aynı 

oylumdaki (hacim)havanın aynı sıcaklıkta alabileceği en fazla su miktarı arasındaki 

bağıntıdır. Müzedeki sıcaklık farklarının fazla olmaması, sıcaklığın 18-20 C‟de 

                                                           
37

Sabahattin BATUR, ÇağdaĢ Müzeciliğin Sorunları, Müzeler için DüĢ Bilançosu, Tutkular ve 

Nesneler, Yapı Kredi Yayınları, (Ġstanbul, 1993) 11 
38

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi 1320 
39

BATUR 11 
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tutulmasıyla yapıtların genleĢip çatlamaları önlenir. Ancak sanat yapıtlarının ve 

değerli nesnelerin kimyasal değiĢime uğraması zayıflayan liflerin parçalanması 

doğaldır. Bu nedenle doğrudan gün ıĢığının zararlarını önleyebilecek bir müze yapısı 

ve düzenlemesi önem kazanmaktadır. Müzelerde perdeleme, yarı saydam 

pencerelerle, yansıtıcı kepenklerle ve plessiglas UF3, Lucite aruf3 gibi ıĢık fitre eden 

filmlerle önlemler alınmakta, yapay ıĢık özenle ve kısa sürelerle kullanılmaktadır. 

Yapıtların üstüne düĢen ıĢığın Ģiddeti kadar, ıĢığın yapıtlar üstünde kalıĢ süresinin ve 

yüzey üstündeki dağılımının da denetlenmesi gerekmektedir.
40

  

 

2.Sergileme ĠĢlevi; 

Müzeler, koleksiyonlarını kesin bir amaç doğrultusunda belli bir düzen içinde 

tanıtırlar. Sergide sanat yapıtlarının değeri tek tek ortaya konduğu kadar, 

koleksiyonun bütünlüğü içindeki yeri de vurgulamaktadır. Müzelerde sürekli 

koleksiyon sergilerin yanı sıra, halkın müzelere gelmesi için retrospektif, yarıĢmalı, 

özel koleksiyon, konulu ve yeni araĢtırma sergileriyle baĢka müzelerden sergilerde 

düzenlenir. Sergi düzenlenmesinde yapıtların gösterilme amacı kadar yapıtların 

birbirleriyle ve mekânla olan iliĢkileri de dikkate alınır.
41

 

 

3.Eğitim ĠĢlevi; 

Günümüzde hızlı demokratikleĢmeye paralel olarak eğitim anlayıĢı da değiĢmiĢ, 

geleneksel ezbere eğitim kalıpları yıkılmıĢ, beĢ duyuya hitap eden öğrenme 

teknikleri müzelerin de araya girmesiyle desteklenmiĢtir. 

 

Müzelerin sadece arkeolojik buluntuların ve sanat eserlerinin yabancılar, yerel halk 

ve okula giden çocuklar tarafından gezildiği sergilemeler olmaktan çıktığını, 

müzelerin eğitim görevlerini giderek artan bir yoğunlukta üstlenen kurumlar 

olduğunu görüyoruz. Çünkü doğrudan kültürel mirası tanıtabiliyorlar ve sergiler, 

izleyenlerin ilgisini toplayacak çekicilikte hazırlanıyor. Sergiler ziyaretçiler 

açısından çekiciliğini arttırmak için de pek çok çalıĢma yapılıyor.
42

  

 

                                                           
40

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi 1320 
41

EczacıbaĢı Sanat Ansiklopedisi 1320 
42

Burçak MADRAN, Burçak., Kent, Toplum, Müze. Deneyimler- Katkılar, Tarih Vakfı Yayınları, 

(Ġstanbul,2001) 68-69 
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Yapılan bu çalıĢmalarda çağdaĢ müzenin görevi, ortalama bireye hitap etmekle 

bitmiyor. Müze sergilerini ve programlarını engellileri, çeĢitli yaĢ gruplarını, etnik 

grupları, farklı öğrenim düzeyleri olan kiĢileri de düĢünerek yapmak zorundadır. 

Özellikle gelecek nesillerin eğitimi müze için çok önemli bir konudur. Çocuklar 

saatler süren açıklamaları dinleyemezler, ilgileri zamanla azalır. Günümüzde birçok 

müze çocuklar için özel faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle toplu olarak gelen 

öğrenci grupları için çocuk odaları, çok amaçlı salonlar düĢünülmüĢtür. Burada 

çocuklar müze rehberi ile tanıĢır ve gezecekleri galeriler ve koleksiyonlar hakkında 

ön bilgi alırlar. Sergi gezilmeden önce slâyt ya da film gösterilir, gezecekleri 

koleksiyonlarla ilgili olarak resim ya da drama gibi etkinlikler gerçekleĢtirilir.
43

 Son 

yıllarda yapılan bu etkinlikler, müzelerin okul dıĢı etkinliklerde yaygın olarak 

kullanılabilecek çağdaĢ bir öğrenme ortamı sunduklarını göstermektedirler.
44

 

 

ÇağdaĢ eğitim anlayıĢına göre müze;  

KiĢileri düĢünmeye zorlar. Gözlem yaptırarak iliĢkiler kurdurur. KiĢiye bilgisini 

geliĢtirme yolları öğretir. Bu bilgilerin karĢılaĢtırma alıĢkanlığı kazandırır. 

KarıĢıklıkları gösterir, belli bir yorumla sonuca ulaĢtırır.  Bireyde gözlem, mantık, 

yaratıcılık hayal gücü ve beğeni duygusunun oluĢmasına ve geliĢmesine katkıda 

bulunur. GeçmiĢi gözler önüne serer. GeçmiĢle günümüzü karĢılaĢtırır. Günümüze 

gelene kadarki geliĢmeleri gösterir. Aynı zamanda geliĢimin kaçınılmaz olduğunu, 

geleceğin de bugünden farklı olacağını öğretir. Doğru tarih bilinci edindirir.
45

  

 

Adnan Tepecik; 

Müzeler, geçmişimizin belgelerini muhafaza eden kültürel arşivlerdir. Bu arşivlerin 

incelenmesi, eğitim ortamları için deney laboratuarları gibi kullanılması ve okul 

deneyiminin bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir.
46

sözleri ile müzelerde 

eğitimin önemini vurgular. 
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Nergiz GÜN ĠSMAYILOV, Modern Sanat Müzeleri ve Toplum ĠliĢkisi, Yüksek Lisans Tezi 

(Ġstanbul, 2007) 67 
44

H.Ömer ADIGÜZEL, Müze Pedagojisinin Türkiye‟deki Yansımaları ve Müzelerdeki Yaratıcı 

Drama Uygulamaları, Müzecilikte Yeni YaklaĢımlar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,  

(Ġstanbul, 2000) 131 
45

Kadriye TEZCAN AKMEHMET, Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Basım-Yayın Merkezi, (Ġstanbul,2003) 4 
46
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Özellikle son yıllarda büyük bir artıĢ gösteren müzelerde eğitim etkinlikleri, 

çocukların eğitiminde olduğu kadar, John Ruskin‟e göre yetiĢkinlerin de eğitiminde 

(kültür düzeyinin yükselmesi) büyük rol oynarlar. Sanatın en yüce öğretmen 

olduğuna inananların baĢında gelen John Ruskin(1819-1900)  için „‟açıkça görmek, 

Ģiirdir, kehanettir, ibadettir. „‟ Görmek, insanı zihinden olduğu kadar bedenen de 

geliĢtirir. 1857 de National Gallery‟yle ilgili olarak çalıĢan parlamento 

komisyonunda yaptığı konuĢmalarda ulusal duyguları ancak sanatın öğretebileceğini 

savunur. „‟Bir ulusun bütün ruhu… ve aklı sanatıyla ifade edilir.‟‟ Sanatı görmenin 

yeri ise müzedir. Müze „‟sanat kütüphanesidir‟‟.
47

 John Ruskin „‟ emekçilerini‟‟ 

eğitirken, onlara gözlerinin ayrıntı duyarlılığına sahip olmasını örgütler. Bu 

duyarlılığın kazanılacağı yer müzedir. John Ruskin‟ e göre gözlerin terbiye olması 

sayesinde zihin keskinleĢir, ruh Ģifa bulur, iç dünya zenginleĢir, beğeni incelir, haz 

büyür… Ve sonuçta insan geliĢir.
48

  

 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde de halk eğitimi için müzelerden yararlanılmaktadır. 

Yüzyılımızın baĢından beri müze eğitimi bir uzmanlık alanı olmuĢtur. 1905-1945 

yılları arasında müzelerde çalıĢmıĢ bir müze eğitimcisi olan Arthur Parker, 

müzelerin mümkün olduğu kadar çok kiĢiye hitap edebileceğini ve gerek uzun, 

gerekse kısa vadeli ilgi çekici programlar hazırlayarak yerel halkın kültür düzeyini 

yükseltmekte kullanılabileceğini ileri sürmüĢtür.
49

  

 

Öğrenme kuramına göre öğrenmek için aktif katılım gereklidir ve öğrenen bireyin 

vardığı sonuçlar onun dıĢında bir standartta göre değil, kendi geliĢtirdiği gerçeğe 

göre anlamlı olmalıdır. Bundan dolayı eğitimde sürekli faklı bakıĢ açılarına ve aktif 

öğrenme tarzlarına yer veren nesnelerle bireyin kendi yaĢamı arasında bağlantı 

kuran, deney/uygulama yapma, tahminde bulunma ve sonuçlar çıkarma olanağı 

veren yaĢantılara öncelik verilmelidir. Eğitimde sözel ve sembolik ağırlıklı 

öğretimin yerini görsel ve yaĢantılara dayalı öğretim almaktadır. Çünkü bireyde 

kalıcı öğrenmenin olabilmesi için etkin katılım gerekmektedir. Sözel ağırlıklı 

öğretimde %10 olan hatırlama ve kalıcılık görselde %30‟a, yaĢantılara dayalı 

öğretimde %90‟a ulaĢmaktadır. Bu gerçeğin insanlığın kültürel mirası olarak 

benimsenmesi gerektiği eski Çin atasözü de göstermektedir. „‟Duyarsam unuturum, 
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Ali ARTUN, Sanat Müzeleri 1, Müze ve Modernlik, ĠletiĢim Yayınları, (Ġstanbul, 2006) 175 
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görürsem hatırlarım, yaparsam anlar ve öğrenirim‟‟. Eğitim birimleri ve müzecilik 

alanlarının aktif olarak görülebildiği müzedeki öğrenme okuldaki gibi okulöncesi, 

ilköğretim ya da yükseköğretim gibi belirli öğretim kademeleri ile sınırlı değildir; 

tüm yaĢam boyu devam edebilir. Çünkü müze bir insanın her yaĢ döneminde onun 

tüketebileceği olanakları sunar. Bu olanaklardan yararlanan müze tüketicileri duyu 

organlarının tanımını kullanarak, keĢfederek, araĢtırarak, bizzat uygulamalara 

katılarak daha etkili ve kalıcı yaĢantılar elde edebilirler.
50

  

 

Eğitim aktif nitelik alması ve görsel eğitim araçlarının eğitim yöntemi olarak 

benimsenmesiyle birlikte günümüzde müzelerin ideal bir eğitim kurumu olarak 

eğitimcilerle keĢfedilmesi, müzelerin de aktif öğrenmeye verecekleri katkılarının 

farkına varmaları, eğitim-müze iĢbirliğini doğurmuĢtur. Bundan sonra müzeler 

örgün eğitimin yanında, hazırladıkları eğitim programları ile etkin öğrenme 

olanakları sunan yaygın eğitim kurumları olarak çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Böylece 

sosyal yaĢamın parçası olan müzeler eğitimde de yerini almıĢtır.
51

  

 

Günümüzde bütün bu çalıĢmalarıyla çağdaĢ müze, tam bir kültür ve eğitim kurumu 

haline gelmiĢtir. Toplama, koruma, sergileme gibi klasik görevlerinin yanında müze 

artık eğlendiren, eğiten, kiĢilere gözlem yaptırarak düĢündüren, bilgi geliĢtirme 

yollarını gösteren sanatsal ve sosyal bir kurum olmuĢtur.
52
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3. SANAT, KOLEKSĠYONERLĠK VE MÜZE ĠLĠġKĠSĠ 

 

ġahıslar meraklarıyla, inançlarıyla veya prestij edinmek için sanat eserlerini toplar, 

biriktirirler. Bu kiĢiler koleksiyonerleri oluĢtururlar. Topladıkları sanat eserleri de 

onların koleksiyonlarıdır. Sayıları artan bu koleksiyonların korunaklı bir yere ve 

herkesin bu sanat eserlerini görüp, paylaĢacağı bir mekâna ihtiyacı vardır. Bu büyülü 

mekânlarda müzeleri oluĢturur. Sanatın ve koleksiyonerliğin yaygınlaĢması için de, 

sanatçıların ve koleksiyonerlerin müzelerle sıkı iliĢkiler içinde olmaları ve 

koleksiyonlarını toplumla paylaĢmaları faydalı sonuçlar sağlar.  

 

Sümer Atasoy koleksiyonerlik, sanat ve müze iliĢkisini; 

Amatörce eser toplama zamanla koleksiyonculuğu bir meslek haline getiren 

zenginler ortaya çıkarmıştır. Toplanan sanat eserleri çoğaldığı için yeni odalara 

yeni binalara ve aynı zamanda bunlarla ilgilenecek personele gerek duyulur. Bu 

koleksiyonları belirtmek için çeşitli adlar kullanılırsa da sonunda müze, herkesçe 

kullanılan ortak bir terim olur.
53

 Ģeklinde açıklamıĢtır. 

 

Asırlardan beri; insan kendi özel beğeni, ilgi ve zevk alanına giren ile tarihi, 

toplumsal veya bilimsel önem taĢıyan nesneleri toplayarak koleksiyonlar 

oluĢturmuĢtur. Bu koleksiyonlar baĢta hep bir kiĢiyi temsil etmesine rağmen daha 

sonra Hümanizmin etkisi ve bireyin bilinçlenmesiyle yavaĢ, ancak geri dönüĢü 

olmayan bir Ģekilde halka açılmaya baĢlamıĢtır. Bu süreç, müzeler aracılığıyla 

mümkün olmuĢtur.
54

  

 

Dünya tarihine baktığımızda 16.yy‟da eski yapıtların yanında, ressamlar ve 

heykeltıraĢlar gibi sanatçıların da eserlerini toplayan koleksiyonerlerin ortaya çıktığı 

ve bu değerli eserlerin sergilenmesi için müzelerin oluĢturulduğu bir döneme 

girildiği görülmektedir. 

 

16. yy‟da sanatçı, uzman, eleĢtirmen, aracı ve danıĢman olarak toplumda önem 

kazanmıĢ, o zamana değin eski yapıtları toplayan koleksiyoncular, çağın 
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sanatçılarından da yapıtlar almıĢlardır. Böylelikle bilinçli bir koleksiyonculuk 

geliĢmeye baĢlamıĢ, sanat yapıtları ve sanatçılar hakkında bilgi toplamaya 

gidilmiĢtir.
55

  

 

Ülkemizden dana önce baĢlamıĢ olan Avrupa‟da koleksiyonerlik faaliyetleri 

Ģahısların koleksiyonlarını çeĢitli etmiĢtir. Ulusal müzeler sanat patronlarının özel 

koleksiyonlarıyla zenginleĢmiĢtir. Bu bağıĢ ve destekler, kanunlarla teĢvik edilmiĢ 

olsa da çoğunlukla ulusa hizmet ve kültürel bağı esas alan bir gelenekten 

kaynaklanmıĢtır. Var olan bağıĢ geleneğinin güçlenmesiyle paralel olarak müzelerin 

sayısında gözle görülür bir artıĢ olmuĢtur. 

 

Türkiye‟de sanat, koleksiyonerlik ve müze iliĢkisine baktığımızda ise; 

Müzelerimiz arkeolojik kazılardan ve vakıf eserlerinden toplanan eserlerden 

oluĢturulmuĢtur. Bu nedenle, müzelerde ağırlıklı olarak arkeoloji ve etnografya 

eserleri bulunmaktadır. Türk resim sanatını sergileyen müzelerde, diğerlerine kıyasla 

çok az sayıdadır. Çünkü Türk resim tarihine belge niteliğinde ıĢık tutan birçok eser 

günümüzde özel koleksiyoncuların ve kurumların ellerinde bulunmaktadır. Bu 

açıdan, koleksiyonların müzeleĢerek, toplumla paylaĢılması, kültürel bir görev 

olarak değerlendirilmektedir.
56

  

 

Müzeleri, barındırdıkları koleksiyonlar aracılığıyla; insanoğlunun tarih boyunca 

varlığını ve yapıtlarına adanmıĢ birer anıt (monument) olarak görebiliriz. 

„‟Monumentum‟‟ kelimesi, Latincede anlamı „‟düĢünüyorum, bir Ģeyi hatırlıyorum, 

Bir Ģey hakkında haber veriyorum‟‟ olan „‟monero‟‟ fiilinden gelmektedir. Müzeler 

hem tarihi hem güncel olayları ölümsüzleĢtirmektedirler. Bir sanat eserini, bir 

hatırayı, bir bilimsel buluĢu, bir nesilden diğer nesil‟e taĢıdıkları için bu nesnelerin 

tarih içinde yaĢamlarını sağlamaktadırlar. Tarihteki birçok olay ve nesne, 

kaydedilmedikleri veya muhafaza edilmedikleri için ebediyen kaybolmuĢ ve 

insanoğlunun hafızasından silinmiĢtir. Zamanın getirdiği tahribe karĢı savaĢabilmek 

için eserler müzelerde mümkün olduğu en iyi koĢullarda korunmaktadırlar. Böylece 

koleksiyonlar artık bir bireyin değil tüm insanoğlunun ortak mirası olmuĢtur.
57
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Tomur Atagök; 

Uzun yıllar nesne üzerinde araştırmalar yürütmüş olan müze günümüzde izleyicinin 

fizyoloji, psikoloji ve dünya görüşünün yanı sıra eğitim ve iletişim kuramlarındaki 

yeni gelişmelerle, insan ve nesne arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmektedir. 

Müzeler koruma amaçlı bir kurum olarak da çalışmalarında hem koleksiyondaki 

hem de koleksiyona dahil edilecek nesnenin kendisi ve bilgisinin ileriye kalmasını 

sağlayacak güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamalıdır.
58

 yorumunu yapmıĢtır. 

 

Koleksiyonculuk; hem insan tutkularını hem bir zaman diliminin gerçeklerini 

göstermektedir. Beğenilen, her zaman diliminde o kadar değiĢken ki bir koleksiyonu 

dondurmak, onu kısırlığa mahkûm etmek demektir. Sanat yaĢayan bir olgudur. 

GeliĢmeyen bir müze ancak geçmiĢ bir zamanın beğenisini yansıtmaktadır. Bir 

insanın neden eser satın aldığını anlayabilmek için, J.p. Getty gibi çok büyük bir 

koleksiyoncunun sözlerini hatırlamak lazım. „‟ Güzel sanatlar en iyi yatırımdır, çok 

nadir uğraĢlar, çekici ve güzel sanat eserleri toplamak kadar bir kiĢiyi memnun 

etmektedir. Gerçek koleksiyoncunun, sanat eserlerini sadece kendi için 

toplamadığına inanmaktayız. BaĢkalarının da onun zevkini paylaĢmasını 

istemektedir. Tabi ki bunun için birçok koleksiyoner en iyi parçalarını müzelere 

ödünç vermekte veya kendi müzelerini kurmaktadır.‟‟
59

  

 

 

3.1. Türk Koleksiyonerlerinin Tanımlanması 

 

Koleksiyonculuk, batıda kökleri burjuvaziye dayanan bir olgudur. Bu sınıfın 

koruyuculuğunda sanat özgürleĢmiĢ ve koleksiyonlar yaygınlaĢmıĢtır. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nda, Avrupa‟da olduğu gibi sanat hamiliği yapan bir burjuva sınıfının 

görülmemesi koleksiyonculuğun geliĢimini olumsuz yönde etkilemiĢtir.
60

  

 

20.yy‟da baĢlayan bir olgu olarak görülse de, Türkiye‟de koleksiyonculuğun tarihi, 

Ġtalyan RÖNESANS ustalarından Gentile BELLINI‟ye portresini yaptıran ve 

Topkapı Sarayı ikinci avlusuna Bizans dönemi lahit ve sütun baĢlıklarını toplayan 

Sultan II.Mehmet (Fatih) dönemine kadar götürülebilir. II.Mehmet gibi, Sultan 
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I.Selim (Yavuz) ile Sultan I.Süleyman‟ın da (Kanuni) birer koleksiyoncu olduğu 

bilinir. Türkiye‟de koleksiyonculuk konusunda atılan ikinci bir adım da, Sultan 

Abdülaziz‟in 1867 uluslararası Paris sergisi sonrasında ressam ġeker Ahmet 

PaĢa‟ya, Dolmabahçe ve Çırağan saraylarında oluĢturmak istediği resim koleksiyonu 

için resim satın alma görevini vermesidir. Sanayi-i Nefise Mektebi‟nin öncülüğü 

sonrasında Gazi Eğitim Enstitüsü, Ġstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 

ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi gibi üniversiteler koleksiyon oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. Bunlardan Ġstanbul Üniversitesi, Feyhaman ve Güzin Duran‟ın evlerini, 

yapıtlarının sergilendiği bir müze haline getirmiĢtir; Anadolu Üniversitesi ve 

Hacettepe Üniversitesi bir çağdaĢ sanat müzesi kurmuĢtur; ODTÜ ise, arkeolojik 

koleksiyonun ağırlıkta olduğu bir müze oluĢturmuĢtur. Üniversiteler gibi, 

bankaların, özel kuruluĢlarda koleksiyon oluĢturmuĢlarıdır. Türkiye‟de 

koleksiyonculuk, baĢlangıçta sanata meraklı kiĢiler ya da sanatçılarca baĢlatılmıĢ 

olsa da, bugün özel kurum ve kuruluĢların saygınlığı haline gelmekte ve giderekte 

müzeleĢmektedir. Türkiye‟de koleksiyonculuk, arkeolojik eser koleksiyonculuğu ve 

plastik sanatlar koleksiyonculuğu olarak ikiye ayrılabilir. Bugün Kültür 

Bakanlığı‟na bağlı müze müdürlüklerinin denetiminde 1028 adet arkeolojik eser 

koleksiyoncusu kayıtlıysa da, plastik sanatlar koleksiyoncularının sayısı 

bilinmemektedir.
61

 Gerçek ve tüzel kiĢiler, Müzeler Genel Müdürlüğü Bakanlığı 

tarafından verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taĢınır kültür varlıklarından 

oluĢan koleksiyonlar meydana getirebilirler. Koleksiyoncular faaliyetlerini Müzeler 

Genel Müdürlüğü Bakanlığına bildirmek ve Korunması Gerekli TaĢınır Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik gereğince, 

taĢınır kültür varlığını envanter defterine kaydettirmek zorundadırlar. 

Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü eseri, ilgili müzeye tescil ettirerek, 

15 gün önce Müzeler Genel Müdürlüğü Bakanlığına haber vermek Ģartı ile kendi 

aralarında değiĢtirebilir veya satabilirler.  Bakanlığımıza bağlı müzelerin 

denetiminde 1.503 adet koleksiyonerimiz koleksiyonculuk faaliyetlerini 

sürdürmektedir.
62
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Müzeler ve koleksiyonerler dıĢında, dünyanın pek çok saygın bankası hatırı sayılır 

sanat eserlerine sahip. Türkiye‟deki bankaların resim koleksiyonları oluĢturma 

serüvenleri Cumhuriyet‟in kuruluĢ yıllarına dayanıyor. Atatürk‟ün direktifi üzerine 

önce kamu bankaları daha sonraki yıllarda özel bankalar kendi koleksiyonlarını 

oluĢturmaya baĢladı. Bu koleksiyonların en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ġekerbank, Ziraat Bankası, ĠĢ Bankası, 

Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi Bankası‟nda bulunuyor. Türkiye‟deki Bankaların 

Resim Koleksiyonları oluĢturma serüvenleri Cumhuriyet‟in kuruluĢ yıllarına 

dayanıyor. Atatürk‟ün direktifi üzerine önce kamu bankaları koleksiyonlar 

oluĢturdu. Atatürk tarafından yeni kurulan bankalara sanatı desteklemek adına 

özendirmeler yapıldığını belirten YahĢi Baraz ilk adımları Ziraat Bankası ve Türkiye 

ĠĢ Bankası‟nın attığını vurguluyor. Cumhuriyet‟in ilk yıllarından bu yana 

koleksiyonunu giderek arttıran ĠĢ Bankası Türkiye‟nin en büyük sanat 

koleksiyonuna sahip.
63

  

 

Fatih Sultan Mehmet‟in ünlü Ġtalyan ressam Gentile BELLINI‟ye portresini 

yaptırması ve Topkapı Sarayı ikinci avlusuna Bizans dönemi lahit ve sütun 

baĢlıklarını toplamasıyla ilk adımları atılan koleksiyonerlik, Türkiye‟de(2011) son 

15 yılda daha da hareketlilik kazandığı görülmektedir. 

 

Turgay Artam Milliyet Sanat Dergisi‟ndeki bir yazısında bu haretliği ; 

Türk koleksiyonerler 27 sene önce yok denecek kadar azdılar. O dönem tablo ya da 

tombak gibi değerli bir şeyi satmakta bile çok zorlanıyorduk. Fakat son 15 senedir 

Türkiye‟de koleksiyon yapanların sayısında inanılmaz bir artış oldu. Özellikle 

Turgut Özallı yıllardan sonra ekonominin biraz hareketlenmesi, insanların 

yurtdışına daha çok çıkması, koleksiyon sergilerini görmeleri onları teşvik etti. 

Paraları oldu; yurtdışında müzeleri, sergileri görünce hem yatırım hemde 

koleksiyon amacıyla eser toplamaya başladılar. Türk koleksiyonerler öncelikle  

bende de olsun diye ya da gösteriş için alıyorlar. Sonra bakıyorlar ki bu iş ciddi. 

Hemen hemen yarısından fazlası koleksiyonculuğa yöneliyor.
64

 gibi nedenlere 

bağlamıĢtır. 
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Peki Türkiye‟de koleksiyonerler en çok ne topluyorlar; 

Yapılan araĢtırmalara göre dünyada en çok kartpostal, pul, para, otomobil, kibrit 

kutusu, maket, ya da uçak koleksiyonu yapılıyor. Sadece ABD‟de 20 milyon kiĢi pul 

koleksiyonu yapıyor. Türkiye‟de ise aslında hepimizin tanıdığı birçok köklü aile 

koleksiyonlarıyla da birbirleriyle yarıĢıyor. Birçok koleksiyonerin sahip olduğu 

objeler, bilgi, deneyim, müzelerin oluĢmasına sebep olmuĢtur. Toplayıcılık insanlık 

tarihinin en eski dönemlerinden bugünlere bilinçli saygın koleksiyonerlere ilham 

kaynağı olmuĢtur.
65

 Türkiye‟deki koleksiyonarlerin ellerindeki koleksiyonlara 

baktığımızda ilk sıralarda arkeolojik eserler, tablo, hat, tombak, porselen ve tablo, 

tespih ve yazma gibi eserler yer alıyor. 

 

Salah Cimcoz, Selim Danon, Bedrettin Dalan, Halit Cıngıllıoğlu ve Rahmi Koç gibi 

sayıları hızla artan Türk koleksiyonerlerimiz, değerli eserlerini halkla paylaĢmak 

için özel müzelerin kurulmasına ön ayak olup Türkiye‟de sanatın ve kültürün 

hareketlenmesini sağlamıĢlardır. 
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4. SANAT KOLEKSĠYONCULUĞUNDAN TÜRK MÜZECĠLĠĞĠNE  

 

Koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiĢ bilimsel etkinliklerin doğal sonucu olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Koleksiyonların geliĢmeleri ve yeniden değerlendirilmeleri, 

sınıflandırılmaları, belgelendirilmeleri ve korumalarıyla, bireysel uğraĢ, bilimsel ve 

kurumsal bir çalıĢmaya dönüĢmüĢ: toplumsal ve siyasal bilinçlenmelerin katkılarıyla 

kamulaĢtırılan müzeler oluĢturulmuĢtur. 
66

  

 

Ġnsanlar, unutmaya ve unutulmaya karĢı tarih boyunca bir direniĢ içinde olmuĢlardır. 

Bu direniĢ önce koleksiyonculuğa, daha sonra da tarihin laboratuarı ve kütüphaneleri 

olan müzelere dönüĢmüĢtür. Koleksiyonculuk, geçmiĢin değerlerini geleceğe taĢıma 

kültürüdür. Koleksiyoncu, eskiye sahip çıkmanın verdiği hazla herhangi bir kar ve 

kazanç amacı gütmemekte, geçmiĢin değerlerini gelecek nesillere tanıtmak gibi 

kutsal bir görevi de yerine getirmektedir. Ġlk çağlarda tapınaklarda saklanan ilk 

koleksiyonlar, tarım ve tanrıçalara adanmıĢ eĢyalar ve yazılı belgelerdir. Bunların ilk 

örnekleriyle Anadolu, Mezopotamya ve Yunanistan‟da karĢılaĢıyoruz. Müze 

düĢüncesine hizmet eden ilk kurumlar ise güzel sanatlarla ilgili olanlardır. Atina 

Akropolü‟nün ana giriĢ kapısının sol tarafına yapılan resim galerisi bu fikre ilk 

öncülük edenlerdendir. Koleksiyon oluĢturma ve kopya alma geleneği Roma 

döneminde kültürün bir parçasıydı. Romalılar özellikle MÖ I. yüzyıldan baĢlayarak 

gerek Anadolu‟da gerekse Yunanistan‟da bir taraftan görkemli sanat eserleri 

bırakırken, diğer taraftan da o ülkelerde kendilerinde önce yapılmıĢ tarihi eserleri 

Ġtalya‟ya taĢımıĢlardır. Yağma edilen bu heykeller, heykelcikler, değerli madeni 

eĢyalar ve öteki sanat eserleri koleksiyoncularının evlerini süslüyordu. 

Koleksiyoncuların ellerindeki eserlerin gittikçe çoğalması, saklayacak yer sıkıntısı, 

bakımı ve korunması gibi güçlükleri ortaya çıkarmıĢtır. Hem fazla bir kitlenin gezip 

görmesi hem de böyle bir yükten kurtulması için bağıĢlama ve satılma yoluyla el 

değiĢtirmeye baĢlaması, müze adı verilen kurumların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

Bu kurumlar daha sonra devlet himayesi altına alınmıĢtır.
67
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Koleksiyonerlerin ellerinde bulunan eserlerin çoğalması, yer sıkıntısı ve hepsinden 

de önemlisi baĢkalarının da bu eserleri görmesi için kurulan evlerin oluĢumu ilk 

olarak bilinçli bir Ģekilde 17. yy da Ġngiltere‟de olmuĢtur. Koleksiyonların gerçek 

anlamda müzeye dönüĢmesi ilk kez Ġngiltere‟de,1679-1683 yılları arası kurulan 

Ashmolean Müzesi, Ġngiliz koleksiyoncu ile oluĢmuĢtur. Zamanla ismi müze olarak 

anılacak olan bu evler ülkemizde 19.yy‟da kurulmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Türkiye‟de müzecilik ve koleksiyonculuk ilk olarak devlet giriĢimiyle baĢlamıĢtır. 

Müzelerin tarihi geliĢimine bakıldığında, ülkemizde Cumhuriyet öncesinde baĢlayan 

müzecilik çalıĢmalarının Cumhuriyet sonrası yapılan yasal düzenlemelerle bugünkü 

Ģeklini aldığı görülmektedir. Müzecilik denemeleri anlamında bazı koleksiyonların 

sergilenmesi ve Cumhuriyet öncesi kurulan Arkeoloji Müzesi batılılaĢma sürecinin 

etkisinde olmuĢtur. Cumhuriyet sonrası kurulan devlet müzeleri ise yeni kurulan 

devletin modernleĢme sürecine eklenmiĢtir. ModernleĢme ulus bilincinin 

yerleĢtirilmesiyle birlikte düĢünülmüĢtür. Bu dönemde kurulan müzeler de bu ulus 

bilincinin yansıtıcısı olmuĢlardır.
68

  

 

Dünya‟da kurulan müzelerin tarihlerine baktığımızda ilk müzenin 1683 yılında 

yapımı tamamlanmasına rağmen 1950 yılından sonra müzelerin sayısında büyük bir 

artıĢ olmuĢtur. Türkiye‟de bu sayı özellikle ören yerlerinin müze‟ye dönüĢtürülmesi 

ve özel müzelerin kurulmasıyla birlikte ancak 1980 yılından sonra büyük 

hareketlilik kazanmıĢtır. 

 

 

4.1. Koleksiyonculuktan Türk Müzeciliğe GeçiĢin Tarihsel GeliĢimi 

 

Bugünkü anlamda dünyada koleksiyonerliğin doğması ve bunun akabinde müzelerin 

doğmasına burjuva olan Medici Ailesi neden olmuĢtur. Çünkü sanatçıları korumuĢ 

eserlerine sahip çıkmıĢ ve toplamaya çalıĢmıĢlarıdır. 15. yüzyıla dayanan bu müze 

olgusu Türkiye‟de burjuva denen bir kültürün olmayıĢından dolayı, müze kurma 

çalıĢmaları ilk olarak Osmanlıda 19. yy‟da arkeoloji müzesinin kurulmasıyla 

baĢlamıĢtır. Her ne kadar müze kurma çabaları Türkiye‟de geç baĢlayan bir olgu olsa 
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da, Topkapı Sarayında bulunan Çin Porselenleri adeta Osmanlının sanata ne kadar 

değer verdiğinin bir kanıtıdır. 

 

Üstelik o zamanlar Topkapı Sarayı‟ndaki dünyanın en önemli Çin Porselenleri 5000-

6000 km uzaklıktan gelmiĢtir. Uçaklar yok, tırlar yok, yollar asfalt değil. Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟nun bize bıraktığı miraslardan belki de en büyüğü koleksiyon 

bakımından Çin Porselenleri koleksiyonlarıdır. 
69

 

 

Türklerden koleksiyonculuğu geç baĢlamasının nedeni göçebe yaĢam biçimi ve 

Ġslam dininin suret yapmayı sınırlandıran anlayıĢ ve görgüleri gereğidir. Osmanlılar 

öncelikle kutsal nesnelerle yaĢamları için gerekli taĢınır eĢyanın yapılmasını ve 

toplanmasını benimsemiĢlerdir.
70

  

 

Koleksiyonculuk Türklerde kentleĢmeyle beraber baĢlamıĢtır. Ancak mesafe ve 

göçebelik dolayısıyla, saray ile halk arasında iliĢkiler çok zayıftı. Böylece, takı, 

tekstil, halı gibi eĢyaların sarayda toplanmaları, halk arasında yaygınlık 

kazanmıĢtır.
71

  

 

Saray ve çevresinde geliĢen beğeniyle Türk ve yabancı sanatçıların Ġstanbul‟daki 

çalıĢmaları, değerli eĢya ve sanat yapıtlarına ilgiyi arttırmıĢtır. Türklerde müzecilik, 

Batı‟ya açılmanın ardından,  bazı Türk aydınlarının müzeciliği benimsemesiyle 

baĢlamıĢ; nitelikli nesne ve arkeolojik yapıtlar toplanıp koleksiyonlar oluĢturulmuĢ 

ve var olan binalar müze olarak değerlendirilmiĢtir.
72

 

 

Türkiye‟de sanat ve sosyal ortama etkisi büyük olan müzeciliğin tarihi akıĢı aĢağıda 

3 dönem olarak ele alınmıĢtır. Bu baĢlıklar Türk müzeciliğinde bir devrim olarak 

niteleyebileceğimiz Ġstanbul Resim Heykel Müzesi bünyesinde toplanmıĢtır. 
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4.2. Ġstanbul Resim Heykel Müzesi’nin Açılmasından Önceki 

Dönem 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu XVII. yüzyıldan sonra ekonomik ve siyasi acıdan yavaĢ 

yavaĢ gücünü yitirmiĢ ve Batı kültürünün etkisi altına girmiĢtir. Bu etkiyi hemen 

hemen her alanda görmek mümkündür. Osmanlı‟nın eski gücüne yeniden 

kavuĢmasını arzulayan bürokratlar ve toplumun ileri gelenleri, Batı‟da geliĢen 

yenilikleri geç de olsa ülkemize taĢımaya ve adeta taklide yakın bir Ģekilde 

uygulamaya çalıĢmıĢlardır. Ġtalya, Danimarka ve Ġsveç gibi ülkelerde XVII. yüzyılın 

ikinci yarısında baĢlayan eski eser korumacılığı ve buna bağlı olarak geliĢen eski 

eser hukuku, Avrupa‟nın diğer ülkelerinde de kendini göstermiĢtir.
73

  

 

Osmanlı da ise hazineye ait silah koleksiyonunun kimi eski eserleri de kapsayacak 

Ģekilde yeniden düzenlenmesi, Ġstanbul‟da müze kurma yolundaki ilk giriĢim olduğu 

kabul edilir.
74

  

 

ÇağdaĢ anlamda da ilk Türk müzeciliğinin temeli; Tophane MüĢiri Damat Ahmet 

Fethi PaĢa tarafından 1846 yılında Aya Ġrini‟de bulunan eski harp silah ve araçları 

ile arkeolojik eserlerin sergileme amacı ile yeniden düzenlenmesi ile atılmıĢtır.
75

  

 

1846 'da Harbiye Nezareti‟nde Tophane-i Amire MüĢiri olan Ahmet Fethi PaĢa, eski 

Aya Ġrini Kilisesi‟nin iç avlusunun çevresindeki odalara, padiĢaha ait iki 

koleksiyonun yerleĢtirilmesine karar vermiĢtir. BaĢlarda, bu mekânda, kılıçların ve 

kalkanların, ok ve yayların arasında Muhammed Peygamber‟e ve Vaftizci Yahya‟ya 

ait kutsal emanetler teĢhir edilir. Ardından, Osmanlı topraklarında bulunup da o 

zamana dek pek değer verilmeyen arkeolojik eserlerin de bu koleksiyonlara 

katılmasıyla birlikte, onlar da diğer hazine parçaları gibi yüceltilmeye baĢlanır.
76
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1845‟de Sultan Abdülmecid, Yalova civarında yaptığı gezide üzerinde Ġmparator 

Konstantin adının bulunduğu taĢları görür. Bunları toplatıp Ġstanbul‟a gönderir. 

1846‟da Tophan_i Amire MüĢiri olan Fethi Ahmet PaĢa, bu taĢları harbiye ambarı 

olarak kullanılan Aya Ġrini Kilisesinde toplar. ÇeĢitli yerlerden getirilen eserler de 

burada depolanmaya baĢlar. Toplanan eserler iki grup oluĢturur.1:Mecmuma-i Asar-

ı Atika(eski eserler), 2: Mecmua-i Asar-ı Esliha(eski silahlar). Osmanlı, Batı‟da 

geliĢen „‟müzecilik„‟ faaliyetlerinden etkilenmiĢ, ilk müzesini olan Ġstanbul 

Müzesini 1846‟ da kurar. Ve ilk müdürlerini yabancı uyruklu kiĢilerden atamıĢtır.
77

 

Berlin‟deki Altes Museum (1830), Viyana‟daki Kunsthistorisches Museum (1891) 

gibi önde gelen müzelerin emekleme döneminde olduğu bir zamanda kurulan 

Ġstanbul Müzesi, gerileyen Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ilerisi için hayal etmeyi 

sürdürdüğü kimliğin bir sureti, modern ve evrensel bir uygarlığın kurulmasında 

sahip çıktığı iddianın vitrini olarak tasavvur edilmiĢtir.
78

 

 

1846‟da kurulan Ġstanbul Müzesi kuruluĢ amacı ve süreci Avrupa‟daki 

örneklerinden hemen hemen aynı özellikler göstermiĢtir: Ġmparatorluğa ait 

nadidelerin uluslaĢmayı ve modernleĢmeyi temsil edecek bir bağlamda yeniden 

düzene sokularak halka teĢhir edilmesidir.
79

 Böylece toplama niteliğinde ilk Türk 

müzesi kurulur. 1857‟de Fethi Ahmet PaĢa‟nın ölümünden sonra da eski eserlerin 

depolanması devam eder. Halka açık olmayan bu müze deposu, özel izinle 

gezilebilirdi. Ali PaĢa‟nın Sadrazamlığı zamanında Aya Ġrini‟de depo edilen eserler 

düzenlenmiĢtir. Buraya Müze-i Hümayum(Ġmparatorluk Müzesi) adı verilmiĢtir. 

Kurulan müzenin müdürlüğüne Galatasaray Sultanisi öğretmenlerinden Edward 

Gold adlı bir Ġngiliz getirilmiĢtir. Maarif Nazırı Saffet PaĢa valilere genelge 

göndererek eser toplama giriĢiminde bulunmuĢtur. Bu yolla 160 kadar eser 

toplanmıĢtır.
80

 Osmanlı müzeolojisinin hukukî ve mimarî altyapısını, Müze-i 

Hümayun‟un ilk müdürü Ġrlandalı Edward Gold ve ardından görevi devralan Alman 

Philippe Dethier kurmuĢtur. Aslında ikisi de Ġstanbul‟a yabancı okullarda ders 

vermek üzere gelmiĢlerdir. 1868‟de Fransız arkeolog Albert Dumont müzenin ilk 

katalogunu hazırlamıĢtır.
81
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Osmanlı‟da müzecilik faaliyetleri yavaĢ yavaĢ geliĢirken, Avrupa müzeleri yeni 

seksiyonlar açarak, daha büyük müze olma çabası içine girmiĢlerdir. Avrupalı 

sefirler, gezginler, maceraperestler ve araĢtırmacılar, Anadolu‟da kendi kültürlerinin 

köklerini aramıĢlardır, buldukları eserleri de ülkelerine taĢımıĢlardır. Avrupa 

müzelerinin zenginliği, Anadolu gibi ülkelerde yapılan tahribat ve kültür varlılarının 

çalınması ile orantılı olmuĢtur. Bu tahribatlardan ve eski eserlerinin yurt dıĢına 

taĢınmasından rahatsız olan Osmanlı, 13.02.1869 tarihinde ilk Asar-ı Atika 

Nizamnamesi‟ni yürürlüğe koymuĢtur.
82

  

 

36 maddelik Asar-ı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü) yürürlüğüne göre; 

kazılardan çıkan eserlerin üçte arazi sahibine, üçte biri kazı yapana, üçte biri de 

devlete kalıyordu. Kazı yapanlar paylarına düĢen eserleri yurt dıĢına çıkarma 

hakkına sahiptiler. 1869 tarihinde eser sayısı 650‟ye yaklaĢmıĢtır. Maarif Nazırı 

Cevdet PaĢa, müzenin geniĢletilmesini ve halka açılmasını ister ve Çinili KöĢk‟e 

taĢınması fikrini ortaya atmıĢtır. Kıbrıs‟tan 88 sandık dolusu Cesnola koleksiyonu 

gelmiĢtir. (Bugün Arkeoloji Müzesi‟nin Yeni Binası‟nda sergilenmektedir). Çinili 

KöĢk‟te onarım ve değiĢiklikler ve eserlerin taĢınması çalıĢması baĢlamıĢtır. Müze-i 

Hümayum (Ġmparatorluk Müzesi) bugünkü adıyla Ġstanbul Arkeoloji Müzesi 

1891‟de Çinili KöĢk‟te ilk defa ücretli(yüz para) olarak halka açılmıĢtır. Her gün 

ziyarete açık olan müze, çarĢamba günleri kadınların ziyaret günü olarak 

belirlenmiĢtir. Aya Ġrini de Askeri Müze olmuĢtur. Müze müdürü Dethier ölür. 

Sultan Abdülmecit II tarafından müze müdürlüğüne Osman Hamdi Bey atanmıĢtır.
83

  

 

BaĢlangıçta müze binası olarak, görkemli ve tarihi nitelikte boĢ yapılar bulunmuĢ, 

onarılmıĢ, değiĢtirilerek kullanılmıĢ, ancak yeni yapı kurulması düĢünülmemiĢtir. 

Eserlerin sergileneceği ilk müze binası inĢası 1881 yılında ünlü ressam Osman 

Hamdi Bey tarafından baĢlatılmıĢ planı Neo-Klasik üslupta, mimar Alexandre 

Vallaury tarafından çizilmiĢtir. Ünlü mimar, yapının planını müzede sergilenecek 

eserlerden Ġskender Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi‟nden esinlenerek ortaya 

koymuĢtur. Ressam Osman Hamdi Bey‟in müze müdürlüğü yıllarında Türk 

müzeciliği yeni bir döneme girmiĢtir. 1883 yılında Asar-ı Atika Nizamnemsi‟ni 

yürürlüğe koyan Osman Hamdi Bey, ülkedeki arkeolojik bölgelerde kazılara 
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baĢlamıĢtır. Adıyaman yakınlarındaki Nemrut Dağı kazılarını yürütmüĢtür. 1887 

yılında Sayda yakınlarındaki yaptığı kazılardan çıkan eserleri Ġstanbul‟a getirmiĢtir. 

Müzede yer sıkıntısı baĢladığından Çinili KöĢk‟ün karĢısında bugün Arkeolojik 

Müzesi olan yeni müze binasını yaptırmıĢ ve arkeolojik buluntuları bu binada 

toplayarak 1891‟de ziyarete açmıĢtır. Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Anadolu‟da 

yapılan sürekli kazılar sonucu pek çok eser derlenmiĢ ve bu binada sergilenmiĢtir. 

Müze binası ek yapılarla büyümüĢtür.
84

  

 

 

Resim 1 Ġstanbul Arkeoloji Müzesi R: E.Turan 

 

Osman Hamdi Bey „in ölümü üzerine kardeĢi Halil Ethem Bey müze müdürlüğüne 

getirilmiĢtir.
85

 Kendini tutkuyla müzeolojiye vakfeden Halil Edhem‟in gayretleriyle 

Müze-i Hümayun en canlı dönemini yaĢamıĢtır. Müze-i Hümayun‟un kuruluĢunu 

tamama erdirecek önemli bir adım, müze idaresinin 1883‟te bir güzel sanatlar 

müzesi kurmakla görevlendirilmesidir. Bu amaçla bir yandan, Paris, Berlin, Münih, 

Viyana ve Madrid gibi kentlerdeki müzelerle temas kurularak, modern müzeolojinin 

icat ettiği ulusal ekolleri temsil eden baĢyapıtların kopyaları alınır. Bir yandan da, 

hemen hemen hepsi de Avrupa sanat okullarında eğitim görmüĢ bir avuç çağdaĢ 

yerli ressamın eserleri bir araya getirilerek bir Ulusal Türk Ekolü oluĢturmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu „ulusal ve uluslararası‟ sanat eserleri ancak 1915 yılında müze 

kompleksinin içindeki Sanayi-i Nefise salonlarında sergilenmeye baĢlanmıĢtır
86
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5 Kasım 1922‟de bir genelge ile Arkeolojik ve Etnografik eserlerin toplanması, 

envanterleĢmesi ve yeni müzelerin kurulması istenmiĢ, müzecilik 14 Ağustos 1923 

tarihli hükümet programında kapsamlı bir Ģekilde ele alınmıĢ. Atatürk‟ün isteği 

üzerine 1923‟te kurulan Heyet-i Ġlmiye‟nin görevleri arasında Ankara‟da bir milli 

müzenin kurulması, Türk Etnografya Müzesinin hemen açılması ve Asar-ı Atika 

Nizamnamesi‟nin gözden geçilmesi konuları da yer almıĢtır. Gazi Mustafa Kemal 

PaĢa henüz Cumhuriyet kurulmadan önce, her alanda olduğu gibi arkeoloji bilimin 

de dünyanın uygar ülkeleri düzeyinde olmayı hedef göstermiĢ ve hangi dönemde 

yaratılmıĢ olursa olsun, tüm kültür varlıklarına birer tapu senedi gibi sahip 

çıkılmasının gerekli olduğunu her fırsatta anlatmıĢtır.
87

  

 

Eğitime olduğu kadar müzeciliğe de büyük önem veren büyük önder Atatürk 

Cumhuriyetin ilanından sonrada müzecilik çalıĢmalarına büyük önem vermiĢ ve 

desteklemiĢtir. Cumhuriyet‟in ilan edilmesinden sonra, Türk müzeciliğinde yapıcı, 

heyecanlı bir dönem baĢlamıĢtır.  

 

Bugün devlet bünyesi altındaki çeĢitli saray, kilise, cami gibi yapıların müzeye 

dönüĢtürülme çabaları Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte gerçekleĢmiĢtir.
88

 

Cumhuriyet döneminde müzeler peĢ peĢe açılmaya baĢlanmıĢtır. Cumhuriyet 

rejiminin ilk yıllarında bütün büyük kentlerde, ĢehirleĢme sürecindeki önemleri 

gözetilerek, üniversitelerin yanı sıra arkeoloji ve etnografya müzeleri kurulmuĢtur. 

Kolektif hafızanın Ģekillendirilmesindeki etkisi dikkate alınarak, müzikolojiye karĢı 

ilgi uyandıracak programlar düzenlenmiĢtir.
89

 20.yy da, müzeler çok değiĢik bir 

dünyaya hizmet vermeye çağrılmaktadırlar: Artık müzeler, geçmiĢteki gibi bir 

otorite konumunda değil, herkese fikrini açıkça belirleyebilme Ģansını tanıyan birer 

forum konumundadırlar.
90

  20. yüzyılda herkese fikrini açıkça belirleyebilme Ģansı 

tanıyan müze projeleri 1915 yılında çıkan savaĢların çalkantısı içinde devam 

edilemeyip askıya alınmıĢtır. Birinci Dünya SavaĢı, Türkiye‟de müzeciliğin bir süre 

ilerlemesini durdurmuĢsa da savaĢın yarattığı etkiler geçince 1924‟de müzecilik 

adına yeni çalıĢmalara baĢlanmıĢ ve Eski Eserleri Koruma Kurulu aynı tarihte 

kurulmuĢtur. Eski eserleri ve anıtları korumaya yönelik çalıĢmalar yapacak olan 
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Muhafaza-ı Asar-ı Atika Encümen-i Daimisi (Eski Eserleri Koruma Kurulu) kurulur. 

Ġlk Millet Meclisi Hükümeti (Meclis-i Mebusan) „‟Türk Asar-ı Atika Müdürlüğü‟‟ 

kurar. 1924‟de Topkapı Sarayı‟nın müze olarak ziyarete açılması kararlaĢtırılır. 

1927‟de Topkapı Sarayı‟nın bir bölümü ziyarete açılır.
91

 1927 yılında kurulan 

Topkapı Sarayı Cumhuriyetin ilk müzesidir. Sarayın müze olarak düzenlenmesiyle 

saraya ve padiĢahlara ait eĢyalar, kutsal emanetler sergilenmeye baĢlamıĢtır. Topkapı 

Sarayı toplumla iliĢkisini sahip olduğu kutsal emanetler ve imparatorluk yaĢamını 

yansıtmasıyla kurulmuĢtur.
92

  

 

Müzelerde 1929-1934 yılları arasında 287 uzman ve memur çalıĢmıĢtır. Diğer 

taraftan 1923 yılına kadar geçen süre içerisinde 109.000 eser varken bu sayı 1923-

1934 arasında 759.000‟e ulaĢmıĢtır.
93

  

 

 

 

4.3. Ġstanbul Resim Heykel Müzesi’nin Açılmasından Sonraki 

Dönem  

 

Atatürk 1931‟deki yurt gezisi sırasında Konya‟dan Ġsmet Ġnönü‟ye çektiği telgrafta: 

eski eserlerin korunması, tasnifi ile müzelerde ve kazılarda çalıĢacak uzmanların 

yetiĢtirilmesini istemiĢtir. Bir yıl sonra kurulan Halk Evleri‟nin Türk müzeciliğinin 

geliĢmesine önemli katkıları olmuĢtur. 1935‟de Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya 

müze olmuĢ, 1937‟de yine Atatürk‟ün emriyle Ġstanbul Resim Heykel Müzesi 

açılmıĢtır.
94
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Resim 2 Ġstanbul Resim Heykel Müzesi R: E.Turan 

                                     

 

Resim Heykel Müzesinin açılmasıyla birçok değerli ressamımız ve heykeltıraĢımızın 

yaptığı eserler korunaklı bir eve sahip olmuĢ olup,  bir arada sergilenmek üzere Türk 

halkının ziyaretine açılmıĢtır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye için müzenin 

önemini.
95

 

 

…Şimdiye kadar bir müzemiz olmadığı için, resim tarihimiz telafi 

edilmeyecek zararlara uğramıştır. Yeni Türk resminin başlaması bir 

asırlık hadisedir. Bu kadar yakın ve en kısa bir zaman içinde yazık ki 

birçok eserler ve hatta isimler bile kaybolmuştur. Hamdi Bey ve Şeker 

Ahmet Paşa nesilden evvelki nesil, yani asıl bu işe başlayanlar hakkında 

hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün yeni müzemizin salonlarına 

gördüğümüz ve ruh safiyetini, yapılışlarındaki titizlik ve sabrı o kadar 

sevdiğimiz birçok tabloların sahipleri meçhul olduğu için mesela 

yukarıda zikrettiğim Ahmet Paşa gibi cidden velud bir sanatkârımızın da 

elimizde maalesef pek az eseri mevcuttur. 

…Biz ve bizden evvelki nesil, sergilerin son senelerine mahsus 

olan nadir fırsatları bir tarafa bırakılırsa, ekseriyet itibariyle resim 

zevkini kartpostallardan ve yahut mektep kitaplarına geçmiş tarihi 

tabloların kötü kopyalarından aldık…  
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…Bugün yetişen nesil ise bir müzede hakiki resimle 

karşılaşacaktır. Bununla beraber şurasını da söyleyeyim ki, bugünkü 

resim ve heykel müzemiz, memleketimizde bu sanatların zevk ve 

terbiyesini kurmak için hiç de kâfi değildir.   

…Şurasını da unutmamalıdır ki, resim zevkini memlekete yaymak 

için tek bir müze kifayet etmez. Şimdiden Ankara‟ da ve Anadolu‟nun 

büyük merkezlerinde ressamlarımızın eserlerinden küçük müzecikler 

yapmak suretiyle halkımızın ve bilhassa yeni yetişmekte olanların bu 

sanatla en geniş suretle münasebetini temin etmemiz lazımdır.‟‟ değerli 

sözleriyle dile getirmiĢtir. 

       

Cumhuriyet‟in erken yıllarında sanata verilen önemle, müzelerin sayısı istikrarlı bir 

Ģekilde artar. Anadolu‟nun birçok ilinde yeni müzeler açılarak kültür bilinci ülke 

çapında yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılır. 1932‟te Edirne, 1926‟da Tokat, 1927‟de 

Konya‟daki Mevlana dergahı ve türbesi ile Sivas Müzesi, 1928‟de Amasya, 1929‟da 

Kayseri, 1931‟de Afyon, 1932‟ de Denizli, Çanakkale, 10933‟te Sinop, Van, 1934‟te 

Afyon, Diyarbakır, Efes, 1935‟te Silifke, Manisa, Isparta, 1936‟da Kütahya, Edirne- 

Etnografya, KırĢehir, Niğde, Tire, Manisa, 1937,‟de Ġstanbul Resim ve Heykel 

Müzesi ve Kastamonu, 1938‟de Ġznik ve 1939‟da Hatay Müzeleri açılır. Böylece 

1939 yılında ülkemizdeki müze sayısı 37‟ye ulaĢır.
96

  

 

Ulusal müzeler, kurulmaya baĢlandıktan sonra halka ulusal bilinci yaymak gibi bir 

misyonu üstlendiler. Bu kurumlar, devletin ayırdığı kaynakları en iyi Ģekilde 

kullanmak yarıĢına girdiler. Bu, toplumsal açıdan müzelerin yararını arttıran önemli 

bir unsur olmuĢtur.
97

  

 

Türk Tarih Kurumu ve Ankara‟da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‟nin açılıĢı ile 

birlikte müzelere uzman personel yetiĢtirilerek Türk müzeciliğine daha bilimsel bir 

yön verilmiĢtir. Ankara‟da Roma Hamamı arkeolojik kazıları, Ahlatlıbel, 

Alacahöyük, AliĢar ve Boğazköy kazıları bu dönemin ilk milli kazılar olmuĢtur.
98
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1939-45 yılları arasındaki Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında ülkemizde birçok müze 

kapatılarak bir kısım müze eserleri Anadolu‟ya taĢınmıĢtır. 1945‟te dönemin Milli 

Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel baĢkanlığında; ülkedeki eski eserler ve müzelerin 

durumunu görüĢmek üzere‟‟ Eski Eserler ve Müzeler Birinci DanıĢma Kurulu‟‟ 

toplanır. ĠĢte bu yıllarda savaĢın getirdiği ekonomik sıkıntılar, Türk müzeciliğinde 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hareketliliği yavaĢlatmıĢtır. Yeni bina yapımının 

zorluğu nedeniyle de eski binalar müze olarak kullanılmıĢtır. Buna karĢın 1945 

yılında Ġstanbul Belediyesi‟nin müzecilik alanındaki çalıĢmaları yoğun bir Ģekilde 

devam etmiĢtir.
99

  

 

Türk müzeciliği 1960‟lı yıllara kadar günün ekonomik ve siyasi koĢulları göz önüne 

alındığında büyük maddi giriĢimler yapılmadan yürütülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu 

nedenle de çoğu kez müze olarak eski kilise, cami ve medrese gibi yapılardan 

yararlanılmıĢtır.
100

  

 

 

4.4. Ġstanbul Resim Heykel Müzesi Sonraki GeliĢmelerle Bugünün 

Müzeleri 

 

Türkiye‟de müzelere egemen olan konu arkeolojidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında, 

Ġstanbul‟da, Müze-i Hümayum‟un kurulmasıyla baĢlayan müzecilik geleneği, 

yaĢadığımız topraklardaki arkeolojik mirasın zenginliği ve kamusal olarak 

korunmasının önemi nedeniyle, temelde, arkeoloji müzeleri olarak geliĢmiĢtir. 

Ġstanbul‟da saray müzeleri çarpıcıdır, ama onun dıĢında Türkiye‟deki diğer 

müzelerde etnografya ve yakın tarihe ait eserler arkeoloji müzelerinin içinde, küçük 

bölümler olarak değerlendirilir.
101

  

Cumhuriyet Dönemi boyunca Türkiye‟de müze kuruluĢu hızlı bir grafik izlemiĢtir. 

1956 yılında 33 adet, 1963 yılında 58 adet, 1973 yılında 87 adet, 1984 yılında 124 

ve 1993 yılında ise 170 adet Kültür Bakanlığı‟na ait müze saymak mümkündür.
102

 

Bugün(2011) ise bu sayı 320‟ye ulaĢmıĢtır.  
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Türkiye‟de müzeler ve kazılar, 1973 yılına kadar Osman Hamdi Bey tarafından 

elden geçirilmiĢ bulunan „‟Asar-ı Atika Nizamnamesi‟‟ ile yürütülmüĢtür. 1973 

yılında ise, 1710 Sayılı „‟Eski Eserler Kanunu‟‟ yürürlüğe girmiĢtir. Ancak oldukça 

eksikleri bulunan ve bazı hususlarda çok rijit olan bu yasa, 1983 yılında bazı 

değiĢiklikler yapılmak suretiyle, 2863 sayılı „‟ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu‟‟ adı altında yayınlanmıĢtır. Müzeler, birer açık üniversite sıfatıyla herhangi 

bir ailenin tüm fertlerinin eğlenerek öğrenmesi yanında öğrenmeyi bir zevke 

dönüĢtürmeyi görev edinmiĢlerdir. Eskiden müzecilerin görevleri, müzelere yeni 

eserler kazandırmak, mevcut koleksiyonlarını korumak ve bazı sergiler tertip etmek 

olduğu halde modern çağımızın müzecilerine düĢen görev, çok daha geniĢtir. Bu 

görevlerin içinde en önemlisi sergiledikleri eserlerin anlam ve değerini halka 

öğretmektir.
103

 

 

ÇağdaĢ müzecilik kavramı dünyada her geçen gün biraz daha geliĢip yepyeni 

boyutlara ulaĢırken Türk müzeciliği de güç koĢullara karĢılık yine de onlardan geri 

kalmamaya çalıĢmaktadır. Son yıllarda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Efes 

Müzesi, Antalya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ġstanbul Arkeoloji 

Müzeleri ve Ġstanbul Türk ve Ġslam Eserleri Müzesi çağdaĢ müzeciliğin ön gördüğü 

koĢullarda çalıĢmalarını sürdürmektedir. Bu arada Anıtlar ve Müzeler Genel 

Müdürlüğünün her yıl düzenlediği Müze Kurtarma Kazıları, Kazı AraĢtırma ve 

Arkeometri Sempozyumlardan bütün güçlüklere karĢı Türk müzecileri yine de 

özveriyle yaptıkları çalıĢmaları ortaya koyuyorlar ve bilimsel çevrelerde de bunlar 

beğeni ile izleniyor.
104

  

 

1973‟te Eski Eserler Kanunu getirilirken, 1970‟li ve 1980‟li yıllarda açık hava 

müzeleri anlayıĢı Türkiye‟de de benimsenmiĢ, arkeolojik kazı alanlarının mimari ve 

doğal değerlerin korunması gerekliliği anlaĢılmıĢtır. Çorum ilinde Boğazköy‟deki 

Yazılıkaya açık hava tapınağı, Adana ilinde Karatepe‟deki Hitit buluntularının yanı 

sıra Göreme‟deki mağara kiliseleri ve Side‟deki arkeolojik değerler, bu tip sit 

alanları içinde alınmıĢtır. Son yıllarda Türkiye‟de özel kurum ve kuruluĢların açtığı 

müzelerin yanı sıra üniversite müzeleri, sanatçı müzeleri ve sanal müzeler de 

oluĢmaya baĢlamıĢtır. Türkiye‟de sanal müze kurma yolundaki ilk adımlar 
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2000‟lerde atılmaya baĢlanmıĢtır. GerçekleĢmesi mümkün olmayacak sergilerin de 

yer alabildiği sanal müzelerin Türkiye‟deki ilk örneklerini verilmeye baĢlanmıĢtır.
105

  

 

Müzelerimiz teknolojiyi yakından takip ederek, yapmıĢ oldukları etkinlikler 

ile(sanal müze vb.)çağın müzeleriyle yarıĢmaktadır.  Ülkemizde Kültür ve Turizm 

Bakanlığı'na bağlı 189 müze ve 131 düzenlenmiĢ örenyeri olmak üzere toplam 320 

müze vardır (2011). Bu sayı her geçen gün yeni müzelerin açılması ve kapanmasıyla 

sürekli değiĢmektedir. Bugün bütün bu müzelerimizde müzeler haftası faaliyetleri, 

seminerler, konferanslar, paneller, toplantılar, eğitim faaliyetleri,  bilgilendirme 

toplantıları, drama gösterileri, rehberli geziler ve yarıĢmalar gibi faaliyetlerle kültür 

merkezleri haline gelmiĢlerdir.  

 

Ülkemizde aynı zamanda çok sayıda antik kent "açık hava" müzeleri olarak 

düzenlenmiĢtir. Boğazköy, Efes, Bergama, Afrodisias, Aspendos, Karatepe, Göreme 

ve Perge açık hava müzeleri bunlardan bazılarıdır. Ülkede ayrıca çok sayıda sanat 

müzesi ile kamu kurum ve kuruluĢlarının, gerçek ve tüzel kiĢilerin ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün kendi hizmet konuları ile ilgili olarak açtığı özel müzeler de 

bulunmaktadır. Dünya Kültür Mirasının Korunması, Dünya Müzeciliğinin 

tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından, 18 Mayıs günü tüm dünyada “Müzeler 

Günü” olarak kutlanmaktadır.
106

 Müzelerin çoğu Ġstanbul, Ġzmir, Ankara ve 

Konya‟dadır. En çok ziyaretçisi olan müze Topkapı Sarayı Müzesidir. Ankara 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ġstanbul Arkeoloji Müzesi, Ġstanbul Türk Ġslam 

Eserleri Müzesi, Ayasofya, Efes Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi en önemli 

müzelerimizdir.
107

  

 

Kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğünün ellerinde bulunan kayıtlara göre 

Topkapı Sarayını 2009 yılında 2.373.311, Ayasofya Müzesi‟ni 2.370.540, Mevlana 

Müzesini 1.360.595, Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesini 271.857, Ġstanbul 

Arkeoloji Müzesini 241.115, Efes Müzesi‟ni 181.897 kiĢi ziyaret etmiĢtir.
108
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Yüzyıldan fazla bir geçmiĢi olan Türk müzeciliği ilk zamanlar yalnız Ġstanbul‟da ve 

belirli bir kesime seslenirken sonradan yurt düzeyine yayılmıĢtır. Bugün çağdaĢ 

batılı müzelerle boy ölçüĢecek düzeye eriĢmiĢtir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) iĢbirliğiyle, 21 Ağustos 2008 

tarihinde çıkarılan ve Türk halkını müzelerle buluĢturmak amacıyla "Müzekart" 

projesini hayata geçirdi. "Müzekart" ile 7'den 70'e herkes Türkiye'deki 300'ü aĢkın 

müze ve ören yerini bir yıl boyunca dilediği kadar gezilebiliyor.
109

 

 

Bu uygulama ile müze kartına sahip olan kiĢi hazır müze kartım var, nasılda para 

vermeyeceğim mantığı ile daha çok müze geziyor. Böylelikle müze gezmek bir 

alıĢkanlık haline gelmiĢ olup, boĢ zamanların da değerlendirilmesin de kültürel bir 

faaliyet haline geliyor. Sürekli müze gezmek kiĢide merak duygusu uyandırır. Bu 

merak duygusu da artık müze dostu haline gelmiĢ kiĢinin yaĢadığı bölgedeki 

müzelerle yetinmemesine böylelikle diğer bölgelere gitmesiyle kültürel turizmin 

hareketlenmesine neden olur. 

 

Bugün(2011) 320‟yi bulan müzelerimizin 151‟nini özel müzeler oluĢturmaktadır. 

Özel müzeler ülkemizde 1980 yılıyla beraber açılmaya baĢlanmıĢtır.  
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5. TÜRKĠYE’DE ÖZEL MÜZE KURULUġLARI 

 

Toplumda yaĢanan sosyal ekonomik değiĢimler müze kavramını ve çeĢidini 

değiĢtirmiĢtir. Kamu müzeleri yanında özel müzeler ortaya çıkmıĢtır. Özel müzeler 

koleksiyonlarının yönetimi özel kiĢilere bağlı olup T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından denetlenebilen müzelerdir. 

 

Toplumun yaĢadığı sosyal değiĢimler, kültürel politikalar ve en önemlisi kitle 

kültürünün günlük yaĢam üzerindeki etkileri müze kavramını değiĢikliğe uğratmıĢ, 

farklı yaklaĢımlarla ele alınması sonucu özel müzeleri doğurmuĢtur.
110

 

 

Devlet müzelerinden farklı alan ve iĢleyiĢ talebinin getirdiği özel bir amaç 

doğrultusunda geliĢen özel müze kurma fikri, kurum ve kuruluĢlara sunacağı prestij 

ve tanıtım üzerinde geliĢir. Müzenin amaç ve faaliyet konularının belirlenmesi, bu 

doğrultuda koleksiyon Ģekillendirilmesi ve koleksiyonun eksiklerinin replika / 

reprodüksiyon / yenileme üretim eserlerce zenginleĢtirilmesi ile tanıtıma yönelik 

yayın çalıĢmaları ancak bir uzman müdahalesi ile mümkündür.
111

 Bu nedenle 

ülkemiz müzecilik çalıĢmlarında özel müze kuruluĢu için yasal düzenlemeler 

yapılmıĢtır. 

 

 

5.1. Türkiye’de Özel Müzecilik Kanunu 

 

Müze yönetsel yapısı içindeki yetki aktarım biçimi ve yetkinin kapsamı, müzenin 

bulunduğu ülkedeki demokratik yapılanmanın bir sonucu olarak Ģekil alır. 

Müzelerde iĢbirliği sistemini oluĢturan gruplar, Ģehir, belediye, devlet, ordu, kamu 

kurumu, vakıf, özel gibi çeĢitli yönetsel özelliklere bağlı olarak, farklı yönetim tür 

ve biçiminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye müzeleri, 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟na göre 1984‟de devlet ve özel 

müzeler olarak ele alınmıĢtır.
112
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Kamu kurum ve kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢilerle vakıfların kendi hizmet 

konuları veya amaçlarını gerçekleĢtirmeleri için baĢvurmaları halinde özel müze 

açmalarına izin verilmektedir. Özel müze kurma isteklerini konu alan baĢvurular 

2863 sayılı kanun ve buna bağlı çıkarılan "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda incelenmekte, müzenin yeterli nitelik ve 

nicelikte bulunması ve sürekli hizmet vermesi hususları dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir. Gerçek ve tüzel kiĢilerce kurulacak müzeler, Kültür 

Bakanlığı'nın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına iliĢkin taĢınır kültür varlığı 

bulundurabilir ve teĢhir edebilirler. Bu müzelerde taĢınır kültür varlıklarının 

korunması devlet müzeleri statüsündedir.
113

  

 

1980‟de çıkartılan Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmenlik, 1984 

tarihinde ufak değiĢiklikler geçirmiĢ, daha sonra 24.11.2006 tarihli 26356 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayınlanarak bazı hükümler ilave edilmiĢtir. Geçici Madde 1‟de 

belirtilen‟ Kültür ve Turizm bakanlığından izin almamıĢ bulunan özel müzeler, 

yönetmenliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içersinde bu yönetmenlik 

hükümlerine durumlarını uydurarak izin belgesi almak zorundadır‟‟ diyerek son 

günlerde kurulan özel müzelerin denetiminin gerekliliğini vurgulamıĢtır.
114

 

 

Özel müzede bulunan kültür ve tabiat varlıkları bakanlıkça uygun görülecek ve 

noterden tasdikli iki nüsha halinde tanzim edilecek envanter defterlerine özel müze 

uzmanlarınca kaydedilir. Bu defterlerden bir nüshası, özel müzenin denetim 

açısından bağlı olduğu müzeye verilir. Özel müzeler, denetim açısından bağlı 

bulunduğu müze müdürlüğü uzmanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. 

Özel müze yetkilileri, denetim esnasında istendiği takdirde, her türlü bilgi ve belgeyi 

vermekle yükümlüdürler. Denetlemelerde özel müzedeki kültür ve tabiat 

varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, ayrıntılı 

envanter bilgilerinin olup olmadığı incelenir. Denetleme raporu üç nüsha olarak 

düzenlenir. Tespit edilen aksaklıklar kültür ve tabiat varlıklarının güvenliğini ve 

sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atmayacak nitelikte ise rapor özel müzeye tebliğ 

edilerek en geç iki ay içerisinde aksaklıkların düzeltilmesi istenir. Ġki aylık sürenin 

sonunda yeniden denetim yapılır ve nihai raporun bir nüshası özel müzeye verilir, 
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bir nüshası denetlemeyi yapan ilgili müzede saklanır, bir nüshası da usulüne uygun 

olarak düzenlenmiĢ özel müze istatistik formu ile beraber yıl sonunda bakanlığa 

gönderilir. Özel müzelere giriĢ için ziyaretçilerden ücret alınabilir. Bu ücret, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı müzeleri için tayın edilen azamı giriĢ ücretinden fazla olamaz. 

Özel müzeye ait kültür ve tabiat varlıklarının harap olması, kırılması, kaybolması, 

çalınması gibi durumlarda olay en geç üç iĢ günü içerisinde ilgili mercilere ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığına belgeleri ile duyurulur. Bakanlıkça gerekli inceleme 

ve soruĢturma yapılır. Özel müze sahibi gerçek kiĢinin ölümü halinde özel müzeye 

ait hak ve sorumluluklar varislerine intikal eder. Durum, varisler tarafından veraset 

ilamı ile birlikte dört ay içinde, özel müzenin denetim açısından bağlı olduğu müze 

müdürlüğüne bildirilir.
115

  

 

Tüm bu kanunların, uygun ve düzenli bir Ģekilde yapılması, Türkiye‟deki özel 

müzecilik sektörünün geliĢmesini sağlamıĢtır. Böylelikle sanatsal ve sosyal 

yaĢantımıza önemli katkılar sağlanmıĢ olmaktadır.  

 

 

5.2. Türkiye’de Özel Müze Kurmanın ġartları 

 

Türkiye‟de müze kurma maddi kaynak, profesyonel kadro ve uzun bir süreç 

gerektirmektedir.  Bu zorlu süreçten dolayı koleksiyon sahipleri müze kurmada 

çekimser ya da erteleyici tutum sergilemektedirler.  

 

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢilerle vakıflar, Kültür ve 

Turizm Bakanlığından izin almak Ģartıyla kendi hizmet konularının veya 

amaçlarının gerçekleĢtirilmesi için her çeĢit taĢınır kültür ve tabiat varlığından 

oluĢan koleksiyonlar meydana getirebilir ve özel müzeler kurabilirler. Özel müze 

kurmak isteyenler kurulacak müzenin kuruluĢ amaçları ve faaliyet konularını 

belirten bir yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına baĢvururlar. 
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BaĢvuru esnasında aĢağıdaki belgeler istenir. 
116

 

a) Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı  

b) Binanın adresi ile tapu kaydı veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleĢmesi gibi 

haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren belge örneği,  

c) Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir 

bir listesi,  

d) Tüzel kiĢilerin yetkili organlarından alınmıĢ karar veya onay.  

  

Müze olarak kullanılacak binanın;
117

  

a) Müstakil bir yapı veya ayrı bir bölüm olması, 

b) Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının teĢhirine, depolanmasına ve grup 

ziyaretlerine uygun olması 

c) Kültür ve tabiat varlıklarının sağlıklı bir Ģekilde korunmasına uygun olması, 

d)  Gerektiğinde kültür ve tabiat varlıklarının bakımının yapılabileceği bir atölyenin 

bulunması, 

e) Ziyaretçilerin müracaat, dinlenme yeri, tuvalet ve diğer zaruri ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek tesislerin bulunması, 

f) Yangına, sabotaja ve hırsızlığa karĢı emniyet tedbirlerinin alınmıĢ olması, 

gerekmektedir. 

 

BaĢvuruyu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı durumu bu yönetmelik hükümlerine 

göre inceler. Değerlendirme yapılırken sergilenecek eserlerin bir müze için yeterli 

nicelik ve nitelikte bulunması, müzenin sürekli hizmet vereceğinin sağlanmıĢ olması 

hususları da dikkate alınır. Sonuç olumlu görüldüğü takdirde özel müze açma izni 

verilir. Özel müze açmalarına izin verilenler müzenin özelliğinin gerektirdiği nitelik 

ve nicelikte uzman personel ile yeteri kadar bekçi görevlendirmek zorundadırlar. 

Özel müzeler, koleksiyonlarındaki her türlü taĢınır kültür ve tabiat varlığını, 

Bakanlıktan onay almak ve koleksiyonun bütünlüğünü korumak Ģartı ile kendi 

aralarında değiĢtirebilir veya satabilir. Satın almada öncelik bakanlığa bağlı 

müzelere ait olup satıĢ ve değiĢtirme iĢleminden on beĢ gün önce, denetim açısından 

bağlı bulunduğu müze müdürlüğüne konuyla ilgili kültür ve tabiat varlıkları 

hakkında satıĢ veya devir sözleĢmesi örneği gönderilerek haber verilir. Özel 
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müzelerin 2863 sayılı kanun ve yönetmelik hükümlerine uymadıklarının tespit 

edilmesi halinde izinleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilir. Özel müzeler 

müze binası dıĢında eser bulunduramazlar ve depo meydana getiremezler. Özel 

müzelerin baĢka bir yapıya taĢınması ve eserlerin bu müze dıĢında geçici olarak 

sergilenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır.
118

 

 

 

5.3. Özel Müzelerde KurumsallaĢma Kaynakları 

 

Bugün müzeciliğin yeni altın çağını yaĢamamızı sağlayan özel müzeler ile ziyaretçi 

ve gereksinimleri ilk defa baĢarının anahtarı olmuĢtur. Bu da kurumsal uygulamanın 

tamamen değiĢmesine yol açmıĢtı. 

 

Sık sık açılan yenileriyle birlikte daha öncesine göre çok daha fazla müze var ve 

bunlar kültürel yaĢamda giderek daha merkezi ve popüler bir yer almakta. Bu 

nedenle mantıken, kurumsal kendine güvenlerinin yüksek olması ve mali 

durumlarının endiĢe yaratmaması beklenir. Ancak, gerçekler bunların tam tersidir. 

Günümüzde, müzeler ve onların toplumdaki rolünün ne olduğu konusunda derin bir 

belirsizlik olduğu gibi, çeĢitli giderler ve satın alma projelerini yürütmek için 

gereken paranın olmaması, en büyük müzelerin bile amaçlarına ulaĢmamalarına 

neden olabilmektedir.
119

 

 

Dünyada müze sayılarının artması ve kriz dönemlerinin dayatmasıyla müzeler kendi 

kaynaklarını kendileri yaratmak zorunda kalmıĢlarıdır. Salt devlet, salt belediye ya 

da tekil hamilerin sağladığı destek yetersiz kaldığında müzeler bunların hepsine 

birden ve baĢka kurumlara baĢvurmaya baĢlamıĢlardır. Özellikle müzelerin de birer 

kültür iĢletmesi olarak yönettikleri günümüzde, sponsorluklar gibi ek kaynaklara 

ulaĢmak, müzelerin var olduğu çevreyle etkileĢimini sağlamak, sivil toplum 

kuruluĢları ile iĢbirliği yapmak, müzecilik konusunda geliĢen etik değerler gibi 

müzeye iliĢkin konularda alınacak kararların çoklu düĢünde süreçlerinde 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle çoğu müze artık sadece bilim insanlarından 

ve uzmanlardan değil, ek olarak yerel yönetim temsilcilerinden, iĢadamlarından sivil 
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toplum temsilcilerinden, vb. oluĢan daha karmaĢık ve geniĢ görüĢ sağlayacak 

mütevelli heyeti, yönetim kurulu, danıĢma kurulu gibi yapılar tarafından 

yönetilmekte ve yönlendirilmektedir.
120

   

 

Müzeleri bir tüketim alanı ile iliĢkilendirmek, bu kurumların kar eden yerler olduğu 

düĢüncesini akla getirebilir; ancak tam tersine, dünyanın hangi ülkesinde, hangi 

büyüklükte ve konuda olursa olsun, müzelerin en büyük ortak bileĢeni para 

kazanmayan ve sürekli mali destek gerektiren kurumlar olmalarıdır. Müzelerin 

aydınlatma, ısıtma-soğutma, güvenlik, temizlik, bina bakımı gibi sabit giderleri çok 

yüksektir. Bunların üstüne personel giderleri, koleksiyonlar, sergiler ve diğer 

etkinlikler için harcananlar eklenmektedir. Müze giriĢ ücretlerinden, müze 

mekânlarının çeĢitli organizasyon için kiraya verilmesinden, hediyelik eĢya 

satıĢlarından, müze lokantası, kafesi gibi yerlerden kazanılanlar, en karlı 

durumlarda, harcananın yüzde altmıĢ-yetmiĢ gibi bir oranını karĢılamaktadır. Çoğu 

örnekte bu yüzde çok daha düĢüktür.
121

  

 

Müzeye finansal destek sağlayan organizasyonlar arasında, bilet satıĢlı çeĢitli 

etkinliklerde yer almaktadır. Düzenlenen etkinliklerde belli bir katkı payı alan müze 

yönetimi, organizasyona katılanların koleksiyonunu da tanıması olanağı elde ederek 

çift yönlü bir kazanım elde etmiĢ olur. Sabancı Müzesin de her yaz düzenlenen 

„„Kahvaltıda Caz‟‟ etkinliği bu iliĢkinin güzel bir örneğidir. Gelirlerden 

bahsederken, tabii ki son yıllarda özel müzelerde faaliyet gösteren Ģık restoranları da 

atlamamak gerekir. Müzeler, bünyelerinde prestiji ve elit çevreyi çekecek gösteriĢli 

restoranlar açmakta ya da iĢletmecilere kiralanmaktadır. Bu iĢletmelerle yapılan 

sözleĢmelerden müze bütçesine azımsanmayacak bir gelir akmakta ve bu mekânlar 

sayesinde müzeler yaĢayan mekânlara dönüĢmektedir.
122

  

 

Müzeler, kuruluĢ özelliklerine göre, merkezi devlet bütçesinden, belediyelerden, 

Ģirketlerden, vakıflardan ya da özel Ģahıslardan destek alıyor olabilirler. Dünyadaki 

birçok müzede karma finansman ve yönetim modelleri görülmektedir. Türkiye‟de 

örnekleri görülmeye baĢladığı gibi EczacıbaĢı ya da Sabancı gibi büyük holdinglerin 
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kurduğu müzeler, hazırladıkları büyük sergiler için baĢka Ģirketlerden mali destek, 

sponsorluk almaktadırlar. Sabancı Müzesi‟nde, Louvre Müzesi‟nin koleksiyonlarıyla 

açılan Ġslam Sanatı sergisinin destekçisi Türk Telekom‟dur. EczacıbaĢı ailesinin 

yönetiminde olan Ġstanbul Modern müzesindeki Fikret Mualla Retrospektifi, Eti 

Grubunun desteği ile açıldı. Benzer biçimde, 2007 yılında Ġstanbul Arkeoloji 

Müzeleri‟nde açılan Gün IĢığında Ġstanbul‟un 8000 Yılı: Marmaray, Metro, 

Sultanahmet Kazıları sergisi ve katalogu Vehbi Koç Vakfı‟nın desteğiyle yapıldı.
123

  

 

ġimdi, 1980lerden bu yana, kamusal varlıkların özelleĢtirildiği bir dönem yaĢıyoruz. 

Bu arada yoğun olarak kültür de özelleĢiyor. Himaye rejimi, yurttaĢların, kamunun 

denetiminden özel Ģirketlerin ve servetlerin denetimine geçiyor. Müzeler de bu 

dönüĢümlere ayak uyduruyor ve giderek korporasyonlara -büyük küresel Ģirketlere- 

özgü yönetim ve anlamlandırma -iletiĢim- disiplinlerine teslim oluyor. Sanki 

modernlik öncesi dönemlerin, 18. ve 19. yüzyıl öncesi dönemlerin özel himaye 

rejimlerine dönülüyor. Ancak burada temel bir fark var: Bu yeni özel müzeler 

eskileri gibi sahipleri dıĢındakilere kapalı değil. Tam aksine olabildiğince kalabalık 

bir izleyici kitlesini veya bir müĢteri kitlesini çekmek istiyorlar. Hatta bu giderek 

çok öncelikli bir amaç niteliğini alıyor. Müze, tüketim kültürünün, moda, alıĢ-veriĢ 

merkezi, futbol maçı gibi diğer gösterileriyle rekabet eden baĢka bir gösteri havasına 

bürünüyor.
124

  

 

Müzelerin kurumsallaĢmasıyla oluĢan özel müzelerin yapısından çıkarılabilecek en 

önemli deneyim, uygulamaların geç kalmıĢlığına rağmen 2000 yılından bu yana 

dikkate değer bir ivme kazanmıĢ olmalarıdır. Kültürel kazanıma katkı sağlayan 

projelerle anılmanın yarattığı fark ve sanatın evrenselliğinin bilinciyle, kültür 

giriĢimleri yaygınlaĢmıĢtır. Özel müzeciliğe dair baĢarılı örnekler, imkân sahibi 

çevreleri özendirmektedir. Örneğin, 1980 yılında Sadberk Hanım Müzesi‟nin 

açılmasından sonra, varlıklı çevrelerin koleksiyonculuğa ilgisinde artıĢ 

görülmüĢtür.
125
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KüreselleĢme sayesinde yurtdıĢındaki örneklerinin yakın takibinde olan özel 

müzeler, kendi finansını yaratarak kendi ayakları üzerinde durabilen kurumlar 

olmuĢlardır. Özel müze kurmanın, sanatsal ve sosyal birçok nedeni vardır.  

 

 

5.4. Özel Müze Kurmanın Nedenleri  

 

Ülkemizde özel müze kuruluĢları her ne kadar geç kalınmıĢ bir olgu olsa da, 

müzeciliğin önemini bilen aydınlarımız,  batıdaki örnekleri aratmayacak Ģekilde 

kendi özel müzelerini kurarak ülkenin sanatsal ve sosyal yapılanmasına büyük 

katkılar sağlamaktadırlar. 

 

Ġstanbul Oyuncak Müzesi‟nin kurucusu olan Sunay Akın; Bir ülke için, müzelerin 

önemini; 

Gelişmiş ülkelere baktığımızda, müzecilik konusunda bizden ileride, çok ileride 

olduklarını görürüz. Ülkemiz, o ülkelerin çektirdiği toplu fotoğrafta yer almak 

istiyor ve bunun için de yoğun çaba harcıyor; pek çok yasal düzenleme yapılıyor. 

Her konuda önümüze konulan ''ayar'' lar büyük bir iyi niyetle yerine getirilmeye 

çalışıyor. Avrupa Birliği''ne üye ülkeler önce ekonomilerini düzelttiler, yani 

argodaki deyişle ''parayı buldular'' da sonra müzelerinin yetersiz olduğunu fark edip 

''Nasıl olsa paramız var''diyerek bu konuda düzenlemeler mi yaptılar. Yoksa önce 

müzeleri kurdular ve o müzelerden geçen nesiller mi o varsıllığı oluşturdular? 

Sorunun yanıtı hiç şüphesiz ki müzelerin önceliğindedir. Bu pencereden 

baktığımızda, ülkemizin önüne konulan hedeflere varacak olan çocuklarımıza 

müzelerin önemini anlatmak, en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

toplumlar müzelerden, kütüphanelerden, kültür merkezlerinden geçerek aydınlığa 

ulaşırlar. Bilgilerin kaynağı müzeler, televizyon kanallarında okul yaptırma 

kampanyalarını içeren programları izlerken hep şunu hayal ederim: Bir gün bu 

ülkede insanlar, Anadolu'daki kentlere müze yaptırma kampanyalarına da katılmak 

için yarışacak, para yardımında bulunacaklar!.. Evet, bu benim en büyük 

hayalim.
126

 sözleriyle dile getirmiĢtir. 
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Varlıklı kimseler, yalnız para kazanmanın yeterli olmadığını, kazanılan paranın 

kamu yararına dönüĢtürülmesini, kendi adlarını yaĢatacak giriĢimlerin gerekliliğini 

fark ederek, ard arda özel müzeler açmaya baĢlamıĢlardır. MüzeleĢme nedenleri 

birkaç örnekle daha açıklanabilir:
127

 

 

1. Kendi müzesini açmak, kiĢilere ve kurumlarına itibar sağlamakta, sanatı 

destekleyen duruĢları ve etkinlikleri, kamu tarafından benimsenmektedir. 

2. Özel müze sahiplerinin çoğu, ekonomik hayatta rakip isimler olduklarından, 

müzeleri de bu rekabetin bir uzantısı olarak değerlendirmektedirler. 

3. Koleksiyoncular, devlet müzelerini, eserlerinin geleceği açısından fazla güvenilir 

ve korunaklı bulmadıklarından, eserleri bu kurumlara bağıĢlamak yerine, kendi 

müzelerini açmaktadırlar. 

 

Sunay Akın; 

Bir ülkenin en önemli zenginliği insanıdır. Türkiye bu ''hammadde'' konusunda çok 

zengin bir ülkedir. Anadolu'yu oluşturan senfoni ve çok renkliliğin meclisi öncelikle 

müzeler olmalıdır. Demokrasi kültürünün temelleridir müzeler. Çocuklarımız, 

kendilerine öğretmek istediğimiz hoşgörü, farklı olana saygı, medeniyetler arasında 

köprü kurma gibi değerleri müzelerden geçerek alacaklardır. Bu yüzden okul 

çatısından çok, müze çatısına ihtiyacımız vardır. İlle de birine öncelik vermemiz 

gerekiyorsa, ben diyorum ki müzeler, evet müzelere öncelik tanımalıyız. En azından, 

müzelere de okul yapma duyarlığı gibi sahip çıkmalıyız. Çünkü eğitimini 

tamamlamış insanları okullara çekemeyiz, ama müzelerle sürekli olan bilgi 

aktarımını sağlayabiliriz. Böylelikle, eğitim denilen ocağın altındaki ateş bir insanın 

hayatı boyunca hiç sönmemiş olacaktır.
128

 yorumu ile bir ülkenin neden müze 

kurması gerektiğinin üstünü çizmiĢtir. 

 

Bu gibi nedenlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kadıköy Belediyesi, Bakırköy 

Belediyesi ve Ġstanbul Kültür Müdürlüğü müze kuranları desteklemektedirler. 

Örneğin; Ġstanbul Oyuncak Müzesi'ne ilgileri, yaklaĢımları, bu konuda umut 

vericidir. Bazen tek bir eser, müzeye akın akın ziyaretçi çekebilir. Nitekim Suna ve 

Ġnan Kıraç Vakfı tarafından satın alınan “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı eser, Pera 
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Müzesi‟nin açıldığı ilk ay müzeyi rekor ziyaretçi sayısına ulaĢtırmıĢtır. Eserin 

tanınmıĢ bir ressama ait olması, önemli bir koleksiyondan çıkması ve çarpıcı fiyatı, 

yazılı ve görsel basında ilgi odağı olmasına neden olmuĢtur.
129

  

 

Bu tür büyük sanat faaliyetleriyle çok daha geniĢ bir kitleye ulaĢan özel müzelerin, 

özellikle son yıllarda sayılarındaki artıĢ büyük ümit vericidir. Bu artıĢ en çok 

Ġstanbul‟da görülmektedir. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, Sabancı Müzesi, Koç 

Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Pera Müzesi, Doğançay Müzesi, Rezan Has 

Müzesi, Atatürk Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Ġstanbul Oyuncak Müzesi 

Ġstanbul‟da en bilinen özel müzelerden birkaçıdır. Soğuk ve karanlığı ile hatırlanan 

müze mekânları özel müzelerin kurulmasıyla birlikte bu imajını kırarak aydınlığı, 

geniĢ duvarları ve cafeleriyle birlikte insanların eğlenerek vakti geçirebilecekleri 

mekânlara dönüĢtüler. Acılan bu yeni özel müzeler sayesinde Türkiye‟deki büyük 

bir boĢluk doldurulmuĢ olup sanat ve sosyal hayatımızda yeni dalgalanmalar 

yaĢanmaya baĢlanmıĢtır.    
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6. ĠSTANBUL’DA KURULAN ÖZEL MÜZELER 

 

Ülkemizde özel müze kurma çabaları 30 yıl önce (1980) baĢlanmıĢtır. Tüm dünyada 

olduğu gibi özel giriĢimcilerin çabalarıyla kurulan özel müzeler daha çok geliĢime 

ve değiĢime açık olan büyük kentlerde hızla artmaktadır. Ġstanbul‟da Ģu an (2011) 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 40 tan özel müze bulunmaktadır. Bunların 

arasında en çok bilinenler ve ziyaret edilenler Rahmi Koç Müzesi, Pera Müzesi, 

Sabancı Müzesi ve Ġstanbul Modern Sanat Müzesi‟dir. 

 

Özel müzelerin geçmiĢini çok yeni sayılsa da Zülküf Yılmaz bunun aslında çok daha 

eskilere gittiğini savunmuĢtur ona göre;  

Görünürde çok yeni sayılabilir; fakat tanıdıklarımdan yola çıkarak çok rahatlıkla 

söyleyebilirim ki özel müzelerin geçmişi, resmi müzelere göre gerçekte çok daha 

eskidir. Savaş sonralarında ganimet elde edilmesi, elde edilen o dönemdeki sanat 

eserlerinin alınıp götürülmesi, MÖ 2000‟li yıllarda başlayan bir uygulama. Bu 

bilgilerden yola çıkarak, müzeciliği burada başlattığımızda, müzeciliğin gerçek 

manada 1800‟lü yılların ortalarına kadar geldiği süreçte, özel müzelerin, belki de 

bilmediğimiz daha pek çok alanda, pek çok coğrafyada, pek çok insan tarafından 

fiilen yaşatıldığı rahatlıkla söylenebilir.
130

  

 

Ġstanbul‟da da özel müzecilik giriĢimini Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarına kadar 

getirebiliriz; 

Cumhuriyetin Ġlk yıllarında bankalar, devlet teĢvikiyle resim toplamaya baĢlamıĢ; 

1923-50 yılları, az sayıda aydın ve sanatçının oluĢturduğu koleksiyonların yanı sıra 

koleksiyonculuğun esas olarak devlet desteğiyle geliĢtirildiği yıllar olmuĢtur. 1950 

sonrası kiĢisel koleksiyonlarda artıĢ olmuĢ, 1970 sonrasında ise bir resim piyasasının 

oluĢumuyla koleksiyonculuk daha geniĢ bir çevreye yayılmıĢtır. Resim 

koleksiyonculuğunun yanında arkeolojik ve etnografik eserlerin yer aldığı 

koleksiyonlar da yaygınlaĢmıĢtır. Özel müzeler 1980 sonrasında bu özel 

koleksiyonların halka açılmasıyla oluĢmuĢtur.
131
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Bugün ülkemizde özel koleksiyonların halka açılmasıyla kurulan özel müzelerin 

getirmiĢ oldukları yenilikle birlikte müzeciliğin altın çağını yaĢamaktayız. Kurulma 

nedenleri benzerlik taĢıyan özel müzelerimizde, dünya standartları ile eĢdeğer bir 

kalite gözlemlenmektedir. Modern müzeciliğin gerektirdiği bütün koĢullar eskizsiz 

olarak yerine getirildiğinden, uluslararası sergilere rahatlıkla ev sahipliği 

yapabilmektedirler. 1980‟li yıllarla baĢlayan özel müzeler düzenledikleri 

konferanslar, yayınladıkları kataloglar, eğitim konusundaki duyarlılıkları ile 

Ġstanbul‟daki sanatsal ve sosyal ortama renk kattılar. 

 

 

6.1. 1980’li Yıllarla BaĢlayan Özel Müzeler 

 

Kurulabilmesi için ciddi bir koleksiyon ve maddi güce ihtiyaç duyan özel müzeler 

ülkemizde ancak 1980‟li yıllarla beraber açılmaya baĢlamıĢtır. Bu özel 

müzelerimizin ilki ise Vehbi Koç tarafından Sarıyer‟de 1980 yılında kurulan 

Sadberk Hanım Müzesidir. 

 

Burçak Madran Türkiye‟deki özel müzeciliğin baĢlangıç evresini ve önemini özet 

olarak;  

Ülkemizde son 30 yıl içinde açılmaya başlayan özel müzeler Türk müzeciliğine bir 

hareketlilik getirmiştir. Bu müzelerin ilki 1980 yılında açılan Sadberk Hanım 

Müzesidir. Özel müzeler kurgu olarak devrimci bir yenilik getirmemekte birlikte 

müze türlerinin çeşitlenmesi, tarihsel süreçlerin farklı alanlarda sunumlara 

yönelmesi açısından önemlidir. Bu sayede Türk müzeciliği antik dönem klasikliği ve 

Selçuklu-Osmanlı bazlı resim tarih söylemi görsellerinin ötesinde de müze 

koleksiyonlarından söz edebilecek duruma gelinmiştir.
132

 Ģeklinde açıklamıĢtır. 

  

Sadberk Hanım Müzesi kurulan ilk özel müzemiz olduğundan kurulan diğer 

müzelerin yapı taĢı olarak kabul edebiliriz. 

Sevgi Gönül Sadberk Hanım Müzesi için; 

Müzesi‟nin kurulmasına neden olan Sadberk Hanım, Türk vatandaşı olarak topluma 

ödenmesi gereken görevleri olduğuna inanan Vehbi Koç‟un sevgili eşidir. El işlerine 
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ve el sanatlarına olan tutkusu ile seçkin bir koleksiyon meydana getirmiştir. Bu 

güzel eserlerin, kendi adını taşıyacak bir müzede sergilenmesi, hayatının son 

günlerine kadar, en büyük arzularından biriydi.
133

Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. 

 

 

Resim 3 Sadberk Hanım Müzesi R: E.Turan 

 

Sadberk Hanım Müzesi, iki ayrı yapı içinde yer almaktadır. Bu yapı Avrupa halk 

geleneksel mimarisinden örnek alınarak yapılmıĢ bir yapıdır. ‟‟Azaryan Yalısı‟‟ 

olarak bilinmektedir. Yalı,1950 yılında Koç ailesince satın alınmıĢ ve müzeye 

dönüĢtürülmesine karar verilen 1978 yılına kadar da, yazlık olarak kullanılmıĢtır.
134

 

 

1978-1980 yılları arasında, Sedat Hakkı Eldem‟in hazırladığı bir restorasyon 

projesinin uygulanmasıyla bina müzeye dönüĢtürülmüĢ ve Sadberk Koç 

Koleksiyonu sergilenmek üzere, 14 Ekim 1980 yılında ziyarete açılmıĢtır. 

Bahçesiyle birlikte 4280 m2 olan Azaryan Yalısı 400m2‟lik bir alana oturmaktadır. 

GiriĢ katında, hediyelik eĢya dükkânı ve ufak bir çay salonu bulunmaktadır. Bugün 

kullanılmayan ana giriĢin tavanı, eski Roma mimarisinden esinlenilmiĢ kartonpiyer 

kasetlerle süslüdür. Katlara ahĢap merdivenlerle çıkılır ve duvarlar mermer taklidi 

kalem iĢi boyalıdır. GiriĢ katının üzerindeki birinci ve ikinci katların orta ana 

salonları ve bunlara açılan odalar sergileme mekânları olarak kullanılmaktadır. Çatı 

katında ise, eser depoları, çalıĢma odaları ve kitaplık bulunmaktadır. Binanın dıĢ 
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yüzünde, pencere aralarında, (X) Ģeklinde ahĢap süslemeler binayı diğer yalılardan 

ayırır. Ayrıca bina yüzeyindeki kabaralar, halk arasında „‟Vidalı Yalı‟‟ olarak 

anılmasına da neden olmuĢtur. Vehbi Koç Vakfı‟nın,1983 yılında satın alarak 

Sadberk Hanım Müzesi koleksiyonlarına kattığı KocabaĢ Eserleri‟nin 

sergilenebilmesi için, mevcut binanın hemen yanında bulunan 20. yüzyıl baĢlarında 

inĢa edildiği sanılan binayı müzeye eklemiĢtir. 24 Ekim 1988 yılında „‟ Sevgi Gönül 

Binası‟‟ adıyla açılan bu müzede Ġslam öncesi arkeolojik eserler sergilenmektedir. 

ÇağdaĢ bir müze uygulaması nedeniyle 1988 „‟Europa Nostra‟‟ ödülüne layık 

görülmüĢtür.
135

  

 

Osmanlı döneminin gümüĢ, cam ve porselenlerden yapılmıĢ kap kacak, çeyiz 

eĢyaları; seçkin taĢlarla bezeli süs eĢyaları; 16-18. dönemine ait Türk iĢleme 

sanatının özelliklerini yansıtan giysi ve kumaĢ örnekleri müzenin ilk 

koleksiyonlarını oluĢturmuĢtur. Sadberk Hanım'ın hayatı boyunca topladığı 

geleneksel eliĢlerinden oluĢan ilk koleksiyonla açılan müze, değerli taĢlarla 

bezenmiĢ süs eĢyaları ve 16. ve 18. yüzyıllara ait giysi ve kumaĢlar gibi etnografik 

eserlerle geniĢlemiĢtir.
136

 Türkiye‟nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, 

Osmanlı dönemi kadın kıyafetleri, tekstil ve sanat eserlerinin yanı sıra hatırı sayılır 

bir Ġznik çini koleksiyonu ve arkeolojik eser koleksiyonuna sahiptir. Uluslararası 

müzecilik standartlarını uygulayan Sadberk Hanım Müzesi, yüksek nitelikli sergi 

katalogları ve akademik çalıĢmalar yayımlamaktadır. Türkiye‟nin kültür mirasını, 

gelenek ve göreneklerini çocuklara tanıtmaya yönelik düzenli eğitim çalıĢmaları 

yürütmektedir. Sadberk Hanım Müzesi‟nin hedefi, çağdaĢ müzecilik anlayıĢına 

uygun, yaĢayan ve üreten bir kültür ve eğitim merkezi yaratmaktır.
137

  

 

Sadberk Hanım Müzesinin bugünlere gelmesinde çok büyük bir emeği olan Sevgi 

Gönül‟ göre bir müzenin dünya çapında adı geçen müzeler arasında yer alması için 

bir politika gerekliydi. Onun politikası;  

„‟Dünya medeniyetlerinin beşiği olan Anadolu‟yu ve büyük Osmanlı 

imparatorluğunun sanat eserlerini yansıtan Devlet müzeleri ile ben nasıl 

yarışacaktım? Onlarda neler eksikti? İşte bu kararı verdim ve İznik 

seramiklerine ağırlık vererek  ve kıyafet toplayarak  bir noktaya gelmeyi 
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planladım ve başardım. Bu politikam sayesinde dünya çapında adı geçen 

müzeler arasında yer almayı ve onlar tarafından tanınmayı başardık.‟‟  

 

Sevgi Gönül‟ün politikası sayesinde büyük baĢarıya ulaĢan Sadberk Hanım Müzesi 

tarafında gerçekleĢtirilen ve Türk kültürünün dünya ülkeleri arasında tanınmasında 

sağlayan bazı uluslararası sergileri ve yorumları Ģu Ģekildedir;  

Dünya gelinlikleri 1985‟te Köln‟deki sergide bir araya geldi ve dünya Türk 

gelinliklerine hayran kaldı. Türk kadınının değerini ve Türk kültürünü yurt dıĢında 

da dünyaya tanıtan sergi büyük ilgi gördü.
138

 13 ġubat Boğaziçi Saraylarının 

Kadınları ve Süsleri adı altında açılan sergide 374 parçadan oluĢan tarihi eserleri 

Paris Printemps‟da sergilendi.  Sergi 250.000 kiĢi tarafından ziyaret edildi.
139

 

„‟Türkiye Kültür Hazineleri‟nden Seçme Eserler, Sadberk Hanım Koleksiyonun‟‟ 

sergisi 09 ġubat‟ta Japon halkıyla buluĢarak Shizuoka, Iwaki ve Okazaki gibi çok 

önemli müzelerde Türk kültürünü Japon halkına tanıttı. Bu eserlerin Japonya‟da 

sergilenmesi ise ülkemizin tanıtımına en büyük katkılardan biri olup Japonya ile 

kültür alıĢveriĢimizi çoğaltarak bu iki uzak ülkenin halklarını yakınlaĢtırdı.
140

 

Milano‟da yaklaĢık 50 bin kiĢinin ziyaret ettiği serginin büyük ilgi uyandırdığı ve 

Tokyo, Osaka gibi büyük Ģehirlerden de Sadberk Hanım Müzesi eserlerinin 

sergilenmesi için müracaatlar yapıldığı kaydedildi.
141

 Bir yıldır Japonya‟da bulunan 

ve bu güne kadar 182 bin Japon tarafından ziyaret edilen Sadberk Hanım Müzesi 

Anadolu Kültür ve Medeniyetleri Koleksiyonu‟nun sergi süresi, 2003‟ün Türk yılı 

ilan edilmesine sağladı. Toplam 621 parça muhteĢem eser sergilendi.
142

 

Bu büyük baĢarılardan dolayı dünya basınında sıkça yer alan Sadberk Hanım 

Müzesi‟nin ardından açılan özel müzelerin sayısı 2000 yılında toplam 20‟ye 

ulaĢmıĢtır. 

 

Fethiye Erbay Sadberk Hanım Müzesi‟nin ardından açılan diğer özel müzeleri; 

Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi(İst.), Ali Üstay Av müzesi, Ayşe ve Ercüment Kalmık 

Müzesi, S. Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi( Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı), 
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Malkara Eğitim ve Kültür Müzesi(Malkara Eğitim ve Kültür Vakfı) gibi özel statüde 

her biri kendi vakıflarına bağlı müzeler bulunmaktadır. Bunun yanında kendi 

vakıfları olmayan özel şahısların yönetiminde Hacı Mehmet Bölükbaşı Açıkhava 

Müzesi(Çorum), Çağlar boyu Aydınlatma ve Isıtma Araçları Müzesi(Çamlıca) özel 

şahıs müzelerimizdir.
143

 olarak tanımlamıĢtır. 

 

  

6.2. 2000’li Yıllardan Sonra Özel Müzeler 

 

Türkiye‟nin sanat hareketlerinin geliĢimini incelediğimizde, dönemin en önemli 

oluĢumunun özel müze kuruluĢlarının hazırlanması ve açılmasıdır. 2000 yılına kadar 

Ġstanbul‟da 20 olan müze sayısı 2000 yılından günümüze kadar (2011) 40‟a 

yükselmiĢtir. 21.yüzyılda ardı ardına açılan müzeler Türkiye‟de çağdaĢ müze 

oluĢumları çağına girdiğini göstermektedir. 21. yüzyılda kurulan her özel müze ile 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müzelerin geleneksel algısı değiĢmeye 

baĢlandı, kültür kurumları olarak toplumsal hayatın parçası oldular. 

 

Müze deyince, Ġstanbullular yalnızca sırf Arkeoloji Müzesi‟ni ya da Topkapı 

Sarayı‟nı düĢünmüyorlar artık. Ġstanbul Modern, Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Koç 

Müzesi, Ġstanbul Oyuncak Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Santral Ġstanbul Müzesi 

sahip oldukları koleksiyonlarla son dönemin yeni müzelerinden sadece bir kaçı.
144

  

 

Bu yeni müzelerimizle beraber 2000‟li yıllar Türkiye‟si müzecilik alanında 

kelimenin tam anlamı ile bir patlama yaĢadı. Modern ve çağdaĢ sanatımızı düzenli 

ve kalıcı olarak sergileyen ilk müze olan Ġstanbul Modern‟in 2004 yılında açılıĢı, 

hem akabinde yeni bir koleksiyon politikası ile Pera Müzesi‟nin devreye girmesi, 

2002 yılında kurulmasına rağmen esas itibari ile görünürlüğünü yurtdıĢından 

getirdiği büyük bütçeli sergiler ile sağlayan Sabancı Müzesi‟nin kuruluĢu, müze ve 

çağdaĢ sanat kurumu arasında yepyeni bir yapısallık sergileyen Santral Ġstanbul‟un 

2007 yılında hayata geçmesi ve 2001 yılında güncel sanat müzesi adıyla açılan Proje 
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4L‟nin düzenlediği sergiler, müzecilik ve dolayısı ile koleksiyonerlik konularının 

sanat ortamımıza iyiden iyiye yerleĢmesine neden oldu.
145

  

 

Bunun yanında 2000 sonrası açılan özel müzeler ziyaretçiye yönelik politikalar 

izlemiĢlerdir. Düzenledikleri geçici sergilerle ziyaretçi çekmenin yanında dünya 

sanatının da ülkemiz müzelerinde sergilenmesi amaçlanmıĢtır. Geçici sergiler 

önemli bir iletiĢim yöntemi olarak değer kazanmaktadır. Sergiler için yapılan 

tanıtımlar, müzelerin her bir sergide tekrar gündeme gelmesi için fırsat 

yaratmaktadır. Geçici sergiler çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. Ġnsanların sergiler 

yoluyla ilk defa müzeye geldikten sonra müzeyi tanıdıkları ve ziyaretlerini 

tekrarladıkları görülmektedir. Ayrıca çeĢitli yerlerden toplanan eserlerin bir arada 

farklı sergileniĢlerini görmek mümkün olmaktadır. Geçici sergiler düzenlemek 

müzenin görevleri arasındadır. Ülkemizdeki devlet müzelerinde de arada sırada bu 

tür sergiler yapılmaktadır. Ancak maliyetin yüksek olması ve personel sıkıntısı 

nedeniyle bu tür etkinlikler süreklilik kazanmamıĢtır. Bu süreç, özel müzelerin 

açılmasıyla ve bu sergilere belli bir kaynak aktarımı baĢlamıĢtır. Son dönemde 

açılan özel müzelerden Ġstanbul Modern, Pera Müzesi ve Sakıp Sabancı Müzesi 

devamlı geçici sergiler düzenleyen müzelerdir. Ġstanbul Modern‟in açılmasıyla özel 

müzelerin tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi söz konusu olmuĢ, müzeler medyada 

daha fazla yer almaya baĢlamıĢtır. Müzelerin devamlı ziyaretçi çekebilmek için bu 

tanıtımların yanında ziyaretçinin ilgisi ve merakını çekecek geçici sergilerin olması 

tüketim toplumunda faaliyet gösteriyor olmanın bir gereğidir. Yeni kurulan müzeler 

dinamik bir sürecin parçası olmuĢlardır. Var oldukları ortam hem uluslararası alanda 

bir role sahip olmayı, hem de ulusal anlamda müzenin faaliyetlerini 

gerçekleĢtirebileceği yeni müzecilik anlayıĢının uygulanmasını gerektirmiĢtir. Gerek 

dünyada müzeciliğe getirilen yeni kriterler gerekse Türkiye‟de müzelerin ihmal 

edilmiĢliği yeni bir yapılandırma ihtiyacı doğurmuĢtur. Büyük ve uluslararası 

sergilerin dolaĢımı, mekân olanakları ve uygun sergilenme koĢulları çerçevesinde 

gerçekleĢebilmektedir. Ayrıca bu sergilerin sürekli yapılabilmesi için belli bir 

kaynak aktarımı ve personel desteği gerekmektedir. Bu tür bir amaçla hareket eden 

müzeler öncelikle galerilerini ve mali, personel yapılanmalarını buna göre 

ayarlamaktadır. Bu yönde en kapsamlı çalıĢmayı Sakıp Sabancı Müzesi 
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yapmaktadır. 2000 yılında kurulan müze 2005 yılında süreli sergilere ev sahipliği 

yapacağı galerisini geniĢletmiĢtir.
146

  

 

08.04.2011 tarihi itibari ile Müzeler Genel Müdürlüğünün denetiminde Antalya, 

Bartın, Balıkesir, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Düzce, Erzincan, Erzurum, 

Kayseri, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, ġanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Zonguldak‟ta 1, 

Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Konya, NevĢehir ve  Sakarya‟da  2, Aydın ve 

Malatya‟da  3, Edirne‟de 4, Bursa, EskiĢehir ve Gaziantep‟te  5, Kütahya‟da 6, 

Çanakkale ve Ġzmir‟de 7 Ankara‟da 31, Ġstanbul‟da 40, tane olmak üzere   151 adet 

özel müze bulunmaktadır.
147

 Bu sayı yeni özel müzelerin kurulması ve 

kapatılmasıyla sürekli değiĢmektedir.  

 

Özel müzeler, Ģüphesiz Türkiye‟de koleksiyonculuğun eskiye oranla ne kadar yol 

kat ettiğinin göstergesidir. KüreselleĢme sayesinde yurtdıĢındaki örneklerin yakın 

takibinin de, bu sürecin hızlanmasını sağlayan bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. 

2000‟li yıllar itibariyle ard arda açılmaya baĢlanan özel müzelerin, 2004 yılında 

uygulamaya konulan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve GiriĢimlerini TeĢvik 

Kanunu‟ndan sonra daha da artıĢ göstermesi beklenmektedir. Özel müzeler, 

Türkiye‟nin kültürel yaĢamında önemli bir açığı kapatmakta; farklı, çağdaĢ 

yüzleriyle, bu sektöre yeni bir kimlik kazandırmaktadır. Ancak 21. yüzyılda 

gerçekleĢebilen bu kültürel patlama, temelleri 1980‟li yıllarda atılan 

koleksiyonculuğun ve 2000‟li yıllar itibariyle hız kazanan kültürel aktivitelerin bir 

ürünü olarak tanımlanabilir. YaklaĢık çeyrek yüzyılda yerleĢen/oturan sanat 

piyasası, küreselleĢmenin sayesinde Avrupa‟daki örneklerin de takibiyle, özel 

müzecilik geliĢim göstermiĢtir. Hediyelik eĢya dükkânları, restoran, kafeterya, 

konferans salonu, sinema, konser ve bilimsel yayınlarıyla birer kültür kompleksine 

dönüĢmüĢler; tüm yaĢlara yönelik sunulan alternatif programlarla, aileler için çekim 

noktası olmayı baĢarmıĢlardır. Bundan sonra da çıtayı yüksek tutmak, talebi 

yükselen kesimin gereksinimlerini doyurmak lazımdır. Özellikle genç kuĢağın, çağa 

ayak uyduran hızlı kültürel geliĢimleri göz önünde bulundurularak, müze çeĢidi ve 

sayısının buna paralel olarak artıĢ göstermesi beklenmektedir.
148
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ĠĢ dünyasının büyük iĢ adamlarının koleksiyonlarını müzeye dönüĢtürmeleri bu 

beklentinin gerçekleĢmesinde büyük rol oynar. 

 

 

6.3. ĠĢ Dünyası’nın Müze ÇalıĢmaları 

 

Günümüzde müze binalarının sel gibi çoğalması Türkiye için büyük ümit vericidir. 

Kurulan bu müzelerin birkaçı bir anda klasikleĢmiĢ ve toplumda büyük bir baĢarıya 

ulaĢmıĢtır. Bu klasikleĢmiĢ olan özel müzelerimizin çoğu büyük iĢ adamlarının 

koleksiyonlarının müzeye dönüĢtürülmesiyle oluĢmuĢtur.  

 

Bunlardan biri olan Sabancı Müzesi‟nin kurucusu Sakıp Sabancı müze kurmasındaki 

düĢüncelerini bu değerli sözleriyle dile getirmiĢtir.  

Günümüzde artık iş adamını, sanayici, kültür ve sanat hizmetlerinden 

ayrı düşünmemek gerekir. İş adamının tarifini iyi yapmak lazım. „Ben iş 

adamıyım, benim işim fabrika kurmaktır‟ deyip işin içinden çıkamayız. 

Evet, ben iş adamıyım, benim işim fabrika kurmaktır, ama okul da 

yapmaktır, yurt da yapmaktır; müze de kurmaktır. Her şeyi devletten 

bekleyemeyiz. Devlet ve özel sektör bu işte el ele vermeli. Her biri 

kendine düşen payı üstlenirse ancak o zaman biz, yurttaşlık görevimizi 

yerine getirmiş oluruz.  
149

  

 

Türkiye‟de birbiri ardına açılan özel müzeler, iĢ adamlarının koleksiyonlarıyla 

oluĢmuĢtur. Bu noktada baĢlayan ekonomik ve kültürel sermaye yakınlaĢması 

müzelerin kurumsal yapısındaki dönüĢümü hazırlamıĢtır. ġirketlerle kurulan bu bağ 

müzelerin daha çok kurumla iliĢki içinde olmasını ve müzenin kendi içindeki 

organizasyon yapısının da geniĢlemesini getirmiĢtir. Türkiye‟nin bu ilk özel 

müzelerine baktığımızda her birinin bir yönetim kuruluna bağlı olduğu 

görülmektedir. Müzelerin yönetim kurulları iĢ dünyası, siyaset, akademik 

çevrelerden insanları bir araya getirerek bu ağın nasıl müzelerin içine girdiğini 

göstermektedir. Sakıp Sabancı, Rahmi Koç ile baĢlayan özel müzecilik, Ġstanbul 

Modern'i kuran Oya - Bülent EczacıbaĢı ve Pera Müzesi'ni kuran Suna - Ġnan Kıraç 

ile sürdürmüĢtür. Antikacılık dünyasında bir söz vardır: Dedeler toplar, oğullar satar, 
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torunlar yeniden toplar. Son yıllarda artan bir Ģekilde antikayla, koleksiyonculukla 

ilgilenmeye baĢlayan Türk iĢ dünyası, yakında bu sözü, "oğullar müze kurar" 

Ģeklinde değiĢtirecek gibi görünüyor. Özel müzeler devlet müzeleri gibi tek bir 

merkezin politikasına bağlı olmadıkları için kendi amaç ve hedefleri çerçevesinde 

politikalar izlemiĢlerdir. Ancak dönemin koĢullarına göre bu müzeler de ortak amaç 

ve politikalar geliĢtirmiĢlerdir. Hepsinin ortak noktasına baktığımızda aile 

koleksiyonlarının bir müzede teĢhir edilerek halka sunulması amacını taĢıdıkları 

görülür.
150

   

 

ĠĢ adamlarının müze kurma geleneği Avrupa‟da daha eskilere dayanıyor. 

Türkiye‟nin ilk özel müzelerinden biri olan Koç Müzesinin kurucusu Rahmi Koç‟un 

müze kurma isteği yaptığı yurtdıĢı gezilerinde gördüğü büyük Ģirketlerin kurduğu 

müzelerin onu etkilemesiyle karar veriyor. 
151

 

 

Bu kararı Mustafa Rahmi Koç; 

„‟Koç Topluluğu 1950'lilerde sanayiye atılınca, dünyanın büyük sanayi 

kuruluşlarıyla temaslarımız sıklaştı. Bizden daha eski şirketlerin ilk 

mamullerinden başlayarak bütün ürünlerini topladıkları birer müzeleri 

olduğunu gördüm. Onlara imrendim. Niçin biz böyle kolleksiyonlar 

yapmayalım, dedim. Yurtdışı seyahatlerimde teknik ve endüstriyel 

müzeleri gezmeye başladım. Bunlar arasında Münih'teki Deutsches 

Museum'u, Londra'daki Science Museum'u gezdim. Ama ne zaman ki 

Detroit'teki Henry Ford Museum'u gördüm; işte o zaman bütün 

kolleksiyonumu bir çatı altında toplamaya karar verdim.‟‟Ģeklinde 

açıklamıĢtır. 

           

Müze açma hazırlığındaki iĢadamlarının büyük bölümüne danıĢmanlık yapan ünlü 

müzayedeci, Antik Aġ'nin sahibi Turgay Artam; özel müzeciliğin batıda yarım 

asırdır var olan bir gelenek olduğunu, iĢ dünyası için bir prestij ve statü sembolü 

olarak algılandığını belirtiyor. Türkiye'deki iĢadamlarının antika ve sanat merakının 

olgunlaĢtığını anlatan Turgay Artam, Ģöyle konuĢuyor: Prestij sembolü "Bundan 10 - 

15 yıl önce duvarının rengine göre antika seçenler vardı. ġimdi iĢadamları, evleri 
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için değil koleksiyonları için antika alıyor. Turgay Artam'ın müze kurmak 

isteyenlere tavsiyesi ise Ģu:  

"Önemli olan elinizde yüzlerce, binlerce parça olması değildir. Bir dönemden alıp, 

günümüze kadar gelişimini izlediğiniz bir obje koleksiyonunuz varsa müze 

kurabilirsiniz. Örneğin İnan Kıraç'ın elinde dünyanın en zengin ağırlık ölçüleri 

koleksiyonu var. Asırlar öncesinden bugüne, ağırlık ölçülerinin değişimini 

görüyoruz. Ayrıca sadece resim üzerine değil, başka objeler tavsiye ediyoruz. 

Mesela birisi saat müzesi, bir başkası porselen müzesi açmak istiyor." 

 

Son zamanlarda 22 patronun daha ellerinde bulunan antika ve sanat koleksiyonlarını 

sergilemek amacıyla özel müze kurma giriĢimindedir. Bunlardan Yunus 

BüyükkuĢoğlu, Kaya Turgut, Hasan Çolakoğlu, Oktay Duran, Mustafa Özkan, Sinan 

Genim, Kemal Bilginsoy, Mehmet Ürgüplü, Turgut Ciner ve Çetin Nuhoğlu'nun  

müze açmaya hazırlandığı ancak müzelerin konularının belli olmadığı belirtiliyor.
152

  

 

Genelde son zamanlarda parlayan özel müzelerin kulvarları farklı olduğu için birbiri 

üzerine gelen projeler olmamakta ve çok çetin bir rekabet de yaĢanmamaktadır. Her 

biri kendi kulvarında yürümektedir; ama bu demek değildir ki gelecekte aynı 

kulvarda baĢka müzeler açılmayacaktır. Dolayısıyla rekabete de hazır durumda 

olmamız gerekmektedir.
153

  

 

DeğiĢik koleksiyonlara sahip Koleksiyonerler Barbaros - Sema Çağa (Türk 

ressamları) / Erdoğan Demirören (Tombak, Yıldız porselen, Fatih fermanları, el 

yazması Kuran) / Ender Mermerci (Osmanlı figürleri, tuğralı gümüĢ ve tombak) / 

Can Elgiz (ÇağdaĢ Türk ressamları) / Nezih Barut (Eczacılık objeleri) / Jefi Kamhi 

(Osmanlı silahları) / Mustafa Taviloğlu (Beykoz cam ürünleri) / Ali Kibar (Portre 

resimleri) / Erol Kiresepi (Osmanlı, Rus ve Fransız gümüĢleri) / Suna - Ġnan 

Kıraç(Ağırlık ölçüleri koleksiyonu) / Oya - Bülent EczacıbaĢı (Tuğralı GümüĢ ve 

Ġznik çinileri) / Ömer Koç (Türkiye hakkında yazılmıĢ kitaplar) ülkemizde yeni  

müze açmaya hazırlanan iĢadamlarıdır.
154
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Sakıp Sabancı; 

Eskiden hayrat yaparlar, yol, çeşme, kütüphane yaparlar, bir köyün, bir 

tarlanın gelirini buna bağlarlar, devamını böyle sağlarlardı. Bugün 

müze açarak borcumuzu yerine getiriyoruz. Ömür boyu derleyip 

topladığımız hazineler değerindeki milli servetimizi, güzel yazılarımızı, 

ecdat yadigarı halılarımızı, kilimlerimizi, resimlerimizi, değerli 

eşyalarımızı gözler önüne seriyoruz. Batıdaki Barbar Türk imajını 

silmek, bizim de bir medeniyetimiz olduğunu göstermek için 

çırpınıyoruz. Emirgan Köşküne gelen kalburüstü işadamları 

gördüklerine şaşırıyorlar. Çünkü gördükleriyle onların kafalarındaki 

Barbar Türk imajı bağdaşmıyor. Bunu silmek için onlara kültürümüzün 

örnek eserlerini göstermemiz lazım. Gibi nedenlerle iĢ adamlarının müze  

açması gerektiğini vurgular. 

         

Birbirine yakın zamanlarda açılan ve birbirinden farklı uzmanlık alanlarına yönelen 

özel müze kurumlarının ortak noktaları; Türkiye‟nin ekonomisine yön veren büyük 

iĢ adamlarının özel giriĢimleriyle kurulmuĢ olmaları ve bu kiĢilerin özel 

koleksiyonlarından oluĢmalarıdır. Türkiye‟de özel koleksiyonlarıyla müze kuran 

öncüler Sabancı, Koç ve EczacıbaĢı Aileleri‟dir. Bu ailelerin hepsinin zengin, 

nüfuslu ve zaman zaman iĢ alanlarında birbirlerine rakip olmaları dikkat çekicidir. 

Hepsinin arka arkaya müze açması, iĢ dünyasındaki baĢarının ve kazancın artık eĢit 

noktalara geldiğine, farklılığın ve yarıĢın ancak ağırlıklı olarak sanatla 

sağlanabileceğine iĢaret etmektedir.
155

  

 

Değerli iĢ adamlarımızın küçük bir merak ve aĢkla baĢlayan, koleksiyonlardan 

kurulan özel müzeler sayesinde dünyada geliĢen müzecilik çalıĢmaları paralelinde 

Türkiye müzeleri de daha bilinçli ve geniĢ kapsamlı bir çalıĢma sürecine girmiĢtir. 

Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı çalıĢmalar, gerekse müzelerin kendi 

olanakları ölçüsünde getirdikleri sanatsal yenilikler ile hem ulus sanata teĢvik 

ediliyor, sanata olan ilgi canlı tutuluyor, hem de Türk sanatının uluslararası değer 

kazanmasını sağlayarak ülkenin tanıtımına katkı sağlanıyor. 
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6.4. Özel Sanat Müzeleri ÇalıĢmaları 

Ġçeriğinde daha çok resim ve heykel bulunduran sanat müzeleri ülkemizde 2000 

yılına kadar maalesef fakir durumdaydı.  Sanatsal içerikli tablolar, heykeller ve diğer 

eserlerin satın alma yoluyla müzelere kazandırılması da asgari seviyelerde 

kalmaktaydı. Türkiye‟de sadece üç tane resim ve heykel müzesi bulunmaktaydı. 

Bunlardan Ġstanbul‟daki Mimar Sinan Üniversitesine, Ġzmir‟deki ve Ankara‟daki 

Kültür Bakanlığına bağlıydı. Bu durum çeĢitli düzeylerde kültürel hizmet vermek 

amacı ile kurulan özel müzelerle beraber değiĢti. ġu anda Ġstanbul‟da toplam(2011) 

40 tana özel müze bulunmaktadır. ġahıslar tarafından kurulan bu özel müzeleri 

zengin bir çeĢitlilik içinde fotoğraf, oyuncak, otomobil, hat sanatı, çağdaĢ sanat, 

sinema vb. müzeleri oluĢturmaktadır. Tez konum 2000 yıllından sonra kurulan özel 

sanat müzeleri olduğundan Ġstanbul‟da kurulan Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, 

Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan Has Müzesi ve Ġstanbul Modern 

Sanat Müzesi incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Son yıllarda ülkemizde oldukça büyük popülerlik kazanan özel sanat müzelerinin 

tarihine baktığımızda Ġlk örneklerini Ġtalya‟da açılan Piti Sarayı, Borghese Galerisi 

ve Brera Galerisi gibi sanat müzeleri oluĢturmaktadırlar. Bizdeki özel müze 

örneklerinde olduğu gibi bu özel müzeler de zengin ailelerin oluĢturduğu 

koleksiyonların müzelere dönüĢmesinden doğmuĢlardır. Bu ailelerden en bilineni 

sanatçılara ve bilim adamlarına her zaman destek çıkan Floransalı Medici Ailesidir. 

Frick, Hirshorn, Menil, Onasis, Benaki, Getty gibi dünyanın en zenginlerinin 

oluĢturduğu koleksiyonların özel müzeye çevirmelerinin yansımalarını Ġstanbul‟da 

Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan 

Has Müzesi ve Ġstanbul Modern Sanat Müzesin de görüyoruz. Bu altı özel sanat 

müzesi Ġstanbul„un birbirinden çekici, etkileyici ve aynı zamanda Türkiye‟de sanat 

ve sosyal ortama büyük etkileri olan müzelerdir. Bu özel müzeler yıl içerisinde 

yaptıkları ulusal sergilerle Türkiye sanatına ıĢık tutuyorlar. Ayrıca uluslararası 

standartlarda adından sık sık söz ettiren sergilere ev sahipliği yapan bu müzeler 

birbirleri ile kıyasıya rekabet halindedirler. 
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II. BÖLÜM 

 

 

1.ÖZEL SANAT MÜZELERĠNĠN SANAT VE SOSYAL ORTAMA 

ETKĠSĠ 

 

GeliĢmiĢ ülkelere baktığımızda insanların boĢ vakitlerinin çoğunu sanatsal 

aktivitelerle değerlendirdiklerini görürüz. Ezgi BaĢaran‟ın Hürriyet gazetesinde 

yazdığı yazıda, Ġngiltere‟nin önde gelen araĢtırma Ģirketlerinden Mori‟nin Ağustos 

2002‟de yaptığı bir araĢtırmada Ġngiliz ulusu boĢ vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu 

sinemaya giderek, kütüphaneye giderek, tarihi binaları gezerek, müze ve sanat 

galerilerini gezerek en son olarak futbol maçına gitmeyi tercih ederek 

geçiriyorlarmıĢ.  

 

Bu sayılar az çok değiĢse de dünyanın geliĢmiĢ ülkeleri için temel alınabilir. New 

York‟taki Metropolitan Müzesi‟nin ziyaretçi sayısı son 3 yıldır 5 (2003) milyon 

kiĢinin altına hiç düĢmedi. Londra‟daki Tate Modern‟i geçen yıl 6.2 milyon, 

Paris‟teki Louvre Müzesi‟ni 6 milyon kiĢi ziyaret etti. Bizde durum nasıl derseniz? 

Türkiye‟deki müzelerin ziyaretçi sayıları gösteriyor ki çoğunluk için örneğin hafta 

sonunda bir müzeye gitmek olmadık bir program. Bir Cumartesi öğleden sonrasını 

Arkeoloji Müzesi‟nde harcamak yurtdıĢından bir konuğumuz yoksa aklımıza 

gelmiyor. Kanıtı bilimsel. Bakınız en çok gezilen müzemiz olan Topkapı Sarayı‟nın 

2004 yılı ziyaretçi sayısı: 536 bin 308 Peki niye böyle? Ġngilizler, Fransızlar ya da 

Amerikalılar sanatın ve sanatçının dostu da, her çeĢit kültürü misafir etmiĢ bu 

coğrafyada yaĢayan bizler mi kaba ruhluyuz. Tamamıyla değil. Aralık 2004‟te 

Tophane‟de açılan Ġstanbul Modern‟i bu kadar kısa sürede 100 bin kiĢinin ziyaret 
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etmiĢ olması önemli bir veri. Demek ki bizde de Batı müzelerinde gördüğümüz 

kalabalıklar oluĢabiliyor. Profesör Ġlhan Tekeli bu durumu Ģöyle yorumluyor;  

„‟Onun iki adım ötesinde çok daha zengin koleksiyonu olan Resim Heykel Müzesi 

sinek avlıyorsa, burada iyi bir şey var ama halk ilgi göstermiyor diyemeyiz.‟‟
156

  

 

Peki müzelerimiz ne yapmalı? 

Artık müzeler toplumun değiĢen kesimlerini dikkate alarak düzenli faaliyetler 

düzenlemektedirler. Bunların baĢında çeĢitli eğitim faaliyetleri ve çevreyle iliĢkileri 

gelir. Sürekli sergilerin yanı sıra geçici sergileriyle ilgili olarak interaktif sergiler, 

müze rehberleriyle geziler, dia-film gösterileri, söyleĢiler, seminerler, büyükler, 

çocuklar ya da aileler için atölyeler ve eğitimler modern müze etkinlikleri 

arasındadır. Böylece müze eğitim görevini gerçekleĢtirirken, bir yandan da müzeye 

gelmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen kesime bu tür etkinliklerle ulaĢılmaktadır. 

Etkinliğe ya da sergiye gelen müzeyi gezmekte, müzeye gelen de diğer etkinliklere 

katılabilmekte, ailecek geçirilebilecek bir tam günü kullanıcılarına 

sunabilmektedirler. Ayrıca etkinliklerin bir bölümü paralı olabilir ve müzeye gelir 

sağlar.
157

 

 

Bu tür etkiler ile baĢarı grafiğini yükselten özel sanat müzeleri Türkiye‟de güncel 

sanatın geliĢip yaygınlaĢması, her yaĢ grubunu kendilerine çekerek sanatsal eğitim 

düzeyinin yükselmesi, Ġstanbul‟un tarihi dokusunun yeniden canlanması, Türk 

sanatının yurt dıĢında tanınması ve turizmin canlanması gibi sanat ve sosyal ortamda 

etkiler yaratmaktadır. 

 

 

1.1. Güncel (ÇağdaĢ) Sanatın GeliĢiminde Özel Sanat Müzelerinin 

ĠĢlevleri 

 

19. ve 20. yüzyılda temelleri atılan müzelerin temel amacı Osmanlı imparatorluğunu 

kültür ve sanat alanında bir Ģekilde batı dünyası karĢısında çok kültürlü ve uygar bir 

toplum olarak göstermekti. 21.yy gelindiğinde Türkiye‟de devlet müzeleri 
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ekseninden özel müzelere doğru bir kayma görülmektedir. 19. ve 20.yüzyılda 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan bu temel amacın günümüzde gerçekleĢmesinde özel 

müzelerin sanatsal çalıĢmaları büyük rol oynamıĢtır. Ve bu özel müzeler sanattaki 

köklü dönüĢümlerle bu çalıĢmalara devam etmektedir.   

 

Türkiye sanat ortamı 1980‟lerden(özel müzelerin kurulması) günümüze uzanan 

süreçte köklü dönüĢümler geçirmiĢtir. Bundan dolayı meseleyi 1980‟li yıllardan 

baĢlatmakta yarar bulunmakta. 1970‟lerden devletin desteğini yitiren sanat ortamı, 

1980‟lerin ikinci yarısına gelindiğinde özel sektör tarafından desteklenmeye ve 

piyasasını oluĢturmaya baĢlamıĢtır. KüreselleĢme, hiç Ģüphesiz, sanatın içeriğinde de 

bir dönüĢüme neden olmuĢ; sanatın içeriği küreselleĢme ile birlikte ivme kazanan 

ulus-devlet, etnik köken, cinsel kimlik, çok kültürlülük, vb. tartıĢmalardan 

beslenmiĢtir
158

  

 

Türkiye‟de çağdaĢ sanat olgusunun 1980‟lerde oluĢmaya baĢladığını ve 1980‟lerin 

Türk sanatı için önemli bir kırılma noktası olduğunu savunan Levent Çalıkoğlu; 

Söz konusu olan, sanatçıların ve sanat ortamının toplumsal dönüşümlerden ciddi bir 

şekilde etkilendiği bir süreçtir. 1980 darbesinin yasakçı zihniyetinin ardından ortaya 

çıkan serbest piyasa ekonomisi, sosyal-kültürel-politik ve ekonomik olarak 

Türkiye‟nin yepyeni bir sürece girişini simgeler. Bu döneme damgasını vuran 

tüketim çılgınlığı, liberal kapitalist düzenin göz kamaştırıcı işleyişi, yerelliğin 

arabeske dönüşmesi, baskın cinsiyet şeması dışında kalanlara bakışın eziciliği, 

yepyeni bir hayat tarzının ortaya çıkmasına neden olur. 1980 sonrası, kültürel, 

sosyo-ekonomik ve politik olarak ne kadar çetrefil ve inişli-çıkışlı dinamiklerle yüklü 

ise, ortaya çıkan eserle de aynı kaçınılmaz yazgının izlerini taşır.
159

 Ģeklinde 

açıklamıĢtır. 

Sanat piyasasının çağdaĢ/güncel sanata ilgi gösterme ancak 1990‟ların ikinci 

yarısında Uluslararası Ġstanbul Bienalleri‟nin kurumsallaĢması, küratörlü sergilerin 

baĢlangıcı, Genç Etkinlik Sergileri gibi sanat alanındaki birçok hiyerarĢiyi ortadan 

kaldıran çabalar sayesinde mümkün olabilmiĢtir. Piyasanın genç kuĢak sanatçıya ve 

güncel sanata ilginin artmasında bu etkinliklerin, küreselleĢmenin ve yurtdıĢına 

açılma sürecinin hızlanmasının payı büyüktür. Genç sanatçıların kar amacı 
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gütmeyen bu mekânlarda (özel müze) temsil edilmeleri güncel sanat açısından 

önemli görünmektedir.
160

  

 

ġeyda Barlas doktora tezinde çağdaĢ sanatın ülkemizde geliĢiminin 1990‟lı yıllardan 

sonraya kalmasının nedenlerinden birini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; 

1990‟lı yılların en büyük sorunlarından biri de uluslararası çağdaş sanat 

sergilerinde, Kültür Bakanlığının ve Dışişlerinin ilgisizliği ve ciddi anlamda çağdaş 

sanat‟a para aktaramamasıydı. Bunun en önemli nedeni ise bürokratik engellerdir. 

Diğer nedeni ise devletin çağdaş sanata bakış açısından kaynaklanıyordu. Çağdaş 

sanatı ne yazık ki anlayamıyorlardı bürokratlarımız.  Türkiye‟nin çağdaş sanatla 

temsil edilmesi gerekliliğini ya da Türkiye‟ye ne kazandıracağı herhangi bir bilgileri 

yoktu ne yazık ki ve bu nedenle Dışişleri Bakanlığı ve Turizm ve Kültür Bakanlığı 

sadece sanatçıların yol parasını karşılıyordu. Birde doğudan geldiyseniz bölgenize 

uygun bir resimle gelin deniyordu, daha doğrusu, doğunun getirmiş olduğu otantik 

ve oryantal öğeleri taşıyan eserler tercih edin ya da niye batılı sanatçılar gibi 

çalışıyorsunuz deniyordu sanatçılara. Bu 1990‟lı yılların en büyük sorunuydu 

çağdaş sanat içerisinde.
161

  

 

1990‟lı yılların ikinci yarısında modern sonrası tartıĢmalar sanat üretimine doğrudan 

yansımıĢ olup güncel sanatın geliĢimine, sanat eleĢtirisinin farklı disiplinlerden 

yararlanmasına neden olmuĢtur.
162

 2000‟li yıllarda ise özelilikle Türk müzeleri ve 

sanatçıları batıda duyulmaya baĢlanıyor ve daha çok sergiye katılıyorlar. 

 

2000‟ler, sanat alanında her türlü ifade aracının kullanılabildiği, farklı coğrafyalar 

arasındaki iliĢkilerin yepyeni yaklaĢımlarla biçimlendiği yıllardır. Büyük müzelerin 

ortaya çıkıĢı, sivil inisiyatiflerin alternatif eylemleri, uluslararası sergilerin yarattığı 

dinamizm, çağdaĢ sanatın geniĢ izleyici kitlesiyle buluĢmasında etken olur. 

Resimden videoya, enstalâsyondan fotoğrafa kadar farklı ifade tarzları, çağdaĢ bir 

pratik ve içerikle yeniden icra edilmektedir.
163
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2000‟li yılların en büyük özelliklerinden birisi, resim koleksiyonu da yapan ve 

sanata destek veren büyük burjuvazi içinden en az köklü ailelerin vakıflar kurarak 

müze ve yayın etkinliklerine girmesidir. Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, 

Doğançay Müzesi, Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, Rahmi Koç Müzesi‟nde ailelerin 

elindeki koleksiyonlar sergilenirken aynı zamanda düzenlenen programlarla Türk 

sanatseverler Batı sanat dünyasının önemli sanatçılarını tanıma imkânına kavuĢtu. 

Düzenledikleri sergiler ve etkinliklerle genç orta burjuvazi içinde sanata doğru 

ilginin artmasında çok etkili oldu. Bu müzelerde düzenlenen sergiler ve etkinlikler, 

bugüne kadar görülmemiĢ bir ilgiyle karĢılandı. Müzelerin önünde ilk kez kuyruklar 

oluĢtu.
164

  

 

Özel müzelerin sayılarının artması ve çağdaĢ sanatla yakaladıkları büyük baĢarılar 

zamanla devletin çağdaĢ sanat‟a olan tutumunu değiĢtiriyor. Çünkü düzenledikleri 

sergilerde artık Ġstanbul‟un Avrupa‟nın metropollerinden biri olduğu vurgusu var. 

Aynı zamanda yapmıĢ oldukları uluslararası sergiler sanatımızın ve sanatçılarımızın 

tanıtımında ön ayak oluyor. 

 

2000‟li yıllarla beraber sayıları artan özel sanat müzeleri güncel sanata olan 

destekleri ve güncel sanat sergileri ile sanata destek vermiĢleridir. Böylece kar amacı 

gütmeyen, satıĢ amacı olmayan yerlerde sergi yapmak, gençler ve ismi daha az 

bilinen sanatçılar için çok zor bir olanakken özel sanat müzeleriyle birlikte bu 

zorluklar ortadan kalkmıĢtır. Çok sayıda sanatçı ulusal ve uluslararası sanat 

arenasında kendi sanatını var etmiĢtir.  Türk sanat ortamının da uluslararası düzeyde 

aĢırı biçimde tanınırlığına neden oldu. Böylece Türk sanat ortamı yerel olarak, 

uluslararası çapta da dikkat çekmeyi baĢardı. Gençlerin çağdaĢ sanata daha çok ilgi 

duyduklarını görüyoruz. Çağımızı yaĢayanlar arasında bir etkileĢim söz konusu. 

Sanatçılar yetiĢiyor, galeriler açılıyor, sergilerin ve fuarların ziyaretçileri de 

çoğalıyor. Sanat iĢi satın almak yaygınlaĢıyor. Klasik sanat eserleri fazla el 

değiĢtirmiyor veya çok yüksek fiyatlarla tanımlanıyor. Hâlbuki çağdaĢ sanat, 

koleksiyon yapmak isteyene zengin bir yelpaze sunuyor. Çoğalan özel sanat 

müzeleri ise bu konuda bir referans oluyor; hem yabancı koleksiyonerlerin Türk 

resmine güvenle yaklaĢmalarını sağlıyor hem de genç koleksiyonerlerle buluĢmasını 
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sağlıyor; Sanatçı/Galeri-Müze/ Koleksiyoner üçgeni iĢlediği sürece sektör de olumlu 

olarak geliĢecektir.
165

  

 

Türkiye‟de son 30 yılda uluslararası sanat çok büyük bir ivme kazandı. GloballeĢme, 

çok kültürlülük gibi kavramların ortaya çıkması sanat ortamının canlanmasını 

sağladı. Özel müzelerin kurulmasıyla birlikte tarihsel sergiler, arkeolojik eser 

sergileri yanında çağdaĢ sanat sergileri de müzelerde yerlerini almaya baĢlıyor. 

Gerek yurtdıĢında gerek yurt içinde yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini özel sanat 

müzelerini düzenlemiĢ olduğu geçici sergi imkânlarıyla bir arada görebiliyoruz.
166

 

Eskiden sanat eseri dendiğinde akla genellikle resim ya da heykel gelirdi. Artık özel 

giriĢimcilerin kurdukları müzelerde, günümüzün çeĢitli malzeme ve tekniğiyle 

üretilen çağdaĢ sanat eserleri kendine yer bulmuĢtur. 

 

ÇağdaĢ sanat ile; 

Alternatif mekânlarda, mekânı içerisine alan kavramsal düzenlemelere giriĢilir, hazır 

yapım nesnelerle üç boyutun olanakları sınanır, izleyiciyi düĢünmeye sevk edecek 

bildiriler sunulur, interaktif hale dönüĢen yeni diyalog biçimlerine ve oyunsu 

gösterilere baĢvurulur. YurtdıĢı ile diyalogun artan bir ivme kazandığı felsefe, 

sosyoloji ve metinle buluĢan sanatçılar yeni temsil olanaklarının farkına varır. 

Sanatçılar salt estetik, kapalı bir dilin ötesine geçerek, sosyolojiye, felsefeye, 

popüler kültüre, sinemaya teknolojiye yönelirler.
167

 Böylelikle ortaya çıkan zengin 

çağdaĢ Türk sanatı, daha çok izleyici kitlesine hitap eder.   

 

Örnek vermek gerekirse; 

Ġstanbul Modern Müzesi Avrupa‟da açılan en büyük Modern ve ÇağdaĢ Türk Sanatı 

sergisini 12 Kasım 2009 Berlin „de Next Wave projesiyle „‟Ġstanbul Modern 

Berlin‟‟adıyla gerçekleĢtirdi. KuruluĢundan bu yana birçok önemli proje ve sergiye 

imza atan Ġstanbul Modern Müzesi, modern ve çağdaĢ Türk sanatını büyük bir 

izleyici kitlesiyle buluĢturdu. Ġstanbul‟un global kültür sanat haritasının içerisine 

yerleĢmesinde anahtar rol üstlendi. Türkiye‟de sanatın kamusal bir tartıĢma 

yaratabileceğini ispatlayan bir müze oldu. Sanatımızın ve sanatçılarımızın tanıtımı 
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açısından eĢsiz bir fırsat yakalanmıĢ oldu.
168

 Türk sanatında meydana gelen tüm bu 

oluĢumlar özel sanat müzelerinin sanata yön vermesinde ne kadar etkili olduğunu 

gösteriyor bize.  

 

 

1.2. Sanat Eğitiminde Özel Sanat Müzelerinin ĠĢlevleri 

 

Günümüzde müzeler yetiĢkinlere olduğu kadar çocuklara, akademisyenlere olduğu 

kadar sıradan vatandaĢlara da hitap eden eğitim kurumlarıdır. 

 

Ġlk çağlardan beri var olan ve sosyal, bilimsel, kültürel, teknik alanlarda sürekli 

geliĢim içinde bulunan eğitim, bildiğiniz gibi sadece okullarda değil, uygun olan pek 

çok mekânda da yapılmaktadır. Bu mekânlardan biri de bildiğiniz gibi müzelerdir. 

Müzeler; koleksiyonlarından yararlanarak müze içinde ve müze dıĢında eğitimler 

vererek eğitim ve öğretim sürecini etkinleĢtiren ve zenginleĢtiren yaygın eğitim 

kurumlarıdır.
169

  

 

Bu yaygın eğitim kurumları olan müzelerimiz, Türkiye‟de 2000 yılından sonra 

birbiri ardına açılan özel sanat müzelerimizin de yaptıkları etkinliklerle eğitimde 

daha aktif rol oynamaya baĢlamıĢlardır. Tüm dünyada olduğu gibi özel müzeler, 

Türkiye‟de de müze eğitiminin geliĢmesine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Son 

yıllarda Ġstanbul‟da özel sanat müzelerinin sayıca artması, bu kurumlarda 

düzenlenen eğitim faaliyetleri yaygınlaĢtırmıĢtır. 

 

Müzelerin okullara yönelik eğitim programları yoluyla, çocuk ve gençlerin sanat ve 

bilimden zevk almaları, sanatı anlamaları, sanat ile yaĢam arasında bağ kurmaları, 

bilimsel meraklarının ve yaratıcılıklarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
170

 Son 

yıllarda Ġstanbul‟da açılan özel sanat müzeleri dünya standartlarına sahip kurumlar 

oldukları için sadece kendi eserlerini paylaĢmakla kalmamakta, aynı zamanda dünya 

çapındaki müzelerdeki eserleri de Türk izleyicilerle buluĢturma misyonunu 

üstlenmektedirler. Farklı ilgi ve yaĢ gruplarına göre, konferans, seminer, el becerisi 

çalıĢmaları yapmaktadırlar. Bedensel, iĢitsel ve görme engelliler için uygulanan özel 
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eğitim programları ile toplumdaki her birey için ulaĢılabilir olduklarını 

kanıtlamaktadırlar. Sakıp Sabancı Müzesi‟nin, görme engelliler için Braille 

alfabesinde bastırdığı sergi katalogları ve ilk olarak Rodin Sergisi‟nde uygulanan 

seçilmiĢ orijinal heykellere dokunma izni, eğitim etkinliklerine örnek 

oluĢturmaktadır.171Bedensel, iĢitsel ve görme engelliler için uygulanan bu özel 

eğitim programları ile toplumdaki her birey için ulaĢılabilir olmak hedeflenmektedir. 

SSM‟nin, Picasso sergisi için görme engellilere Braille alfabesinde bastırdığı sergi 

katalogları ile ilk olarak Rodin sergisinde uygulanan seçilmiĢ orijinal heykellere 

dokunma izni, eğitim etkinliklerine örnek oluĢturmaktadır. Sosyal birliktelik 

mekânları olan müzelerde, zihinsel ve iĢitsel engelliler için geliĢtirilen özel 

programlar, onların toplumla kaynaĢmalarına ve iletiĢim kurmalarına yardımcı 

olmayı hedeflemektedir.
172

 

 

Yalnız görme engelliler değil müzeleri ziyaret eden hemen herkes sergilenen 

nesnelere dokunmak ister. Bu yüzden yapılan son çalıĢmalarda nesnelere dokunma 

yasağı kaldırılmıĢtır. Bu uygulama özellikle jeoloji, zooloji ve arkeoloji müzelerinde 

nispeten dayanıklı nesnelerin sergilenmesi sağlanarak yapılmaktadır.
173

 Son yıllarda 

sayıları hızla artan özel sanat müzelerimizde bu tür etkinliklere yer vermektedirler. 

 

Bir müzenin farklı seviyelerdeki insanlara bilgi vermesi, bilgi verirken de aynı 

zamanda hem eğlendirmesi hem ĢaĢırtması çok önemlidir. Buda deneyimlere dayalı 

(dokunma, duyma vb.)  müze ziyaretiyle daha etkili olur. Bu noktada Rahmi Koç 

Müzesi genel müdürü Tony Phillipson sanat dünyasından konuyla ilgili gelen 

eleĢtiriye dikkat çekiyor;  

„‟Evet, modern müzelerde insanla obje arasında interaktif bir bağ kurabilmek için 

düşünülmüş, objeye dokunmayı hatta kullanabilmeyi sağlayan mekanik düzenekler 

sayesinde objeyi daha iyi anlatmayı amaçlayan yeni bir trend var. Örneğin 

ziyaretçiler Ortaçağ‟a ait bir zırh ve başlığı deneyerek bu kıyafetleri taşımanın 

zorluğunu görüp, o dönemin savaşları hakkında daha derinlemesine bir fikir 
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edinebilirler.
174

  Yorumuyla eser ile ziyaretçi iletiĢimini savunmuĢtur. Ġnteraktif 

sunumlar ile müzeye gelen ziyaretçilerin zamanda yolculuk yaparak öğrenmeleri 

için eĢsiz bir fırsat yakalamaları sağlanmaktadır.  

 

Müzeler, kendilerini, topluma tartıĢmasız ve açıklamasız sunulan kültürel 

örneklerin, seçkin kesime yönelik ve standart belirleyici bir deposu olarak algılamak 

yerine, giderek, sürekli ve geçici koleksiyonlarını izleyici ile küratör arasındaki açık 

diyaloga bir davet olarak görmeye baĢladılar. Son yirmi yılda müzeler, bir bakıma, 

Barr‟ın izleyicinin aktif bir katılımcı olarak rol alacağı, bir laboratuar olarak 

gördüğü müze kavramına daha çok yaklaĢtılar. Artık müzeler küratöryel dokunuĢları 

saklayarak yalnızca sonuçta oluĢan ürünü sergileyip, „‟ iĢte budur‟‟ demek yerine, 

Altta yatan bütün karar verme iĢlemini gözler önüne sererek, „‟bu bizim görüĢümüz 

(ve sizlerin buna katılmama hakkınız var-ki bunda haklı da olabilirsiniz)‟‟ 

diyorlar.
175

  

 

Özel sanat müzeleri sahip oldukları eserleri ziyaretçileriyle paylaĢarak, onlara yeni 

ufuklar açarak önemli bir eğitim görevi üstlenirler. GeliĢen hayat standartları ile 

toplumların düĢünce düzeylerinde farklılıkların oluĢması da müzelerin eğitim 

misyonuyla iliĢkilendirilebilir. Faaliyetleriyle topluma ulaĢarak, insanların daha 

donanımlı, yaratıcı ve araĢtırmacı olmalarına yardım ederler. Müzeler halka yakın 

duruĢları ile toplumla aralarındaki mesafeyi azaltabilir, sanatsal meraktan uzak, 

yetersiz olan toplulukları sürekli müze ziyaretçisine dönüĢtürebilirler; „‟komĢu 

günü‟‟ ve „‟taksici günü‟‟etkinlikleri, böyle bir yaklaĢımın uygulanabilirliğini 

kanıtlamaktadır. „‟Biletler ve çaylar bizden, gelip gezmesi sizden‟‟ sloganıyla 

gelenekselleĢtirilen bu proje, müze çevresindeki varoĢ semtlerde yaĢayan kimselere 

ve sürekli müĢteri getirdiği mekânların içini görme fırsatını bulamayan taksicilere 

ulaĢmada etkin bir yol olmuĢtur.
176

  

 

Ayrıca özel sanat müzelerinin baĢlatmıĢ olduğu gezici müze projeleriyle kısıtlı 

imkânlar nedeniyle müzeye gelemeyen öğrenciler bu sayede müzeyle buluĢmuĢ 

oluyorlar.  
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Bugüne kadar 36 bin okul ve 155 bin öğrenciye ulaĢan gezici müze ile bu yıl (2010) 

24 ilde 220 okul ve 20-25 bin öğrenciye ulaĢtı. Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz, kıĢ, 

köy, kasaba demeden ilerleyen 'Müzebüs‟te ulaĢım, iletiĢim, kuvvet-hareket ve çevre 

bilinciyle ilgili teknolojik geliĢimi gösteren 60 obje sergileniyor. Bu objeler arasında 

buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneĢ saati, güneĢ pilli 

araba gibi materyaller bulunuyor. ''Müzebüs''ün ziyaret rotasında yer alan okullar, 

Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor. Öğrencilerin isteklerine 

ve hayallerine kulak veriliyor. Derslerde gördükleri konuları zihinlerinde 

canlandırabilmeleri güç olabiliyor. Öğrenciler, objeleri birebir gördüklerinde ise 

hem derslerini hem de hayatı çok daha iyi kavrayabiliyorlar.
177

 

 

Her müzenin çocuklara uzanmak için farklı etkinlikleri vardır. Özel müzeler sanatı 

çocuklara ulaĢtırabilmek için yıl boyunca çok farklı sanat çalıĢmaları 

gerçekleĢtirmektedirler. 2000 yılından sonra Ġstanbul‟da kurulan özel sanat 

müzelerinin özellikle çocuklar için gerçekleĢtirdikleri etkinliklerine baktığımızda; 

Pera Müzesi‟nde; müzeyi gezmenin ardından gerçekleĢtirilen atölye çalıĢmaları ile 

çocuklar resmin temel araçlarını tanıyarak, eskizi tuvale aktarma, doku oluĢturma, 

renk ve kompozisyon kurma çalıĢmalarıyla kendi figüratif resimlerini yarata bilme 

imkânına sahip oluyorlar. 
178

 Böylece yaratıcılıkları geliĢiyor. 

Sabancı Müzesi‟nde; çocukların müze dostu olmalarını sağlamak amacıyla, yıl 

boyunca çeĢitli eğitim programları ve etkinlikler sürdürülmektedir. SSM eğitim 

çalıĢmaları, okul grupları sergi gezileri, atölye çalıĢmaları, müzeyle tanıĢma gezileri, 

rehberli sergi turları, yetiĢkin atölyeleri ve sosyal sorumluluk kapsamında sürdürülen 

çalıĢmalardan oluĢmaktadır. 
179

 Engelli öğrenciler için asansör mevcut, aynı 

zamanda tekerlekli sandalyeler hazırda bekliyor. 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi‟nde;  Gençler için bir sanat merkezi ve yetiĢkinler 

için de bir deneyim alanı. Ġstanbul Modern‟de sergilerle eĢzamanlı okullara yönelik 

programlar, hafta sonu çocuk atölyeleri, Pazar günleri ailelerle atölye çalıĢmaları, 

lise ve üniversite düzeyi gençlerle sanatçıların buluĢtuğu gençlik atölyeleri 

gerçekleĢtiriliyor. Paris‟teki Centre Georges Pompidou ile iĢbirliğiyle 6-16 yaĢ 

grubu çocuklara, Genç Ġstanbul Modern etkinliğiyle sanat eğitimi veriliyor. Bunların 
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yanı sıra eğitimde fırsat eĢitliği sağlamayı amaçlayan özel eğitim programları, 

yarıyıl için eğitim programları ayrıca müzenin yanı sıra Ġstanbul dıĢında da 

düzenlediğimiz yaz okulu bulunuyor.
180

 

Doğançay Müzesi‟nde; müze binasının alt katını bir çocuk atölyesi olarak 

düzenlemiĢ ve “sanat müzede öğrenilir” ilkesi doğrultusunda çocukların resim 

çalıĢmaları yapmalarına zemin hazırlanmıĢ. Müze, eğitime sanat üzerinden destek 

vermek amacıyla yarıĢmalar düzenlemektedir. 

 

 

Resim 4 Santral Ġstanbul Müzesi Enerji Haftası Etkinliği, 2011 R: E. Turan 

 

Santral Ġstanbul Müzesi‟nde; Enerji Müzesi’nin giriĢ katına ziyaretçilerin kendi 

elektrik enerjisini üretebileceği, pil olabileceği, manyetik heykeller yapabileceği, 

inatçı bir bavulla uğraĢacağı, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği ve daha 

birçok deneyi gerçekleĢtirebileceği, tam 22 etkileĢimli ünitenin yer aldığı, eğlence 

ile bilimin buluĢtuğu enerji oyun alanı kurulmuĢtur.
181

 

Rezan Has Müzesi‟nde; Rezan Has Müzesi‟nde çocuklarla gerçekleĢtirilen atölye 

çalıĢmalarında, çocukların sanatsal yaratıcılığının geliĢmesi, dünya kültürlerini ve 

sanatın evrenselliğini kavratmak, üretme ve deneme kapasitelerini geliĢtirmek, 

malzemelerle bütünleĢip kendi duygularına özgü tasarım yapabilmeleri amaç alınan 
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programlarla, sergilenen eserlerin tarihi yapısı hakkında bilgi vermenin, müze gezme 

alıĢkanlığı kazandırmaktadır.
182

 gibi çalıĢmalar göze çarpıyor. 

 

Çocuklar tüm bu etkinliklerle,  eserlerle iletiĢim kurarak müze dostu bireyler haline 

gelmektedir. Böylelikle çocuklar okullarda kendilerine bir kaĢık vitamin gibi 

uzatılan bilgileri sosyal birliktelik mekânları olan müzelerde dokunarak, eğlenerek, 

didaktik olmayan bir dille oynayarak neĢe içinde alırlar. Bunun farkında ve 

bilincinde olan 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzeleri çocuklar tarafından 

algılamaya yönelik gezi programları oluĢturma, okullar arası resim yarıĢmaları gibi 

etkinlikler düzenlemektedirler. Özel sanat müzelerimiz batıdaki örneklerini 

aratmayacak düzenlemelerle müze-sanat-eğitim üçgeni içinde amacına ulaĢmasında 

büyük hizmetler vermektedirler. 

 

 

1.3. Özel Sanat Müzelerinin Çevresel Tasarıma Etkileri 

 

Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında 

sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleĢtiren, araĢtırmacıların 

çalıĢmalarını kolaylaĢtırıcı ve geliĢtirici tarihi verilerin gelecek kuĢaklara aktarıldığı 

mekânlardır. Bu mekânlar genellikle koleksiyonların toplanmıĢ oldukları saraylarda 

kamulaĢtırılarak düzenlenmiĢlerdir. Türkiye‟de müzecilik, Batı‟ya açılmanın 

ardından, bazı Türk aydınlarının müzeciliği benimsemesiyle baĢlamıĢ nitelikli nesne 

ve arkeolojik yapıtlar toplanıp koleksiyonlar oluĢturulmuĢ ve var olan binalar müze 

olarak değerlendirilmiĢtir. Zengin tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizde 

zaman içinde inĢa edilen yeni müze binalarının yanı sıra günümüze ulaĢan taĢınmaz 

kültür varlıkları da restore edilmekte ve pek çoğu "müze" olarak ziyarete 

açılmaktadır.
183

 Cumhuriyetin ilk müzeleri için genellikle tarihi binalar 

kullanılmıĢtır. Buradaki amaç eski yapının bakımı ve korunmasını sağlamaktı.
184

 

Günümüzde de buna örnek olarak 19. yüzyılda inĢa edilen denizcilik iĢletmelerinin 

8000 metrekarelik 4 no‟lu  antrepo binasına kurulan Ġstanbul Modern Müzesi, 150 

yıllık 5 katlı tarihi binada yer alan Doğançay Müzesi ve Cibali Tütün Fabrikası 
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içinde yer alan Rezan Has Müzesi gösterilebilir. Restorasyon çalıĢmalarıyla müzeye 

dönüĢtürülen bu yapılar eski görkemine kavuĢmuĢtur. 

 

Bilinçli bir Ģekilde müze oluĢumlarının baĢlangıcı olan Avrupa‟ya baktığımızda; 

19.ve 20.yy‟ın baĢlarında müze mimarisinde, görkemli YENĠ-KLASĠKÇĠLĠK akımı 

benimsenmiĢtir. Antik YUNAN ve ROMA mimarlıklarının etkisinde yapılan yeni 

müze binalarında bilimsel koruma önlemlerinde önce, yapının görkemli ve saygın 

görünümü önemsenmiĢtir. Ancak bilimsel incelemeler ve değiĢen müzecilik 

anlayıĢı, müze mimarisinde bazı gerekli koĢulları belirlemiĢ; müzeler, koruyucu ve 

eğitici iĢlevlerin gerçekleĢtirilebileceği binalarda düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. 

Tarihsel yapıların ve sarayların yeni müzecilik kavramı doğrultusunda düzenlenerek 

kullanılmaları giderek terk edilmiĢ, ama Avrupa‟nın koleksiyonlarıyla tanınmıĢ 

sanat tarihi müzeleri 20.yy müzeciliğinin öngördüğü önlemlerin uygulanmasıyla 

varlıklarını sürdürmüĢlerdir.
185

  

 

21. yy da ise, üretimden hizmet endüstrilerine doğru kayan küresel değiĢim, 

dünyanın bütün metropollerinde, kentsel yenilemeyi güncel bir politik konu haline 

getirmiĢtir. Politikacılar, müze ve diğer kültürel kurumların, bu karmaĢık süreçte 

önemli bir rol oynayabildiklerinin artık farkına varmıĢ durumdadırlar. Yaygın eğitim 

kurumu, kültür merkezi ve araĢtırma laboratuarı nitelikleriyle günümüz müzelerinin, 

koleksiyonlardaki yapıtların korunduğu bir ortamın yanı sıra bazı iĢlevlerin 

geçekleĢtirilebileceği bir mimariye sahip olması gerekmektedir. ÇağdaĢ müzecilik 

anlayıĢında, müzenin iç planlaması kadar konumu ve dıĢ görünümü de önem 

kazanmıĢtır. Bu anlayıĢ, geniĢ park alanları ve yeĢil bölgeler içinde, ürkütücü ve 

kalabalık yüzey düzenlemeleri yerine, yalın ama görkemli, koruyucu bir kabuk 

niteliği taĢıyan ve çok amaçlı iĢlerliği olan yapıları gerektirmektedir. Müzeler 

geçmiĢte ne kadar birbirine benziyorsa Ģimdi de o kadar farklılaĢmıĢlardır. Müzelere 

gelen kalabalık ziyaretçi grupları, oteller, restoranlar kadar, alıĢ veriĢ ve ulaĢım 

olanakları gibi birçok ek hizmetin sunulmasında gerektiriyorlar. Bu olanakların 

geliĢi, insanların eskiden kaçındıkları bir mahalleye taĢınmalarını sağlar. Dünyadan 

bir örnek olarak; Southwark‟ta bu ĢimĢek hızıyla gerçekleĢti; Tate‟in inĢası bile 

baĢlamadan bölgedeki emlak talebi (ve fiyatları) inanılmaz ölçüde arttırdı.
186

. 

                                                           
185

Tomur ATAGÖK, EczacıbaĢı sanat ansiklopedisi, Yem Yayın, (Ġstanbul, 2008) 1325 
186

SCHUBERT 95-97 



77 
 

Ülkemizde de buna Ġstanbul-Tophane bölgesinde net bir Ģekilde görebiliriz. 

Tophanede kurulan Ġstanbul Modern Sanat Müzesi beraberinde Outlet Sanat, Pi 

Artworks, Galeri Non, Galeri Apel, Daire Sanat Galerileri gibi birçok galerinin 

açılmasını sağlamıĢ, bölge özellikle mimari alanda hızla geliĢerek civarda bir sanat 

arteri oluĢmuĢ yeni oteller ve restoranlar açılmıĢtır. 

 

Kültür düzeylerinin yüksek olduğu ülkelerde müzelerin kırsal yörelerde ve parklarda 

oluĢturulmasına karĢın, müze ziyaretlerinin alıĢkanlık kazanmadığı toplumlarda, bu 

tür yapıların yayaların kolaylıkla eriĢebileceği kent merkezlerinde yer alması 

yeğlenmektedir.
187

 Türkiye 2000 yılından sonra Beyoğlu bölgesinde kurulan özel 

sanat müzelerinden Doğançay Müzesi, Ġstanbul Modern Müzesi, Pera Müzesi 

bulundukları bölgeden dolayı diğer müzelerimizden daha çok ziyaretçi çekip müze 

ziyaretini bir alıĢkanlık haline getirip diğer müzelerin ziyaretçi sayısını 

arttırmaktadırlar. 

 

Müzeler aynı zamanda, zengin tarih ve kültür birikimine sahip olan ülkemizde harap 

ya da ihmal edilmiĢ kent bölgelerinin yeniden düzenlenmesinde etkin bir rol oynar. 

Endüstrinin zor günler geçirdiği ya da tamamen yok olduğu yerlerde ve terk edilmiĢ 

endüstri anıtları ve eski tarihi yapılar geçmiĢ iyi günleri anımsatmak üzere müzeye 

dönüĢtürülerek kent planlamasına büyük katkılar sağlamaktadırlar. Bu yapıların 

müzelere dönüĢtürülmesi sayesinde kültür varlıkları da restore edilmekte ve pek 

çoğu "müze" olarak ziyarete açılmaktadır. Ġstanbul „da da bunun en iyi örnek olarak 

modern sanat müzeleri olan Doğançay Müzesi; Santral Ġstanbul Müzesini 

gösterebiliriz. Doğançay Müzesi Beyoğlu‟ndaki 150 yıllık 5 katlı tarihi bina içinde 

yer almaktadır. 1999‟da Burhan Doğançay tarafından satın alındığında harap halde 

olan bina, 4 yıl süren yenileme çalıĢmalarından sonra eski görkemine kavuĢmuĢtur. 

Santral Ġstanbul Müzesini ele aldığımızda, eski bir elektrik santrali olan müze, 

kentsel dönüĢüm projeleri kapsamında merkezlerden uzak bir alana Dolapdere‟ye 

kurulmuĢ ve burada bir sanat merkezi olarak varlığını sürdürmektedir. 

 

Ġstanbul‟da daha çok eski yapıların restorasyon yapılarak müzeye dönüĢtürüldüğü 

görülmektedir. Rahmi Koç Müzesi, Haliç mevkiinde Tekel‟e ait bir ispirto 

deposunun bulunduğu, temellerinin 12. yüzyıla dayanan ve 1730‟larda Osmanlı 
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döneminde donanmaya çıpa ve döküm parçaları yapımında kullanılan Largerhane 

binaları restorasyon yapılarak müzeye dönüĢtürülmüĢtür. Daha sonra Hasköy 

Tersanesi 1996 yılında müzeye eklenmiĢtir. Ġstanbul Modern Ġstanbul boğazında 

Karaköy kıyılarında kurulu 8000 metrekarelik eski dört numaralı gümrük antrepo 

binasının müzeye dönüĢtürülerek kurulmuĢtur. Pera Müzesi ise 1893 yılında mimar 

Achille Manoussos tarafından Ġstanbul'un gözde semti TepebaĢı'nda inĢa edilen, 

yakın zamanlara kadar da "Bristol Oteli" adıyla tanınan tarihi yapı Mimar Sinan 

Genim tarafından tümüyle elden geçirilerek çağdaĢ donanımlı bir müzeye 

dönüĢtürülmüĢ ve Ġstanbul halkının hizmetine sokulmuĢtur. Sakıp Sabancı Müzesi 

ise diğerlerinden faklı olarak hem tarihi hem de modern binaların konsepti üzerine 

kurulmuĢtur. Müzenin ana binası olan villa, 1927 yılında Mısır Hidiv ailesinden 

Prens Mehmed Ali Hasan tarafından Ġtalyan mimar Edouard De Nari'ye 

yaptırılmıĢtır. Modern bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan 

müze'nin sergileme alanları 2005 yılındaki düzenleme ile geniĢletilerek, teknik 

düzeyde uluslararası standartlara kavuĢmuĢtur. Harikulade bir müze binası, dikkat 

çekici varlığıyla ya da gerileyen endüstriyel bir bölgeye yeni bir fonksiyon 

kazandırarak uzak bir yeri halkın fark edeceği bir konuma getirerek kentin 

çekiciliğini arttırabilmekte. 

 

Kentsel yeniden canlanma aracı olan müzeler gerek eski yapıların onarılmasıyla 

gerek yeni modern yapılarıyla bulundukları yerin değerini arttıran cazibe merkezleri 

haline gelmiĢlerdir. Ġstanbul‟da 2000 yılından sonra kurulan, insan dostu özel sanat 

müzeleri, keyifli büyük mekânları ile bulundukları bölgeleri merkez haline getirip 

gerek tarihi gerek görkemli yapılarıyla çevresel tasarıma büyük katkılar sağlamaları 

Türkiye için büyük bir fırsattır. Öte yandan Ġstanbul‟un tek bir merkezi yerine çok 

merkezli bir kent haline gelmesine katkı sağlamaktadırlar.  

 

 

1.4. Özel Sanat Müzelerinin Kültüre Katkıları 

 

Müzeler konferans, konser vb. gibi farklı kültür, sanat ve eğitim etkinliklerine 

ağırlık vererek, kültür sektörüne katkıda bulunmaktadırlar. Çünkü değiĢen müzecilik 

anlayıĢına göre, müzeler yalnızca eserlerin korunup sergilendiği mekânlar 

http://muze.sabanciuniv.edu/content/default.php?lngContentID=1072
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değildirler. Eğlendirerek bilgilendirme, kimlik bilinci oluĢturma ve bir çekim 

noktası olma, sürdürülebilirlikleri açısından önemlidir.  

 

Müzeler; bulundukları ülkelerin ya da bölgenin sosyal yapısını, gelenek ve 

göreneklerini, kültürel düzeyini, düĢünce sistemini ve değerlerini yansıtan 

kurumlardır. Bundan dolayı müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluĢmasına 

önemli katkılarda bulunurlar.  DeğiĢik kültürleri, sanat eserleriyle tanımamıza 

rağmen müze ve galeriler yalnızca kültürü yansıtmaz; onun yeniden yansıtılmasına 

yardımcı olur kültürel değerlere sahip çıkarak; kültürel ve sanatsal mirası geleceğe 

taĢınmasında öncelikli görev alırlar. Özelikle geleneksel el sanatlarımız tekrar gün 

ıĢığına çıkarılarak; gelecek kuĢaklara aktarımı için müze ve galeriler önemli 

kurumlardır.
188

  

 

Müze, içinde yer aldığı toplumun bir ürünü olarak, o toplumun ekonomik, sosyal ve 

politik yönden geliĢmesi için önemli bir role sahiptir. Bu rol çerçevesinde bir 

toplumun kent kimliğini geliĢtirmesi ve hızlı değiĢmelere ayak uydurmasında 

kültürün önemini ortaya çıkarmaktadır.
189

  

 

Türkiye‟de özel sanat müzelerinin kurulmasıyla birlikte Türk sanatının dünya 

çapında yaygınlaĢtığını ve diğer ülkeler arasında kültürel bağların güçlendiği 

görülmektedir. Örneğin;  Ġstanbul Modernin yönetim kurulu baĢkanı Oya EczacıbaĢı 

Fransa‟nın en prestijli ödülü sayılan “Chevalier dans L‟Ordre National de la Legion 

d‟Honneur” niĢanına layık görüldü. EczacıbaĢı‟na niĢanı, Fransa ve Türkiye arasında 

kültürel bağın güçlenmesine katkıda bulunması, evrensel kültürün, sanatın 

yaygınlaĢmasına hizmet etmesi ve Ġstanbul Modern‟de bir buluĢma noktası 

yaratması nedeniyle verildi. Oya EczacıbaĢı, iki ülke arasında yarattığı bağ ile 

Fransız-Türk iliĢkilerini yaĢatan baĢlıca aktörlerden biri olarak nitelendirildi.
190

  

 

Bir diğer özel müzemiz olan Sakıp Sabancı Müzesi‟de  kurulmadan önce bir 

koleksiyon katalogu yayınlamıĢtır. Hat koleksiyonu, Louvre, Guggenheim ve 

Metropolitan gibi dünyaca ünlü müzelerde sergilenmiĢtir. Bu sergiler, yurt dıĢında 
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hat sanatımızın tanıtımına katkı sağlamıĢtır, sosyal paylaĢım etkinliği ve geniĢ 

anlamda milli temsil rolünü üstlenmiĢtir.
191

 

 

Diğer taraftan, özel sanat müzelerinin ağırlıklı olarak Ġstanbul‟da açılmıĢ olması 

dikkat çekmektedir. Bu durum, Ġstanbul‟daki kültür ve gelir seviyesinin diğer illere 

göre yüksek olmasıyla; Ġstanbul‟un iki kıtayı birleĢtiren turistik bir metropol 

olmasıyla, üniversiteler ile uluslararası kuruluĢların burada konumlanmasıyla ve 

koleksiyon sahibi birçok varlıklı iĢadamının burada ikamet etmesiyle 

iliĢkilendirilebilir. Ġstanbul‟da, birbiri ardına açılan özel müzelerin, bir diğerine olan 

ilgiyi azaltmamıĢ olması ise; özel müzelerin, sürekli bir müze izleyici kitlesi 

oluĢturmadaki baĢarısını yansıtmaktadır.
192

  

 

Özel sanat müzelerimiz aynı zamanda kadın sanatçıları desteklemeleriyle dikkat 

çekmektedirler. Türk kültürünün bir parçası olarak bilinen ataerkil devlet 

olmadığımızı sanatımızla ortaya koymaktadırlar. 

 

Kadın sanatçılar özelikle yurt dıĢında grup sergileri yapması ve bunlara katılması 

Türkiye açısından biraz daha önemli, çünkü kadın sanatçı etkisini böylece 

görebiliyorlar daha çok feminist damgası yiyen Türkiye‟deki kadın sanatçılar 

Avrupa‟da tam tersi olarak daha bir pozitif yaklaĢımla karĢılanıyorlar ve böylece 

Avrupa‟nın o doğulu imajı, geri kalmıĢ imajını silmek için ciddi anlamda pozitif bir 

rol üstleniyorlar.
193

 Buna örnek olarak Ġstanbul Modern‟in 17 Mayıs Berlin„de kadın 

sanatçılarımızın gerçekleĢtirmiĢ olduğu „‟Ayaklarımın Altında Cennet Değil, 

Dünyayı Ġstiyorum ve EleĢtirel Sanattan Kesitler‟‟ sergilerinin büyük ilgi görmesini 

gösterebiliriz 

 

Özel müzelerin Türk kültürüne sağladıkları diğer önem baĢarı, yurt dıĢına kaçırılan 

değerli eserlerin tekrar Türkiye Cumhuriyetine geri kazandırılmasıdır. Örnek vermek 

gerekirse; 40 yıl önce Türkiye'den kaçırılan 2500 yıllık resimli mezar odası parçaları 

ülkeye geri dönmesi. Pers Kral Mezarı Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi'nde 

yeniden kuruldu. 
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Resim 5 Bir Pers Kralı‟na ait 2500 yıllık mezar odası, Nedim Tör Müzesi 

R: http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType 
 

Bir Pers Kralı‟na ait 2500 yıllık mezar odası, Yapı Kredi Vedat Nedim Tör 

Müzesi‟nde yeniden kuruldu. Bu mezar odasının özelliği bilinen en eski, ahĢap 

üzerine yapılan resimlerle süslü olması. Diğer bir özelliği ise, 40 yıldır yurtdıĢında 

bulunan kayıp parçaların Türkiye‟deki kalıntılarla birleĢtirilip ilk kez ziyarete 

açılması. „Tatarlı-Renklerin DönüĢü‟ adlı sergide ziyaretçiler, renkli  savaĢ, tören ve 

efsane sahnelerinin resmedildiği bir ahĢap mezar odasıyla karĢılaĢacaklar. Pers 

krallarının ikamet ettiği Kelainai (Afyonkarahisar) kenti yakınlarında M.Ö. 5. 

yüzyılda yapılmıĢ olan Tatarlı Tümülüsü, Türkiye´deki kültür mirasının önemli 

eserleri arasında kabul ediliyor. Çünkü M.Ö. 470‟lerde inĢa edilen Tümülüs‟deki 

mezar odasının „ahĢap‟ olduğu dikkate alındığında binlerce yıl sonra sağlam Ģekilde 

günümüze ulaĢması gerçek bir mucize. Bu önemli eser, M.Ö. 5. yüzyılda 

Anadolu‟da yaĢamıĢ insanların hayatı ve inançları hakkında önemli bilgiler de 

veriyor.  YurtdıĢına kaçırılan bu eserlerin, dönüĢü de Türk ve Alman hükümetlerinin 

iĢbirliği sayesinde gerçekleĢti.
194
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Yurt dıĢına kaçırılan eserlerin ülkemiz kültürüne geri kazandırılmasının yanı sıra 

2000 yılından sonra açılan özel müzeler dünya standartlarına sahip kurumlar 

oldukları için sadece kendi eserlerini paylaĢmakta kalmamakta, aynı zamanda dünya 

çapında müzelerdeki eserleri de Türk izleyicileriyle buluĢturma misyonunu 

üstlenmektedirler. Farklı ilgi ve yaĢ gruplarına göre, konferans, seminer, el becerisi 

çalıĢmaları yapmaktadırlar.
195

  

 

Ġstanbul‟da alıĢveriĢ merkezleri tasarlanıp açılmakta hiç zorlanmıyor ama bir sanat 

müzesi kulağa hiç de hoĢ gelmiyor. Oysa bir müze, tıpkı bir alıĢveriĢ merkezi gibi 

hatta fazlası olabilir. Kanyon, Akmerkez, Ġstinye Park, Carousel vb. bir avuç insanın 

alıĢveriĢ yaptığı, bir yığın insanın da boĢ boĢ dolaĢtığı mekânlar. Kentin bugün bize 

ispatladığı en önemli Ģey, alıĢveriĢ merkezlerinin koridorlarında, fast food 

mekânlarında vakit geçirmeye hazır iki, üç kuĢağın olduğudur. Bu iki katta üç farklı 

kuĢağa alıĢveriĢ merkezlerinden daha iyi bir seçenek sunduğunuzda Ģans müzeden 

yana olacaktır. Bu konuda Fransa örnek alınabilir. Fransa, Paris‟in dıĢındaki çeĢitli 

banliyölere, müze gibi görünmeyen gayet dost, keyifli seçenekler, konserler, jakuzi 

havuzları, oyunlar, eğlenceli sergiler sunan çağdaĢ sanat mekanları inĢa ediliyor. 

Orada yaĢayan tüm aileler, hafta sonları bu mekânlarda vaktini geçiriyor. 

Çimenlerde uzanıp konser dinliyor. Sergilerin çocuk bölümüne çocuklarını 

bırakıyor.
196

  

 

Aynı zamanda müze ziyaretçilerinin müze ziyaretini baĢarılı saymasında yalnızca 

müzedeki eserlerin ya da özel sergilerin kalitesinin değil, restoranlardaki yemek 

çeĢitleri, tuvaletlerin temizliği, müze mağazasındaki ürün çeĢitleri gibi diğer kültürel 

unsurları da müze ziyaretini zevkli kılmakta çok önemlidir.
197

  

 

Son yıllarda Ġstanbul‟da kurulan ve kültürel bir faaliyet haline gelen özel sanat 

müzelerinin bünyelerindeki alıĢveriĢ dükkânlarında ne ararsanız buluyorsunuz, 

kitap, tabak, bardak, iğne, defter, anahtarlık, mum ve daha yaratıcı bir sürü Ģey. 

Kütüphanelerinde özelleĢmiĢ araĢtırmacılar için envai çeĢit kitap bulunuyor. Rahat 

kefeler ya da konulu oyun bahçeleri artık yeni müze mekânları olarak resmi 
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tamamlıyor. Ġstanbul Modern‟in baĢ küratörü Rosa Martinez, Paris‟teki Louvre 

Müzesi‟nde geçmiĢin en değerli parçalarının sergilendiği salonlardan çıkıp, bu 

yüzyılın en moda markalarının satıldığı dükkânlara girildiğini, bunun bugünün 

kültürel ve endüstriyel gerçeğinin bir parçası olduğundan bahsediyor.
198

  

 

2000‟yılından sonra kurulan özel sanat müzeleri hızla kente eklenerek 

gerçekleĢtirdikleri baĢarılarla Ġstanbul kültür hayatının vazgeçilmez parçaları 

olmuĢlardır. Son on yıldır, „„müze‟‟ kavramı değiĢti ve müzeler birer kültür alanı 

olarak yeniden yapılandılar. 

 

 

1.5. Özel Sanat Müzelerinin Turizm Açısından Önemi 

 

Üç büyük Ġmparatorluğa ev sahipliği yapmıĢ olan Ġstanbul, köklü tarihi yapılarıyla 

çok uzun yıllardır turistler için bir çekim noktası halindedir. Ġstanbul‟un dikkat 

çeken tarihi yapıları, saray müzeleri, arkeoloji ve etnografya müzeleri yanında 2000 

yılından sonra kurulan özel sanat müzeleri de çağdaĢ yüzleriyle dikkatleri üzerine 

toplamaktadır. Süreli ve sürekli sergileriyle daha geniĢ bir turist kitlesine hitap 

edebilmektedirler. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi küratörü, Lora Sarıaslan 

kendisiyle yaptığım röportajda, sırf Ġstanbul Modern Sanat Müzesinin yapmıĢ 

olduğu sanat etkinliklerini görmek için gelen turistlerin olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Turizm strateji belgeleri turizmi geliĢtirmek amacıyla kültürel mirası önemli bir alan 

olarak görmektedirler. Kültürel miras turizminin kurumsal öğelerinden birisi de 

müzelerdir. Turizm ile müzelerin arasındaki iliĢki geliĢirken aynı zamanda turizm de 

geliĢmekte, müzeler ise yeni ziyaretçiler elde etmektedir. Bir topluma ait kültürel 

varlıkların daha fazla anlam ve değer kazanmasına olanak sağlayan kültür turizmi 

sayesinde, o toplumda kültürel varlıklarını korumak ve yaĢatmak konusunda ortak 

bir duyarlılık ve bilinç geliĢmektedir. Tarihsel olarak müzeler seyahatlerin doğrudan 

nedeni olmuĢlar; farklı yerlerden gelen ziyaretçiler koleksiyonları görmek için 

müzeleri ziyaret etmiĢlerdir. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın baĢlarında seyahatlerin 

merkezinde müzeler yer almıĢtır. Turizmin ülke ekonomisine katkısı ve müzelerin 

turizm sektörü içerisindeki özel konumu nedeniyle müzeler, zengin Türk tarihi ve 
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kültürünü tanıtırken ziyaretçi sayısının sürekli artmasına sebep olmaktadır. 

Turizmde gidilecek yerlere ihtiyaç vardır ve müzeler de birinci sırada yer alan 

çekiciliklerdir. Bununla birlikte turizm ulusal geliri artırırken aynı zamanda 

müzelerin gelirlerini de artırmada anahtar etkendir.
199

 

 

Dünya genelinde özellikle turizm endüstrisine yönelik tüketici eğilimlerinde 

meydana gelen değiĢmeler, müzelerin iĢlevlerinin yeniden sorgulanmasını 

sağlamıĢtır. Günümüzde müzeler tarihi değeri olan eserleri sergileyerek, 

ziyaretçilere nostalji ile karıĢık görsel zevkler vermenin ötesinde; bulundukları 

bölgenin iktisadi geliĢimine katkı sağlayan bir misyonu da üstlenmeye baĢlamıĢtır. 

Bu misyon, günümüzde müzelerin durağan yapısını geride bırakarak kendi ayakları 

üzerinde durmayı baĢarabilen ve farklılıklarla insanlara sadece görsel zevkler değil, 

bunun yanında farklı Ģeyleri görebilmeyi ihtiyaç olarak hissedebilme duygusunu 

veren, yeni bir vizyona sahip yeni nesil müzeler diyebileceğimiz özel müzelerin 

ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.
200

 

 

Birer kültür, sanat ve eğitim kurumu olmaları yanı sıra kültürel mirasın ülke 

tanıtımında öncelikli bir konuma sahip olan Ġstanbul özel sanat müzeleri 

gerçekleĢtirdikleri sergiler, kültür-sanat etkinlikleri, eğitimler, konferans 

toplantılar, konserler gibi faaliyetleri yerli yabancı kitlelerin keĢfedeceği pek çok 

unsuru aynı anda sunuyor. 

 

Bundan dolayı özel sanat müzelerinin düzenledikleri sergiler turizm Ģirketlerinin ilgi 

odağı haline gelmiĢtir. Örneğin; Picasso sergisi için turlar düzenlenirken diğer 

müzelere geziler de, bu tur programları içinde yer almıĢtır. Bu da göstermektedir ki 

tüketim toplumunda öne çıkan belli ürünlerin piyasası oluĢmakta ve bunlar bir ilgi 

odağı haline getirilebilmektedir. Sergi sırasında Hürriyet Gazetesi‟nde yer alan 

haberde bu tür programlara yer verilmiĢtir: Genellikle bir iki günlük olan turların en 

önemli özelliği, hemen hemen hiç birinin yalnızca yapılan sergi ile sınırlı kalmıyor 

olması. Birçoğunun rotasında Rahmi Koç Sanayi Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, 

Ġstanbul Modern, Pera Müzesi, Yıldız Sarayı, Malta KöĢkü, Miniatürk gibi kentin 

önemli kültür ve sanat durakları yer alıyor. Gezi programında Ġstanbul‟un keyif ve 
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eğlence hayatı da unutulmamıĢ. Arnavutköy‟de denize sıfır kahvaltılar, Bebek ve 

Ġstinye‟de serbest zamanlar, Kumkapı‟da akĢam yemekleri ve eğlenceler, Piyer 

Loti‟de kahve keyifleri, Fransız Sokağı‟nda dolaĢma ve Boğaz turları var.” Devlet 

Müzeleri de bu gibi geliĢmelerin dıĢında kalmamıĢtır. Örneğin onların da geçici 

sergilerle gündeme geldiği görülmüĢtür. Özellikle 2008 Mayıs ayında Topkapı 

Sarayı, Ġslam Eserleri Müzesi gibi farklı yerlerde sergilerin açıldığı görülmüĢtür.
201

 

Özel sanat müzesi olan Sabancı Müzesinde baĢlayan bu turizm hareketliliği diğer 

müzelerin de harekete geçirmesi Türkiye‟de turizm gelirlerinin yükselmesini 

sağlamıĢtır. 

 

Yapılan araĢtırmaların sonuçları da son zamanlarda; dünyada insanların farklı 

kültürleri, bölgeleri tanımaya yönelik ilgi ve isteklerinin artmıĢ olduğunu ortaya 

koymaktadır. Üç büyük medeniyete ev sahipliği yapmıĢ olan ülkemizdeki binlerce 

yıllık kıymetli objeler ve sanat eserleri, özel müzelerdeki farklı tanıtımları ve yeni 

sergileme teknikleriyle de bütün dünya insanın ilgisini üstüne toplamakta ve onları 

bu kültür zenginliğinin içine çekerek ülke turizmine büyük katkılar sağlamaktadır. 

Ġnsanların seyahat planları içerisinde kültürel, tarihi ve arkeolojik değerleri görme 

isteğinin oranı 1980‟li yıllarda % 2.7 iken, 1990‟lı yıllarda % 50‟lere çıkmıĢtır. Yine 

insanların gidecekleri yerlerin kültürü hakkında bilgi sahibi olma isteği 1980‟li 

yıllarda % 48 iken 1990‟lı yıllarda % 88‟e yükselmiĢtir. Bu sonuçlar geleceğe 

yönelik turizm stratejilerinin belirlenmesinde tarihi, kültürel ve etnografik değerlerin 

yadsınamayacak öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tarihi ve kültürel değerlerin 

bir arada bulunabildiği mekânlar olan müzeler; 19. yüzyıldan beri gösteriĢli evler 

olmanın yanında, toplumda saygı duyulan, toplumun seçilmiĢ enstitülerdi. Müzeler; 

sergiler, etkinlikler, yayınlar ve araĢtırmalar yoluyla “kültürel yönelimli bir kamu 

alanı” oluĢturmaktadırlar. Bu kurumsal çerçevede, yerel yönetimlerin ve bölgelerin 

sorunları, umut vadeden geleceğe dönük planların teĢvik edilebileceği tarzda ele 

alınmaktadır. Müzeler, toplumsal ve ekonomik bir anlayıĢla kentsel yeniden 

yapılanma ve ekonomik yeniden örgütlenme tartıĢmalarına katkıda 

bulunmaktadırlar.  Müzelerimizin toplam sayısı baĢka birçok ülkeye göre çok 

sınırlıdır. Ülkemizde toplam müze sayısının yüze yakını Kültür Bakanlığına bağlı, 

bir o kadarı da özel müzeler olmak üzere 320 civarındadır.  Bu sayı New York, 

Paris, Londra gibi tek bir metropol kentte bulunan müze sayısında daha düĢüktür. 
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Üstelik müze çeĢitlenmesi de çok dar bir yelpazeden oluĢmaktadır; arkeoloji 

müzeleri, saray müzeleri ve etnografya müzeleri dıĢında kalan büyük müze sayısı iki 

elin parmaklarını aĢmamaktadır. Son yıllarda çeĢitli sermaye gruplarının kendi 

reklam tanıtım faaliyetlerinin de bir parçası olarak hız verdikleri müzecilik 

çalıĢmaları sanat müzeciliğine yeni bir nefes getirmiĢ olmakla birlikte, bu 

yaygınlığın yaygınlaĢma gücü çok kısıtlı kalmıĢtır.
202

  

 

Salim DerviĢoğlu ; 

Öyle görünüyor ki bir sonraki yüzyıl kültür savaşlarının yapıldığı yüzyıl olacaktır. 

Dünya konjünktüründe var olmak kavgası, artık savaşları ile verilecektir. Küçülen 

dünyanın en önemli silahlarından ikisi turizm ve bilimdir. Bilimin en önemli vasıtası 

ve turizmin başyardımcısı durumunda olan müzecilik de böylece kendiliğinden ön 

plana çıkmaktadır.
203

 yorumu ile turizm açısından müzelerin önemini vurgular. 

 

Tüm bunlar gösteriyor ki müze turizmi Türkiye‟nin sosyal ve sanatsal 

kalkınmasında çok önemlidir. Uluslararası iletiĢimde kuĢkusuz en kitlesel ulaĢım 

yollarından biri haline gelen özel sanat müzelerimizden Sabancı Müzesi, Pera 

Müzesi, Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan Has Müzesi ve Ġstanbul 

Modern Sanat Müzesi farklı ve çağdaĢ yüzleriyle Ġstanbul‟un turizmini 

arttırmaktadırlar.  
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2. ĠSTANBUL’DA 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÖZEL 

SANAT MÜZELERĠNĠN ÇALIġMA SÜREÇLERĠ 

 

2000 yılından sonra açılan özel sanat müzelerine baktığımızda 2002 yılında Sabancı 

ailesinin Emirgan‟da yaĢadığı Atlı KöĢk‟ün müzeye dönüĢtürülmesiyle oluĢan 

Sabancı Müzesi, Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı‟nın 2003 yılında kurduğu Pera Müzesi, 

Burhan Doğançay tarafından 2004 yılında kurulan ve Türkiye‟nin ilk kiĢisel müzesi 

olan Doğançay Müzesi, Oya EczacıbaĢı‟nın desteğiyle 2004 yılında 4 no‟lu 

antrepoya binasına kurulan Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, Bilgi Üniversitesi 

desteğiyle 2007 yılında Silahtarağa Elektrik Santralinde kurulan Santral Ġstanbul 

Müzesi ve son olarak  2007 yılında Kadir Has Üniversitesi‟ne dönüĢtürülmüĢ Cibali 

Tütün Fabrikası içinde yer alan  Rezan Has Müzeleri göze çarpmaktadır. Ülkemizin 

yıllardır özlemini çektiği bu altı sanat müzesi Ġstanbul‟da sosyal ve sanatsal bir 

platform oluĢturmuĢtur. Hepsinin ortak özelliğine baktığımızda Türkiye 

ekonomisine yön veren köklü aileler tarafından, koleksiyonlarını bir araya 

getirilerek müze oluĢturulduklarını görüyoruz. Bu özel müzeler dönemin koĢullarına 

göre kendi amaç ve hedeflerini belirlemiĢ ve ziyaretçiye yönelik politikalar 

izlemiĢlerdir. Bu müzelere tek tek baktığımızda ise düzenledikleri geçici sergilerle 

ziyaretçi çekmenin yanında dünya sanatının ülkemiz müzelerinde sergilenmesini 

kendilerine amaç edinmiĢ olduklarını görürüz. 

 

Bir toplumun uygar olabilmesi için eğitim, kültür, turizm gibi sosyal yaĢantıların ve 

sanatın öne çıkması çok önemlidir. Özel sektör aracılığıyla kurulan Pera Müzesi, 

Sabancı Müzesi, Doğançay Müzesi, Rezan Has Müzesi, Ġstanbul Modern Sanat 

Müzesi ve Santral Ġstanbul Müzesi tüm bu sosyal ve sanatsal değerlerimize ıĢık 

tutarak batıya açılan penceremiz olmuĢlardır… 
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2.1. Sabancı Müzesi 

 

Sanatsever iĢadamı Sakıp Sabancı‟nın özellikle merak duyduğu Osmanlı sanatı ile 

ilgili oluĢturduğu koleksiyon ile beraber geliĢen müze fikri, Emirgan‟da yaĢadığı 

Atlı KöĢk‟ün dönüĢtürülmesiyle 2002 yılında gerçekleĢmiĢtir.
204

  

 

 

Resim 6 Sabancı Müzesi R: E. Turan 

Sabancı, yaĢamını geçirdiği aile evini müzeye dönüĢtürerek ilk özel müze örneğini 

verir. 

 

Boğaziçi‟nin en eski yerleĢimlerinden Emirgan‟da yer alan müzenin ana binası olan 

köĢk, 1927 yılında Mısır Hidiv ailesinden Prens Mehmed Ali Hasan tarafından 

Ġtalyan mimar Edouard De Nari‟ye yaptırıldı. Hidiv ailesi tarafından uzun yıllar 

yazlık konut olarak kullanılan köĢk kısa bir süre de Karadağ Sefareti olarak hizmet 

verdi. KöĢk, 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından Hidiv ailesinden Prenses 

Ġffet‟ten satın alındı. Atlı KöĢk, 1966 yılında Hacı Ömer Sabancı‟nın vefatından 

sonra aile büyüğü olan Sakıp Sabancı tarafından sürekli konut olarak kullanılmaya 

baĢlandı. Uzun yıllar Sakıp Sabancı‟nın zengin hat ve resim koleksiyonunu 

barındıran köĢk, 1998 yılında da içindeki koleksiyon ve eĢyalar ile müzeye 

dönüĢtürülmek üzere Sabancı Üniversitesi‟ne tahsis edildi. Modern bir galerinin 

eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan müzenin sergileme alanları 2005 yılındaki 
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düzenleme ile geniĢletilerek, teknik düzeyde uluslararası standartlara ulaĢtı. Bugün 

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi zengin koleksiyonu, kabul ettiği 

kapsamlı uluslararası geçici sergileri, konservasyon birimleri, örnek eğitim 

programları, yapılan çeĢitli konser, konferans ve seminerleriyle çok yönlü bir 

müzecilik ortamı sunmaktadır. Nazan Ölçer, Türkiye‟de zengin koleksiyonlar 

bulunduğuna ancak uluslararası dev sergileri ağırlayacak galeriler bulunmadığına 

dikkat çekerek Sakıp Sabancı‟nın bu boĢluğu iyi değerlendirdiğini söylüyor. Yakın 

zamana kadar batılı büyük ustaları Türkiye‟de görme Ģansı olmadığını ifade eden 

Nazan Ölçer, “Sergi salonunu ben geldikten sonra iyice genişletilip modern 

tekniklerle uluslararası sergilere ev sahipliği yapabilecek hale getirmeyi düşündük. 

Koleksiyonu büyütmek kadar önemli bir misyon uluslararası sanatçıların orjinal 

resimlerini sergilemek...” diye konuĢuyor. Atlı KöĢk‟ün bahçesinde sütun baĢları, 

çeĢmeler, küçük heykellerin de aralarında bulunduğu arkeolojik eserlere dikkat 

çekiyor. KöĢke de adını veren at heykeli 1864‟te Fransız heykeltıraĢ Louis 

Doumas‟ın eseri. Atlı KöĢk‟ün bahçesinde ikinci at heykeli ise 1204 yılında 4. Haçlı 

Seferi sırasında Haçlı kuvvetlerince yağmalanan Ġstanbul Sultanahmet 

Meydanı‟ndan alınarak, Venedik San Marco kilisesi önüne yerleĢtirilen 4 attan 

birisinin dökümü olması nedeniyle önem taĢıyor. Alt katta hayli değerli Fransız 

ağırlıklı 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl baĢı dekoratif objeler var. Möbleler, 

porselenler olduğu gibi saklandı. KöĢkün üst katı da hat salonları olarak kullanılıyor. 

Sakıp Bey, değerli bir hat koleksiyonu toplamıĢ. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 

olan dönemi kapsıyor. ġevket Rado, Uğur Derman, Rafi Portakal gibi çok önemli 

isimler danıĢmanlık yapmıĢ.‟‟ Türk resim sanatının baĢladığı 1850‟lerden 1950‟lere 

kadar uzanan modern klasik döneme ait 2000-2200 kadar eserden oluĢan bir 

koleksiyona sahip olduklarını anlatan Nazan Ölçer, “Osman Hamdi Bey‟in en geniş 

koleksiyonu bizde. İlk dönem Türk ressamları Şeker Ahmet Paşa, Süleyman 

Seyyid‟in en önemli koleksiyonları da bizde. Onlardan sonra gelen Çallı kuşağının, 

Nazmi Ziya kuşağının çok zengin bir koleksiyonuna da sahibiz”
205

 diye açıklıyor. 
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Resim 7 Sabancı Müzesi, Fransız HeykeltıraĢ Louis Doumas‟ın  

Eseri Olan At Heykeli R: E. Turan 

Bu at heykeli köĢkle aynı yıl yani 1950‟de alınarak bahçenin ön bölümüne 

yerleĢtirilmiĢ. 

 

Sakıp Sabancı Müzesi Osmanlı Hat Koleksiyonu, Osmanlı Hat Sanatının 500 yıllık 

örneklerine kapsamlı bir bakıĢ sunmakta, baĢka nadir el yazması Kuran-ı Kerimler 

olmak üzere, kıtalar, murakkaalar, levhalar, hilyeler, ferman, berat ve menĢurlar ile 

hattat aletlerinden oluĢmaktadır. Koleksiyonu, erken dönem Türk resminin seçkin 

örnekleri ile Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son döneminde Ġstanbul‟da çalıĢmıĢ 

yabancı sanatçıların eserlerinden oluĢmaktadır. Müze, gerçekleĢtirdiği kapsamlı 

uluslar arası sergilerle, batı sanatı ile Türk ve Osmanlı arasındaki iliĢkiyi çeĢitli 

temalarla gözler önüne seriyor ve Salvador Dali, Pablo Picasso, Auguste Rodin gibi 

dev sanatçıların eserlerini Türk sanatseverlere sunarak da ciddi bir eğitim iĢlevi 

görüyor.
206

  

 

2005‟te yeni bir yapılanmaya girerek galerisini geniĢleten Sabancı Müzesi daha 

sonra büyük tanıtım kampanyalarıyla duyurduğu önemli sanatçıların sergilerini 

düzenlemiĢtir. Pablo Picasso sergisi bu anlamda büyük bir organizasyon 

olmuĢtur.Hem büyük bir isim olarak Pablo Picasso‟nun getirilmiĢ olması ilgi 

uyandırmıĢ hem de büyük bir kampanya düzenlenerek Türkiye‟nin dört bir 

tarafındaki insanların gelmesi sağlanmıĢtır. Nazan Ölçer‟in Evrim Doğan‟la yapmıĢ 
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olduğu röportajda Sabancı Müzesine çeĢitli kesimlerden ziyaretçinin geldiğini Ģu 

Ģekilde belirtmektedir: “Bu sergide beni mutlu kılan bir şey var. Mesela Türk-İslam 

Eserleri Müzesi‟ni turistler gezer. Türk insanının müze gezmek alışkanlığı yoktur. 

Biz Sakıp Sabancı Müzesi‟nde sanki bunu gerçekleştiriyoruz. Bize gelenler kendi 

halkımız ve çok değişik kesimlerden insanlar geliyor. Ev hanımından torunuyla 

gelenlere, başı bağlının yanında göbeği açık kız geliyor. Hepsi de merak edip 

geliyor. Bu çok hoş bir şey. Bazen salonları gezerken, nereden duydu da geldi diye 

merak ettiğim ziyaretçiler görüyorum. Bir anlamda biz burada bir zinciri kırdık.” 

Nazan Ölçer bir dergide yer alan söyleĢisinde de Pablo Picasso, Auguste Rodin, 

Cengiz Han sergilerinin getirilmesiyle ilgili Ģunları söylemiĢtir. ‟‟Batı‟yı anlamamız 

lazım. Batı sanatının büyük ustalarını tanımamız lazım. Batı sanatının nereden 

kaynaklandığını ve nereye gittiğini izlememiz lazım. Türk insanın bunu bilmesi 

gerekiyor. Onun dışında, nereden geldiğimizi de unutmuş oluruz.‟‟Sabancı 

Müzesi‟nin, Nazan Ölçer‟in bu sözlerinden yola çıkarak Türk Halkının hem kendi 

sanatını hem batı sanatını temel örneklerle göstermeye amaçladığı söylenebilir.
207

 

 

 

Resim 8 Sabancı Müzesi Restaurant R: E. Turan 

Sakıp Sabancı Müzesi Müzedechanga restauranttı Ġstanbul‟un en güzel 

mekânlarından biri haline getirerek müze ziyaretine gelen misafirlerini burada 

ağırlayabiliyor. 
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Resim  9 Sabancı Müzesi Mağazası R: E. Turan 

Müzenin ana giriĢ alanında yer alan  Sabancı Müzesi mağazasında müze sergi 

katalogları, sanat kitapları, özel olarak tasarlanmıĢ t-shirtler, takılar, kupalar ve müze 

koleksiyonundan eserlerden esinlenerek oluĢturulan hediyelik eĢyalar var. 

 

Sakıp Sabancı Müzesinde çocuk misafirlerin ayrı bir yeri var. 

Sakıp Sabancı Müzesi‟nde, çocuklar, SSM koleksiyonları ve geçici sergilerden yola 

çıkarak sanat eserleriyle tanıĢmaları, onların müze yaĢamına aktif katılımlarını ve 

çocuk yaĢtan birer müze dostu olmalarını sağlamak amacıyla, yıl boyunca çeĢitli 

eğitim programları ve etkinlikler sürdürülmektedir. Bu etkinlikler sayesinde, genç 

izleyicilerin müze ile tanıĢmaları, sanatçılar hakkında bilgi edinmeleri, eserleri 

okumayı ve yorumlamayı öğrenmeleri, sanatçıların çalıĢmaları üzerinde düĢünmeleri 

ve tüm bu bilgileri atölye çalıĢmaları ile pekiĢtirmeleri amaçlanmaktadır. SSM 

Eğitim ÇalıĢmaları, Okul Grupları Sergi Gezileri, Atölye ÇalıĢmaları, Müzeyle 

TanıĢma Gezileri, Rehberli Sergi Turları, YetiĢkin Atölyeleri ve Sosyal Sorumluluk 

kapsamında sürdürülen çalıĢmalardan oluĢmaktadır.
208
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2.2. Pera Müzesi 

 

Türkiye‟nin önemli sanat koleksiyoncularından olan Suna ve Ġnan Kıraç, 2003 

yılında kurdukları vakıf ile eğitim, kültür ve sağlık alanlarında gösterdikleri 

faaliyetler çerçevesinde 2005 yılında Pera Müzesi‟ni açtılar. Suna ve Ġnan Kıraç 

Vakfı‟nın Ġstanbul‟un batıya açılan penceresi olan Pera bölgesinde açtığı bu müze, 

çeĢitli düzeylerde kültür hizmeti vermek amacıyla hayata geçirmeye baĢladığı geniĢ 

kapsamlı bir kültür giriĢiminin ilk adımı olarak niteleniyor. Bu projede bir „müze-

kültür merkezi‟ iĢlevini üstlenecek Pera Müzesi için, 1893 yılında mimar Achille 

Manoussos tarafından Ġstanbul‟un gözde semti TepebaĢı‟nda inĢa edilen, yakın 

zamanlara kadar da „‟Bristol Oteli‟‟ adıyla tanınan tarihi yapı Mimar Sinan Genim 

tarafından tümüyle elden geçirilerek çağdaĢ donanımlı bir müzeye dönüĢtürülmüĢ ve 

Ġstanbul halkının hizmetine sunulmuĢtur.
209

  

 

 

Resim 10 Pera Müzesi R: E. Turan 

Bristol Oteli adıyla tanınan tarihi yapı Mimar Sinan Genim tarafından tümüyle elden 

geçirilerek 2002 yılında çağdaĢ donanımlı bir müzeye dönüĢtürülmüĢtür. 
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Pera Müzesi‟nin katlarından ilkinin büyük bölümünü kaplayan Anadolu Ağırlık ve 

Ölçüleri Koleksiyonu sergisi, klasik öncesi çağlardan 20. yüzyıl baĢına Anadolu'da 

kullanılagelmiĢ ağırlık ve ölçü birimlerinin, çeĢitli malzeme ve tekniklerde üretilmiĢ 

tartı ve ölçü aygıtlarının seçkin örneklerinden oluĢan, 10.000 parçaya yakın eseri 

kapsayan koleksiyonumuzdan derlenmiĢ bir sergidir. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri 

Koleksiyonu, özellikle tarih ve arkeoloji tutkunlarına hitap eden ve alanında 

dünyanın en önemli koleksiyonlarından biridir. Aynı katın diğer kanadında yer alan 

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Sergisi ise, bu türün çarpıcı güzellikteki 

parçalarıyla kültür tarihimizin çok iyi tanınmayan bir yaratı alanına yeni ıĢıklar 

tutmaktadır. Pera Müzesi, bir taraftan Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı‟na ait “Oryantalist 

Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” 

koleksiyonları ekseninde gerçekleĢtirdiği sergi ve müzecilik etkinlikleriyle 

ülkemizin unutulmaya yüz tutmuĢ kültürel ve sanatsal değerlerine ıĢık tutmaya 

çalıĢmakta; diğer taraftan da düzenlediği dönemli sergilerle, “Jean Dubuffet”, “Henri 

Cartier-Bresson”, “Rembrandt”, “Niko Pirosmani”, “Josef Koudelka” “Joan Miró”, 

“Akira Kurosawa”,  “Marc Chagall”, “Pablo Picasso”, “Fernando Botero”, “Ikuo 

Hirayama”, “Frida Kahlo”, “Diego Rivera” gibi usta sanatçıların yapıtlarını ülkemiz 

sanatseverleriyle buluĢturmaktadır. Müze, bu süre içinde „‟Otto Mauer‟‟ ve 

JPMorgan Chase‟‟ gibi dünyaca tanınmıĢ koleksiyonlardan da önemli sergiler 

düzenleyerek, kiĢisel ve kurumsal sanat koleksiyonculuğunun ülkemizde 

geliĢmesine, dünya çapındaki örneklerle katkıda bulunmuĢtur. Pera Müzesi, 2005 

yılında Avrupa Birliği Kültür Fonu ile AB ülkeleri bünyesinde gerçekleĢtirilen 

Gemini: Muse projesine Türkiye‟den davet edilen ilk özel müzedir. Müze, 2006 

yılında Stockholm‟deki Nordiska Müzesi Koleksiyon‟undan seçtiği 350 yıllık 

resimlerle „‟Avcı Mehmet‟in Alay-ı Hümayunu‟‟ sergisi düzenleyerek sergi 

açılıĢında Ġsveç Kralı Carl XVI Gustaf ve eĢi Kraliçe Silvia‟yı konuk etmiĢ ve bir 

Avrupa ülkesinin kral ve kraliçesi tarafından resmen ziyaret edilen ilk Türk özel 

müzesi olmuĢtur.
210

  

 

Pera Müzesi, Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı'na ait üç koleksiyonu ve bu koleksiyonların 

temsil ettiği değerleri, kaliteli sergiler, yayıncılık ürünleri ve bilimsel çalıĢmalarla 

gelecek kuĢaklara aktarmayı, dünya sanatının büyük ustalarının yapıtlarını, dünyanın 

önde gelen sanat kuruluĢlarıyla ortak projeler üreterek ülkemiz sanatseverlerine 
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sunmayı, ülkemiz sanatının bilinmeyen yönlerine, değerlerine ıĢık tutmayı, çağdaĢ 

sanata ve genç sanatçılara ev sahipliği yaparak olabildiğince geniĢ bir sanatsever 

kesimi kucaklamayı hedeflemektedir.
211

 

 

Müze, Vakıf koleksiyonlarını sergilemeye yönelik „özel müze' iĢlevinin yanı sıra 

çok amaçlı sergi salonları, film ve eğitim programları ve ağırlama mekânlarıyla, 

cafesiyle kentin bu çok canlı bölgesinde, değiĢik içerikli sergilerle olduğu kadar, 

sözlü ya da görsel etkinliklerle de Ġstanbullulara geniĢ kapsamlı bir kültür hizmeti 

veriyor.
212

 

 

 

Resim 11 Pera Müzesi Cafensinden bir görüntü R: E. Turan 

GeniĢ bir mekânda yer alan Pera Cafe renkli kokteyllere ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Pera Müzesi‟nde eğitime büyük önem verilmektedir. Eğitim alanındaki hedeflerini 

gerçekleĢtirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve 

öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve 

araĢtırma gibi imkânlar sağlayarak destek vermektedir. Vakıf, kültür ve sanat 

alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi imkânları, araĢtırma 

ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve iĢletmeye, 

koleksiyonlar oluĢturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Vakfın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araĢtırma ve 
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kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeĢitli müzeler, vakıflar, 

sergi merkezleri, araĢtırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve 

kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak da yer almaktadır.
213

  

 

  

Resim 12 Pera Müzesi "Temelde Ġnsan: ÇağdaĢ Sanat ve Nörobilim" 

sergisine paralel düzenlenen eğitim programı 

http://www.peramuzesi.org.tr/etkinlikler/etkinlik_liste.aspx 

 

Pera Müzesi, vakıf koleksiyonlarından düzenlediği koleksiyon sergileriyle, sanatın 

tüm disiplinlerine açık dönemli sergileriyle, yayımladığı özenli katalog ve kitaplarla, 

renkli film-video programlarıyla, çocuk eğitim etkinlikleriyle açılıĢında da altını 

çizdiği gibi, bir müze-kültür merkezi iĢlevini görüyor. Pera Müzesi binasını ziyaret 

eden sanatseverler yılın hemen her döneminde yeni bir sürprizle karĢılaĢıyorlar. Pera 

Müzesi'ni, farklı konulara ilgi duyan sanatseverlerin aileleriyle birlikte ziyaret 

ederek hep birlikte kaliteli vakit geçirecekleri bir buluĢma mekânı olarak 

iĢlevlendirilmeye çalıĢılıyor. Diğer taraftan, müze, açıldığından bu yana, her yıl,  

sanat eğitimi veren kurumlara ve genç sanatçılara olanaklar sağlayıp projeler 

geliĢtiriyor, sergiler açıyor ve kataloglar yayımlıyor.
214

 

 

2011‟de altıncı yılını geride bırakan Pera Müzesi, Suna ve Ġnan Kıraç Vakfı 

Koleksiyonları‟ndan derlediği sergilerle, ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanat 

kuruluĢlarıyla iĢbirliği yaparak gerçekleĢtirdiği ulusal ve uluslararası sergi 

                                                           
213

BARAZ 380 
214

ÇOLAKOĞLU Mülakat(Ebru Turan)  

 

http://www.peramuzesi.org.tr/etkinlikler/etkinlik_liste.aspx


97 
 

projeleriyle, yayınladığı kitap ve kataloglarla, düzenlediği sözlü etkinliklerle, video-

film etkinlikleriyle ve eğitim programlarıyla, altı yıl gibi kısa bir süre içinde 

Türkiye‟nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri oldu.
215

 Aile 

koleksiyonlarını sergilemeye yönelik bu 'özel müze' iĢlevinin yanı sıra Pera 

Müzesi'nin, gerek çok amaçlı sergi salonları, gerekse oditoryum/fuaye ve konuklama 

mekânlarıyla kentin bu çok canlı bölgesinde çağdaĢ bir kültür merkezi iĢlevi 

kazanması ve değiĢik içerikli sergilerle olduğu kadar, sözlü ya da görsel etkinliklerle 

de Ġstanbullulara geniĢ bir kültür hizmeti vermesi öngörülmektedir.
216
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2.3. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi 

 

Ġstanbul Modern Boğaziçi‟nin en eski yerleĢimlerinden Galata‟nın 19. yüzyıllın 

sonlarında inĢa edilen ev üç büyük göce tanık olan rıhtımında yer alan Denizcilik 

ĠĢletmeleri‟nin 8000 metrekarelik 4 no‟lu antrepo binası, kısa süre içinde 

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tüm iĢlevleriyle modern bir müzeye dönüĢtürüldü. 

EczacıbaĢı Topluluğu, „‟Kurucu‟‟ olarak ilk yatırım finansmanının ve müzenin 

çekirdek koleksiyonunu sağladı. Ülkemizin kültür ve Sanat Vakfı‟nın çatısı altında 

hem özel hem de kamu kesiminin ilgi ve desteğini sağlayarak, projeyi 

gerçekleĢtirmek üzere çalıĢmalara baĢladı.
217

      

 

 

Resim 13 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi R: E. Turan 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Ġstanbul Boğazı‟nın kıyısında, 8.000 metrekarelik bir 

alanda kurulmuĢtur. 

 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, Türkiye‟nin sanatsal yaratıcılığını kitlelere 

ulaĢtırmayı ve kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaĢmayı 

amaçlayarak, disiplinler arası etkinliklere ev sahipliği yapan bir müzedir.
218

 Ġstanbul 

Modern ile ülkemiz, yıllardır özlemini çeken, dünya düzeyinde bir modern sanat 

müzesine kavuĢtu. Batı ve Doğu‟nun sanatsal ve kültürel değerlerini içinde taĢıyan, 
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en özgün kültür sentezlerinin ürünleriyle süslü Ġstanbul‟un geçmiĢine yaraĢır bir 

gelecek hazırlama düĢü böylelikle gerçekleĢmiĢtir.
219

  

 

Ġstanbul Modern, Türkiye‟nin batıdaki benzerlerine göre bir asır gecikmiĢ ve ancak 

özel sektör aracılığıyla gerçekleĢebilmiĢ bir modern sanat müzesidir. Devletin böyle 

bir alanda öncülük yapması bir yana, özel giriĢimciye kolaylık göstermesi bile uzun 

yıllar almıĢtır. Türk sanat camiası ve Türkiyeli sanatçılar, böyle bir müzenin 

yokluğunu hissedip yaĢamıĢlar, bir müze tarafından desteklenmemenin bedelini de 

ödemiĢlerdir. Sanat piyasalarında bir sanatçının veya sanat akımının müze 

süzgecinden geçmesi, piyasaya bir standart sunar, geç de olsa Ġstanbul Modern bu 

açığı kendi imkânlarıyla, sponsorları ve bağıĢlarıyla kapatmaya çalıĢmaktadırlar.
220

  

 

Bünyesinde barındırdığı süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, video, 

eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, kafe ve tasarım mağazası ile çok 

yönlü bir hizmet alanı sunar. Müzenin koleksiyonları, sergileri ve eğitim 

programları, her toplumsal kesimden ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve onların etkin 

biçimde sanata katılımlarını sağlamayı hedefler.
221

 

 

 

Resim 14 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Lokantası R: E. Turan 

Ġstanbul‟un tarihi dokusu içinde, modern mimarisi ve Sultanahmet‟e kadar uzanan 

büyüleyici boğaz manzarası eĢliğinde 2005 yılında faaliyete girmiĢtir. 
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Resim 15 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Tasarım Mağazası R: E. Turan 

Ġstanbul Modern mağazasında, sanat kitapları, özel olarak tasarlanmıĢ ev 

aksesuarları ve hediyelik eĢyalardan oluĢan geniĢ bir koleksiyon var. 

 

 

Resim 16 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Kütüphane 

R: http://www.istanbulmodern.org/tr/f_index.html 

Ġstanbul Modern Kütüphane, koleksiyon ve bilgi hizmetleri aracılığıyla müze 

faaliyetlerini desteklemek; müze çalıĢanları, ziyaretçileri ve araĢtırmacıların sanat 

alanındaki her türlü bilgiye eriĢmelerini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. 

 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Aralık 2004 tarihinde 4 numaralı Gümrük 

Antreposu‟nda kapılarını açtığı zaman, aslında 17 yıllık bir proje gerçekleĢiyordu. 

Bu gecikmeye rağmen, Ġstanbul Modern, Türkiye‟de özel kesimin öncülüğünde 
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kurulan ilk modern sanat müzesi oldu ve ülkemiz için bir "yenilik" olarak gün 

yüzüne çıktı. Müze gezme alıĢkanlığı olmayan bir ülkede, zaten sayıları az olan ve 

kamu tarafından yönetilmenin kaçınılmaz etkilerini taĢıyan diğer müzelerden farklı 

olarak Ġstanbul Modern, bir ilki gerçekleĢtirerek müzeyi sosyal bir platforma 

dönüĢtürdü. Bütün bu etkinliklerin yanı sıra, Ġstanbul Modern‟de özel sektör, kamu 

yönetimi ve yerel yönetimin desteklediği eĢsiz, yepyeni bir sinerji yaratıldı. Sürekli 

sergi salonu ile alt kattaki süreli sergiler salonunu birbirine bağlayan sergi, 

Türkiye‟de üretilen modern ve çağdaĢ sanatın baĢlangıç evresinden bugüne geçirdiği 

süreci, en önemli sanatçı ve çalıĢmalar üzerinden izleyiciye sunuyor. Sergi 

mekânında eserlere eĢlik eden metinler bu geliĢim sürecinin sosyal, kültürel, 

ekonomik ve politik dinamiklerini anlatıyor. Sanat eserinin hayatın bir parçası 

olduğunu ve onu kuĢatan etkileĢimleler birlikte ilerlediğini hatırlatan bu metinler, 

20. yüzyıl‟da Türkiye‟de yaĢanan sanat tarihsel dönüĢüme de iĢaret ediyor.
222

  

 

Ġstanbul Modern, açıldığı günden bu yana çok önemli sergilere ev sahipliği yapıyor. 

Ġstanbul Modern, 2004 yılında Gözlem-Yorum- ÇeĢitlilik isimli sürekli sergisiyle 

sanatseverlere merhaba dedi. 11 Aralık 2004-4 Aralık 2005 tarihinde gerçekleĢtirilen 

sergi, Türk resim tarihine yeni, taze bir bakıĢ yöneltmek ve bu tarihi, akrabalıkları, 

etkileĢimleri, iliĢki zincirleri ya da karĢıtlıkları ıĢığında yeniden okumak amacıyla 

tasarlanmıĢtı. 15 Ocak 2005-29 Mart 2005 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen Yani 

Alımlar sergisinde ise Ġstanbul Modern‟in açılıĢının hemen ardından satın alma ve 

bağıĢ yoluyla koleksiyonuna kattığı yeni eserler sergilendi. 11 Aralık 2005-15 Ocak 

2007 tarihleri arasında açık olan KesiĢen Zamanlar sergisi ise Ġstanbul Modern‟in 

ikinci kalıcı koleksiyon sergisi oldu. 2007-2008 tarihleri arasında ise Modern 

Deneyimler Sergisi, Türkiye coğrafyasında geliĢen yaklaĢık 100 yıllık sanat 

serüvenini sanat tarihsel bir çalıĢma sahası olarak sanat izleyicisine sundu.
223

 

 

11 Aralık 2004‟ten bu yana(2010) müze koleksiyonunun yer aldığı üst kattaki 

sürekli sergi salonunda 4, alt kattaki süreli sergi salonunda ise 21 sergi açıldı. 

Fotoğraf galerisinde ise 20 fotoğraf sergisi, video bölümünde de 14 video programı 

gerçekleĢtirildi. Ġstanbul Modern, açıldığı günden bu yana eksilmeyen, yoğun bir 

ilgiyle, Avrupa Birliği sürecinde ülkemize gelen yabancı basının uğrak yeri haline 
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geldi. Evet. Viyana, Graz, Salzburg, Atina, Selanik, Dublin, Seul, Moskova, Paris ve 

Londra‟da 12 yurt dıĢı sergisi yaptık. Bugüne kadar yaptığımız sergilerin tümünde 

toplam 693 sanatçının yapıtını sunduk. 21 süreli sergide toplam 256 sanatçının 

çalıĢmaları yer aldı. Fotoğraf galerisinde 217 sanatçının, video bölümünde de 42 

sanatçının yapıtları gösterildi. Bu yıl sergilerini yaptığımız Kutluğ Ataman ve 

Hüseyin Çağlayan belki de dünyada Türkiye‟den daha iyi tanınıyorlar. Açıldığından 

bu yana 3 milyon ziyaretçiye ulaĢıldı. Yılda ortalama 500 bin kiĢinin müzemizi 

ziyaret ettiği söylenebilir. Topkapı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi‟nden sonra 

geliyoruz. 600 bin ziyaretçiye ulaĢıldı 2010‟da toplamın yüzde 40‟ına denk geliyor, 

sizle görüĢmeden önce son rakamlara baktım,  1 milyon 271 bin 200 turist geldi 

Ġstanbul Modern‟e. Topkapı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi‟nden sonra Ġstanbul 

Modern ziyaret ediliyor.  Zamanına göre değiĢiyor. Bazen Amerikalılar bazen 

Almanlar ön plana çıkıyor. Genelde gençler geliyor. Bir de Ġstanbul‟a ikinci, üçüncü 

kez gelenler, tarihi ve anıtsal mekânlara gitmiyor ama Ġstanbul Modern‟e geliyor. 

Çünkü sergiler sürekli değiĢiyor.
224

 

 

Ġstanbul Modern, sadece sanat yapıtlarını sergilemekle kalmadı, bir sanat eğitim 

kurumu haline de geldi. Çocukların ve gençlerin görsel sanatlar alanında eğitilmesi 

amacıyla müze içinde ve dıĢında programlar yürütülmeye baĢladı. Bu programlardan 

müzenin açılıĢından bu yana yüz binlerce çocuk ve genç yararlandı. Müze özellikle 

gençler için bir çekim merkezi haline geldi. Ġnteraktif etkinlikler müzede baĢlıca ilgi 

alanı oldu. Sürekli ve süreli sergi salonları, fotoğraf bölümü, yeni medya alanı, video 

bölümü, kütüphanesi, sineması, eğitim bölümü, yaz okulu, mağazası, kafeteryasıyla 

birlikte yaratmaya ve üretmeye çağıran Ġstanbul Modern, izleyicilerle ortak bir enerji 

oluĢturarak, gündelik yaĢamla kültürün buluĢtuğu çok boyutlu bir müze oldu.
225

 

Gençler için sanat merkezi yetiĢkinler için de deneyim alanı. En önem etkinlik alanı 

arasında sanat eğitimi var. Altı yılda Ġstanbul Modern‟de 340 bin çocuk ve genç, 

sanat eğitimi aldı. Bu eğitim çalıĢmalarını belirli bir program çerçevesinde yurt 

düzeyinde yaymak için hazırlıklar yapıldı. Amac sanatı toplumun farklı kesimlerine 

ulaĢtırmak. Ġstanbul Modern‟de sergilerle eĢzamanlı okullara yönelik programlar, 

hafta sonu çocuk atölyeleri, Pazar günleri ailelerle atölye çalıĢmaları, lise ve 

üniversite düzeyi gençlerle sanatçıların buluĢtuğu gençlik atölyeleri 
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gerçekleĢtiriliyor. Paris‟teki Centre Georges Pompidou ile iĢbirliğiyle 6-16 yaĢ 

grubu çocuklara, Genç Ġstanbul Modern etkinliğiyle sanat eğitimi veriliyor. Bunların 

yanı sıra eğitimde fırsat eĢitliği sağlamayı amaçlayan özel eğitim programları, 

yarıyıl için eğitim programları ayrıca müzenin yanı sıra Ġstanbul dıĢında da 

düzenlediğimiz yaz okulu bulunuyor. YetiĢkinlere yönelik olarak seminer ve atölye 

programı Atölye Modern düzenleniyor.
226

 

 

 

Resim 17 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi 23 Nisan sanat etkinliği R: E.Turan 

Ġstanbul‟un dört bir aynından gelip, bu etkinliklere katılan ilköğretim öğrencileri 

gözetmenler eĢliğinde sergi salonunda resim yapma olanağı buluyor. 

 

Ġstanbul Modern Sanat Müzesi Kayıp Cennet Sergisi‟ne paralel olarak(2011) 

çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik özel bir program hazırlandı. Sihirli Fikirler 

adını taĢıyan program, sizleri doğa ve teknoloji iliĢkisinin sanattaki izdüĢümlerini 

araĢtırmaya, sanatçıları tanımaya, teknolojik ve organik malzemelerin buluĢtuğu 

sanat eserlerini incelemeye ve eğlenceli sanat oyunları oynamaya davet ediyor.
227
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Resim 18 Ġstanbul Modern Sanat Müzesi 23 Nisan Sanat Etkinliği R: E.Turan 

Bu tür özel günlerde müze hiçbir ücret talep etmeden rehberli okul turları 

düzenlemektedir. 

 

Hedef kitle bugüne kadar sanatsal etkinlikleri takip etmeyenler. Ġstanbul Modern‟e 

ulaĢma olanağı olmayan okullar, belediyeler aracılığıyla müzeye getiriliyor. Gezici 

sergi aracımız ise çeĢitli ilçeleri ziyaret ediyor. Sergilerimizi ve eğitim 

programlarımızı okullara taĢınıyor. Belediyeler ile iĢbirliğimizin çoğalmasını, 

özellikle de ilçe belediyelerinin müzeye ulaĢım sağlamada katkıda bulunmasını arzu 

ediliyor. Ailelere yönelik de eğitim programları var. Ġstanbul Modern‟in bugün 

Türkiye‟de üretilen sanatın küresel dünyada evrensel bir anlam taĢıdığını göstermek 

ve Ġstanbul‟un uluslararası kimliğini, zengin birikimini yansıtmak gibi çok önemli 

bir misyonu var.
228

  

 

Ġstanbul Modern‟in açıldığı günden bu güne Ġstanbul‟un sanat ve sosyal ortamını 

etkileyen sergilerden seçkiler; 

Türkiye-Ġtalya diplomatik iliĢkilerinin 150.yıldönümünün kutlanmasına ve bu 

nedenle Venedik ile Ġstanbul‟un kardeĢ kent ilan edilmesine denk düĢen "Venedik-

Ġstanbul" sergisi(2007) tarihsel ve kültürel olarak zengin bir geçmiĢe sahip olan iki 

önemli kent arasında güçlü bir etkileĢimi ortaya çıkardı. Küratör Rosa Martinez, 

serginin, sınırların silinebileceğini ve sanatın kentler arasındaki tarihsel, kurumsal ve 
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eğitsel bağları güncelleyen olağanüstü bir araç olabileceğini açıkça yansıttığını 

belirterek, "Venedik-Ġstanbul" projesi, sanatın, nasıl, bienallerden müzelere doğru 

seyahat edebileceğini ve bu aktarım aracılığıyla nasıl yeni anlamlar kazanabileceğini 

gösteriyor” diyor. Ġstanbul Modern, ilk uluslararası etkinliği olan Çekim Merkezi 

adlı serigisini 18 Eylül 2005 yılında Ġspanyol küratör Rosa Martínez'in düzenlediği 

ve Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği "Çekim Merkezi" 

baĢlıklı sergiyle gerçekleĢtirdi. YurtdıĢından 13, Türkiye'den 3 sanatçının yapıtlarını 

bir araya getiren "Çekim Merkezi" günümüz sanatının ünlü isimleri bir araya getirdi. 

Böylece Ġstanbul, 9.Uluslararası Ġstanbul Bienali ve birbirini tamamlayan baĢka 

kültürel etkinliklerle aynı zamana denk gelen "Çekim Merkezi" ile birlikte gerçek 

bir uluslararası ağırlık merkezi haline geldi. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, 

"Magnum Fotoğrafları ile Türkiye" (2007) adlı sergisiyle, dünyanın en önemli 

fotoğraf ajanslarından Magnum Photos‟un Türkiye ile ilgili fotoğraflarını ilk kez bir 

araya getirerek kapsamlı biçimde sergiliyor. Küratörlüğünü Engin ÖzendeĢ ve Diane 

Dufour‟un üstlendiği sergi, Magnum fotoğrafçılarının özgün bakıĢ açısından, sıra 

dıĢı ve Ģiirsel bir Türkiye portresi sunuyor.
229

 

 

Ayrıca çeĢitli ülkelerin büyükelçileriyle iĢbirliği yaparak düzenlenen aylık film 

programlarıyla Dünya Sinemasını, film severlerle buluĢturuyor. Aynı zamanda 

Türkiye‟deki çeĢitli enstitülerle iĢbirliği ile Türk sanatçıların yapıtlarını ve dünyanın 

farklı köĢelerindeki sanatçıların animasyon ve kısa filmlerini bir araya getiriyor. 

 

Oya EczacıbaĢı Elif Ergu ile yapmıĢ olduğu röportajda Ġstanbul Modern‟in 

Türkiye‟ye etkilerini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır. 

6 yıl içinde Türkiye‟deki çağdaş sanat yaşamında çok şey değişti. İstanbul 

Modern‟in kuruluşu bu değişimi tetikleyen nedenlerden yalnızca biriydi. İstanbul 

Modern bu değişim sürecinin önemli bir kilometre taşı oldu. Artık çağdaş 

sanatımızın önde gelen temsilcileri küresel sanat dünyasında daha çok tanınıyor. 

Eserlerini de büyük yabancı koleksiyonerler ve yabancı müzeler alıyor. Avrupa‟nın 

sanat merkezlerinde Türk çağdaş sanatı sergileri açılıyor. Bu gelişmeleri daha da 

ileri götürmek için İstanbul Modern‟in çok şeyler yapabileceğini düşünüyorum.
230
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Ġstanbul Modern, açıldığı günden bu yana eksilmeyen, yoğun bir ilgiyle, Avrupa 

Birliği sürecinde ülkemize gelen yabancı basının uğrak yeri haline geldi. Yapılan 

yorumlarda modern sanat birikimimizin çok eskiye dayandığı belirterek, Ġstanbul 

Modern‟in Ġstanbul‟un bir kültürel baĢkent olduğu kanıtladığını vurguladı.
231

 "New 

York Times‟da Ġstanbul Modern, Türkiye‟nin değiĢen yüzü olarak gösterildi. 

Böylece Ġstanbul Modern, Türkiye‟nin çağdaĢ sanat yaĢamını ifade eden bir dünya 

markası olma yolunda hızla ilerliyor.
232

  

 

Müzenin yönetim kurulu baĢkanı Oya EczacıbaĢı;  

„‟Sadece sergilemekle yetinmeyerek ürettiğimiz sergilerimizi yurtdışında çeşitli 

ülkelere de taşıyoruz. İstanbul Modern, beş yıl boyunca uluslararası kimliğimizi 

yansıtan farklı sergilerini Avusturya, İngiltere, İrlanda, Yunanistan, Almanya, 

Fransa, Kore ve Rusya‟da sergiledi. İstanbul Modern, topluma sanatı görme, 

tanıma, sevme, onu özümseme ve gelişmeleri izleme olanakları sağlamayı vaat 

ederek kapılarını açtı. İstanbul Modern ziyaretini bir alışkanlık haline getirmek, 

izleyici kitlesini arttırmak ve sürekli ilgi çekmek için dinamik ve değişken bir yapı 

amaçladık ve bunda başarılı olduk.
233

 sözleri ile Ġstanbul Modern‟in uluslararası 

çalıĢma bağlarını tanımlamıĢtır. 
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2.4. Doğançay Müzesi 

 

Türkiye‟nin ilk kiĢisel modern sanat müzesidir. Ekim 2004 tarihinde açılan müze, 

Ġstanbul‟un kültür ve sanat merkezi olan Beyoğlu‟ndaki 150 yıllık 5 katlı tarihi bina 

içinde yer almaktadır. 1999‟da Burhan Doğançay tarafından satın alındığında harap 

halde olan bina, 4 yıl süren yenileme çalıĢmalarından sonra eski görkemine 

kavuĢmuĢtur. Ġç mekanı müze standartlarına uygun Ģekilde dizayn edilen müzede, 

müzenin bir katı sanatçının babası Adil Doğançay‟a ayrılmıĢ olup, diğer katlarında 

müzenin kurucusu ve Türkiye‟nin önde gelen sanatçısı Burhan Doğançay‟a ait 

heykelleri ve fotoğraflarında 114 ülkeye yaptığı yolculukların izlerini yansıtan  

eserleri sergilenmektedir. Doğançay, eserleri içlerinde Guggebheim, Metropolitan, 

Pompidou, MoMa, National Gallery gibi dünyanın en önemli sanat müzelerinin de 

bulunduğu. Birçok müzenin ve sayısız koleksiyonerin daimi koleksiyonuna girmiĢ 

tek Türk ressamıdır.
234

 

 

 

Resim 19 Doğançay Müzesi R: E. Turan 

Doğançay Müzesi Beyoğlu‟ndaki 150 yıllık 5 katlı bu tarihi bina içinde yer 

almaktadır. 
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Doğançay Müzesi, Türkiye‟nin önde gelen çağdaĢ sanatçısı ressam Burhan 

Doğançay tarafından, topluma modern bir müze kazandırmak amacıyla kurulmuĢtur. 

Avrupa ve Amerika da uzun yıllar yaĢayan Doğançay, örneklerini sıkça gördüğü 

“Özel KiĢisel Müze” hayalini ülkesinde gerçekleĢtirerek, bu alanda bir ilke imza 

atmıĢtır. Sanatçının müzede yer alan eserleri, onun erken dönem figüratif 

resimlerinden baĢlayıp, resim 20‟de görüldüğü gibi kent duvarlarından ilham alan 

iĢlerine ve fotoğraflarına uzanan elli yıllık sanatsal geliĢimini kapsıyor. 

 

 

Resim 20 Burhan Doğançay Müzesi 2. Kat Sergi Salonu R: E. Turan 

 

Kent duvarlarının Doğançay için özel bir anlamı vardır: Bunlar zamanın akıĢının 

belgeleridirler, sosyal, siyasal ve ekonomik değiĢimi yansıtırlar, aynı zamanda doğa 

güçlerinin saldırılarına ve insanların bıraktıkları izlere tanıklık ederler. Doğançay‟a 

göre, kent duvarlarını insan deneyiminin anıtları yapan ve kendi eserlerini 

zamanımızın bir arĢivi haline getiren Ģey de budur.
235

 

 

Doğançay Müzesi, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ve sponsor firmalarla iĢbirliği 

içinde 2005‟ten bu yana temel eğitim okullarında jürili sanat yarıĢmaları düzenliyor 

ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaĢıyor. Her yıl 1500 okuldan, 8-14 yaĢlarında 

ortalama 7 bin öğrenci bu etkinliğe katılıyor. Birinci gelenler 2006‟da dört günlük 
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Paris ve 2007‟de bir haftalık Londra gezileriyle ödüllendirildi. Müze, eğitime sanat 

üzerinden destek vermeyi amaçlayan bu yarıĢmaları gelecekte de sürdürecek.
236

  

 

 

Resim 21 Burhan Doğançay Müzesi 7. Ġlköğretim  

Okulları Resim YarıĢması Ödül Töreni R: E. Turan 

 

Doğançay Müzesi‟nin kuruluĢ gayelerinden birisi ve en önemlisi, bütün dünya 

müzelerinde olduğu gibi Türkiye‟de de gelecek nesillerin eğitim, kültür ve sanat 

donanımlı olarak yetiĢmelerine katkı sağlamaktır. Bir toplumun uygar olabilmesi 

için, kültür ve sanat çok önemlidir. Bu nedenle kurulduğu günden bu yana toplumun 

ve özelikle ilköğretim çağındaki yavrularımızın kültür ve sanatla buluĢmalarını 

sağlayan Doğançay Müzesi, kültür ve sanatın Türkiye‟mizin geleceği için ne kadar 

önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle açıldığı günden bu yana haftada en az 

iki, üç ilköğretim okulu konuk edilmektedir.
237

 Doğançay Müzesi,  müzelerin ana 

görevlerinin eğitim, kültür ve sanat olması gerektiği düĢüncesinden hareketle çeĢitli 

projeler geliĢtirmekte, halkın, özellikle de çocukların bir eğitim ve kültür ortamı 

içerisinde sanatla buluĢmalarını sağlamaktadır. Müze binasının alt katını bir çocuk 

atölyesi olarak düzenlemiĢ ve “sanat müzede öğrenilir” ilkesi doğrultusunda 

çocukların resim çalıĢmaları yapmalarına zemin hazırlamıĢtır.  
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Resim 22 Burhan Doğançay 6.sı Düzenlenen Resim YarıĢmasında 

Kazanan Çocukların Resimleri Ġmzalarken R: E. Turan 

 

Ġlköğretim Öğrencilerin katıldığı resim yarıĢmasını açıldığı günden itibaren her yıl 

büyük bir heyecanla gerçekleĢmektedir. Değerlendirmeler Türkiye‟nin önde gelen 

sanatçı ve galericileri tarafından yapılıyor ve dereceye giren öğrencilere birçok firma 

tarafından ödüller verilmektedir.  

 

 

Resim 23 Burhan Doğançay Müzesi Mağazası R: E. Turan 

Müzenin giriĢ kapısında bulunan mağazada Burhan Doğançay‟ın yapmıĢ olduğu 

resimlerin kopyaları, aksesuarlar (kol düğmeleri, bardak, tiĢört vb.) ve sergi 

kataloglarının satıĢı yapılmaktadır. 
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Burhan Doğançay‟ın  kiĢisel çabalarıyla kurulan ve sanatseverlere ücretsiz olarak 

hizmet veren müzede, sanatçının kendi sanat serüvenine tanıklık etmenin yanı sıra,  

müzenin sunduğu diğer kaynaklardan sürekli olarak yararlanabilirsiniz. Haftanın 

yedi günü açık olan müze mağazasıyla ve kafeteryasıyla ziyaretçilerini 

beklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

2.5. Rezan Has Müzesi 

 

Rezan Has Müzesi‟nin kültür ve sanat dünyasına giriĢi, 11. Uluslararası Doğu Halı 

Konferansı‟nın açılıĢ sergisi olan “Zamansız Sadelik” ile 2007 Mayıs‟ında 

gerçekleĢmiĢtir. Müze, bulunduğu konum dolayısı ile Bizans, Osmanlı ve 

Cumhuriyet dönemlerinin izlerini barından Haliç‟i kendine konu alarak, sergilerini 

bu yönde hazırlamaktadır.
238

 

 

 

Resim 24 Rezan Has Müzesi R: E.Turan 

 

Rezan Has Müzesi var olan bir koleksiyon çevresinde oluĢmamaktadır. Halihazırda 

müzenin yapısı, en önemli koleksiyonudur. Müze, Kadir Has Üniversitesi‟ne 

dönüĢtürülmüĢ Cibali Tütün Fabrikası içinde yer almaktadır. Bir sergi nesnesi olan 

müze mekânında, Bizans döneminde Karanlık ÇeĢme olarak bilinen bir sarnıç yapısı 

yer almaktadır. Bu yapı Haliç kıyısı boyunca sur yapıları dıĢında var olan ender 

Bizans yapılarından birisidir. Yine müze içinde yer alan Osmanlı dönemine 

tarihlenen “hamam” kalıntısı da, Rezan Has Müzesi‟nin bir diğer önemli mekânını 

oluĢturmaktadır.
239
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Haliç‟in endüstri-sonrası mekânsal dönüĢüm sürecinde, müzelerin, kültür 

merkezlerinin sıralandığı bir kentsel festival ve kutlama mekânı olması yönünde 

güçlü yatırımlar yapılmıĢtır. Bu yatırımlar Haliç‟in Kuzey yakasında yer alan yapı 

mirası (fabrikalar, tersaneler, gemi kızakları, elektrik santralleri, mezbahalar, vb) 

kullanılarak yapılmakta. Kuzey Haliç Ġstanbul Modern‟den baĢlayarak, Tersane-i 

Amire, Aynalıkavak Kasrı, Koç Müzesi, Sütlüce Kültür Merkezi, Minyatürk, 

Silahtarağa Müze Bölgesi‟ne kadar uzanan bir süreklilikte bir kültür kıyısı haline 

gelme sürecindedir. Buna karĢın liman yapıları birikimi neredeyse tamamen silinen 

Güney Haliç kıyısında - özellikle Eminönü Eyüp arasındaki bölgede - kuzey kıyısına 

benzer bir aktivite yoğunluğundan bahsetmek mümkün değildir. Kıyı gerisinde 

Fener-Balat, Tahtakale gibi önemli çekim noktaları yer alsa da, kıyıda Feshane-i 

Amire, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Zindan Han ve Baba Cafer Zindanı dıĢında kent 

bütününe hitap eden alanların olduğunu söylemek zordur. Haliç, bir “müze limanı” 

haline getirilmekte ve güney yakasının da benzer bir aktivite yoğunluğu ile 

dengelenmesi gerekmektedir. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde yer alacak olan 

“Rezan Has Haliç Kültürleri Müzesi” bu bağlamda çok önemli bir giriĢimdir ve 

böylesi bir stratejik coğrafi çerçeve içinde büyük bir boĢluğu doldurmaktadır.
240

 

 

 

Resim 25 Rezan Has Müzesi Shop R: E. Turan 

Tarihi yapının alt katında bulunan mağazada ağırlıklı olarak çocuk kitapları, etkinlik 

kitapları ve sergi katalogları bulunmaktadır.  
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Ġstanbul‟un zengin tarihi yapısını temsil eden Kadir Has Üniversitesi binasının dört 

katmandan oluĢtuğu bilinmektedir. En altta baĢlangıcı 11. yüzyıla tarihlenen Bizans 

sarnıcı, onun üzerinde 17. yüzyıla tarihlenen bir Osmanlı hamamının kalıntısı 

bulunmaktadır. Bu temelin üzerinde ise 1880‟lerde yapılmıĢ olan Cibali Tütün 

Fabrikası yer almaktadır. Kadir Has Üniversitesi‟nin 1400 yıllık bir tarihi 

kucaklayan binasının 2003 yılında Avrupa Birliği‟nin Nostra Avrupa Kültür Mirası 

çerçevesi içinde en iyi korunmuĢ tarihi bina ödülünü almıĢtır.
241

  

 

Rezan Has Müzesi‟nde çocuklarla gerçekleĢtirilen atölye çalıĢmalarında, çocukların 

sanatsal yaratıcılığının geliĢmesi, dünya kültürlerini ve sanatın evrenselliğini 

kavratmak, üretme ve deneme kapasitelerini geliĢtirmek, malzemelerle bütünleĢip 

kendi duygularına özgü tasarım yapabilmeleri amaç alınan bu program, sergilenen 

eserlerin tarihi yapısı hakkında bilgi vermenin, müze gezme alıĢkanlığı 

kazandırmanın kalıcı ve zevkli yollarından biridir.
242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
241

BARAZ 383 
242

http://www.rhm.org.tr/tr/p/museum_history 

http://rhm.bilende.com/tr/p/goldenhorn_tobacco
http://rhm.bilende.com/tr/p/goldenhorn_tobacco
http://rhm.bilende.com/tr/p/goldenhorn_tobacco


115 
 

2.6. Santral Ġstanbul Müzesi 

 

2007 Eylül‟ünde çağdaĢ sanat ve kültür alanı olarak kurulan Santral Ġstanbul, Tate 

Modern gibi eski bir elektrik santralinin dönüĢtürülmesiyle oluĢturulan bir müze 

olarak Türkiye‟de özel bir yere sahip. 8 Eylül 2007 tarihinde „‟Modern ve 

Ötesi‟‟adında bir sergiyle açılan merkez, Ġstanbul‟a disiplinler arası çok katmanlı 

boyutuyla dinamik bir sanat ortamı kazandırdı.
243

  

 

Silahtarağa Elektrik Santrali‟nin makine-türbin daireleri ve kontrol odasının 

dönüĢtürülmesiyle oluĢturulan Enerji Müzesi Avrupa sanayinin 20. yy. baĢındaki 

elektrik üretimi ve teknolojisini yansıtan donanım, mümkün olan en iyi Ģekliyle 

orijinal durumuna uygun olarak korunmuĢtur. Osmanlı döneminde Ġstanbul‟da inĢa 

edilen ilk elektrik santralinin bir ÇağdaĢ Sanat Merkezi, Enerji Müzesi ve eğitim ve 

kültür merkezine dönüĢtürülmesini kapsayan müze, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi‟nin 

önayak olduğu bir projedir. YaklaĢık 118.000 m2‟lik bir alana yayılan Santral 

Ġstanbul, Üniversitesi‟nin sanat, kültürel diyalog ve toplumsal katılım aracılığıyla 

toplumun dönüĢmesine katkıda bulunma amacını bir adım ileriye götürmektedir.
244

  

 

 

Resim  26 Santral Ġstanbul Müzesi R: E. Turan 

Müze 2004-2007 tarihleri arasında Emre Arolat ve Nevzat Sayın tarafından 

tasarlanmıĢtır. 
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Santral istanbul bünyesinde, bir ÇağdaĢ Sanat Merkezi, Uluslararası Rezidans 

Programı, Enerji Müzesi, sergi ve atölye mekânları, performans sanatları, dinlenme 

ve eğlence mekânları, sanat ve beĢeri bilimler konusunda uzmanlaĢmıĢ halka açık 

bir kütüphane, Gençlik Merkezi ve STK Eğitim Merkezi bulunmaktadır.
245

 

Ġstanbul‟un kent elektrik sağlayan ilk elektrik santrali olan Silahtarağa Elektrik 

Santralinin dönüĢtürülmesiyle Enerji Müzesi, sergi binası, kütüphane, arĢiv ve 

rekreasyon merkezleriyle kentin en eski üretim bölgelerinden olan Haliç‟in 1980‟li 

yıllarda baĢlayan iyileĢtirme çalıĢmalarının kültürel nitelik kazanmasında önemli bir 

katkı sağladı. 2004-2007 tarihleri arasında Emre Arolat ve Nevzat Sayın tarafından 

tasarlanan müze, 1743 metrekarelik iç mekânı ile Ġstanbul‟un en büyük eser 

mekânlarından birine sahip. Hemen yanında bulunan Bilgi Üniversitesi 

öğrencilerine sanat üretimi ve organizasyonlarına katılma imkânı da sağlayan müze, 

plastik sanatlar, performans sanatları, konferans ve uluslararası projeleriyle zengin 

bir çeĢitlilik sunan bir çekim merkezi haline geldi. Avrupa Birliği kültür projelerinde 

de etkin bir rol üstlenen Santral Ġstanbul, kültürler arası buluĢmalarda birçok ülkeden 

sanatçıları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirdi. Bünyesinde çocuklara ve 

gençlere dönük eğitim programları ve atölyeleri, okul programları ile eğitim 

fonksiyonuna da ağırlık veren kuruluĢ, yeni sanatçıların yetiĢmesinde ve 

geliĢmesinde büyük gelecek vaat ediyor.
246

  

 

Santral Ġstanbul, bünyesinde gerçekleĢtirdiği sanatsal ve kültürel etkinlikler 

çerçevesinde kentsel canlanmaya katkıda bulunmayı hedefleyen kapsamlı, çok 

boyutlu ve disiplinler arası nitelikte uluslararası bir platform olmayı kendisine amaç 

edindi. Enerji Müzesi’nin giriĢ katına ise, ziyaretçilerin kendi elektrik enerjisini 

üretebileceği, pil olabileceği, manyetik heykeller yapabileceği, inatçı bir bavulla 

uğraĢacağı, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği ve daha birçok deneyi 

gerçekleĢtirebileceği, tam 22 etkileĢimli ünitenin yer aldığı, eğlence ile bilimin 

buluĢtuğu enerji oyun alanı kuruldu.
247
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Resim 27 Santral Ġstanbul Müzesi Enerji Haftası Çocuk Etkinliği R: E. Turan 

 

Santral atölye kapsamında çocuk, genç ve yetiĢkinlere yönelik, bilim, sanat, 

teknoloji ve kültürel içerikli eğitim atölyeleri tasarlıyor. Çocuk ve genç atölyeleri 

her hafta sonu, yetiĢkin atölyeleri ise haftanın belirli günleri santral Ġstanbul'un 

farklı mekânlarında ve özgün içeriklerle gerçekleĢtiriliyor.
248

  

 

 

Resim 28 Santral Ġstanbul Müzesi Santral Dükkan R: E. Turan 

Santral dükkan birçok ev aksesuarlarından, mobilyaya, aydınlatmadan, kırtasiyeye, 

takıdan, çocuk ürünlerine, tekstilden, çantaya kadar çok geniĢ ve seçkin bir ürün 

yelpazesiyle hizmet veriyor. 

 

                                                           
248

http://www.santralistanbul.org/pages/index/about/tr 

http://www.santralatolye.com/
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3. ĠSTANBUL’DA 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÖZEL 

SANAT MÜZELERĠNĠN SANAT VE SOSYAL ORTAMA 

ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI  

 

Ġkinci bölümün üçüncü kısmında özel sanat müzeleriyle ilgili kiĢilerin görüĢ ve 

düĢüncelerini belirten, uzmanlık alanları dikkate alınarak hazırlanmıĢ röportaj 

soruları ve cevaplarından oluĢmaktadır. Müze yetkilileri, sanatçılar ve müze 

ziyaretçileri olmak üzere üç farklı röportaj bölümlerinden oluĢmaktadır. 

 

Müze yetkilileri ile yapmıĢ olduğum röportajlar kısmı, tezime konu aldığım özel 

sanat müzelerinden Ġstanbul Modern Sanat Müzesi küratörü Lora SARIASLAN ve 

Doğançay Müzesi yöneticisi Bergin AZER‟le yapmıĢ olduğum röportajlardan 

oluĢmaktadır. 

 

Sanatçılar ile yapmıĢ olduğum röportajlar kısmı, ressam ve küratör Tomur 

ATAGÖK, çağdaĢ ressam Gülay SEMERCĠOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi Güzel 

Sanatlar bölüm baĢkanı ressam ve akademisyen Doç. Dr. Mutlu ERBAY‟ın ve 

Ġstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Derya YÜCEL‟in özel sanat müzeleri 

hakkındaki görüĢ ve fikirlerini belirten röportajlardan oluĢmaktadır. 

 

Ziyaretçilerle yapmıĢ olduğum röportaj kısmı ise özel sanat müzesi ziyaretçileri olan 

Borusan Sanat Evi Kütüphane‟si müdürü Teri SĠSA, fotoğraf bölümü öğrencisi 

Emine KÜÇÜK ve sağlık memuru Aysun KAYNAK ile yapmıĢ olduğum 

röportajlardan oluĢmaktadır. 
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3.1. Müze Yetkilileri ile Röportaj 

 

Lora SARIASLAN         20.04.2011 

Küratör 

ĠSTANBUL MODERN SANAT MÜZESI 

 

1.Müzenize günde ortalama kaç kiĢi ziyaret ediyor? Ziyaret edenlerin 

özellikleri nelerdir? 

Ortama 1000-1500, 2000-3000 arasında değiĢiyor. Tabi Ġstanbul‟daki etkinliklere 

göre ziyaretçi sayısını etkileyen birçok etken söz konusu.  Yani güne göre, havaya 

göre, ama gelen kiĢilerin  %60‟ını Türk %40‟ı yabancılar oluĢturuyor. Bu sezona 

göre de değiĢiyor. Örneğin yazın turistler daha çok geliyor. Türk ziyaretçilerin sayısı 

azalıyor, ama genelde gençler ve üniversite eğitimli ziyaretçiler sayısında sürpriz bir 

değiĢiklik olmuyor. Ġstanbul‟a gelen turistlerin ilk yapmam gereken 5 Ģey arasında 

Ġstanbul Moderni ziyaret etmek var. Ayrıca sırf burayı göremeye gelen sanatsever 

turistler de var. Özellikle koleksiyonerler, çağdaĢ sanatla ve müzecilikle ilgili olan 

kiĢilerin muhakkak görmek istedikleri bir mekan. 

 

2.Müzenizin,  sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmaları var mı? 

O açıdan, Ġstanbul Modern Sanat Müzesi‟nin en önemli bölümü eğitim bölümü 

oluyor. Çünkü hem değiĢik aktiviteler yapılıyor, hem de bu etkinlikler müzenin 

dıĢına çıkmıĢ oluyor. BaĢka kurumlarla örneğin STK‟larla çalıĢarak iĢ birlikleri 

yapıyoruz. Örneğin normal Ģartlarda Ġstanbul Modern‟e gelmeyecek, hele 

Ġstanbul‟un merkezine bile gelmeyecek kitlelerin ve okuma yazma bilmeyen 

anneleri, kadınlar gününde yapmıĢ olduğumuz değiĢik projelerle onları buraya 

getiriyoruz. Hem onlar hayatlarında değiĢik bir Ģey yapmıĢ oluyorlar hem de 

Ġstanbul Modern‟i görmüĢ oluyorlar. Burayı gezip bir müze nedir onu anlıyorlar.  

 

3.ġimdiye kadar hangi etkinlikler yapıldı ve yapılacak? 

Sanatçılarla, küratörlerle konuĢmalar, söyleyiĢiler, sempozyumlar, paneller altı yıllık 

süreç içinde yapıldı.  Örneğin; öğrencisinden tutun hatta yuva öğrencisinden tutun 

eriĢkinlere kadar geniĢ bir skala söz konusu.  
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4.Türk sanatının geliĢmesinde ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? 

Birincisi yani en önemlisi yaptığımız sergiler yani Türk sanatını hem Türklere hem 

de yabancılara tanıtmak. Tanıtmak kelimesinin altını çiziyorum çünkü Türkler Türk 

sanatını yeterince tanımıyor. Çünkü biz bunu ne de okulda öğreniyoruz ne de 

sonrasında. Müzemizin ilk yaptığı etkinlik bu. Ġkinci sırada sergiler geliyor, sergiler 

3-4 ay kalıyor ya da üst kattaki kalıcı sergimizi düĢündüğünüzde 1 yıl kalıyor. 

Ondan sonra herhangi bir kalıcılığı yok. Bunun kalıcılığını sağlamak için yapılan her 

bir sergi için kataloglar ve kitaplar basılıyor ve bunlar aynı zamanda yurt dıĢına da 

yollanıyor. Bu sayede bir araĢtırma verisi oluĢturulmuĢ oluyoruz. Onun dıĢında 

yaptığımız etkinlikler örneğin iki yazarın yan yana gelmesi, bir yazarla sanatçının 

yan yana gelmesi tümüyle farklı alanları da bir araya getiriyoruz.  

  

5.Yaptığınız bu etkinlikler Türk sanatının uluslararası sanat ortamında yerini 

almasında etkileri nasıl? 

Çok pozitif çünkü sonuçta olmayan bir konu Ģu anda haritanın üstünde yer alıyor. 

YurtdıĢında da birçok insan bu kadar kısa bir sürede Ġstanbul Modern‟i bir marka 

olarak tanıyor. Tabi Ġstanbul Bienal‟ine gelen kiĢiler otomatik olarak Ġstanbul 

Moderni ziyaret ediyor. Böyle bir etkileĢim söz konusu. 

 

6.Müzenizin sanat ve sosyal ortama etkisi nelerdir?  ÇağdaĢ sanat eğitimi, 

kültür ve turizm açısından?  

Daha önce olmayan bir sosyal ortam yarattı Ġstanbul Modern. En basitinden 

kütüphanesiyle, kafesiyle, dükkânıyla.  Sonuçta böyle total bir paket var. Gelim ben 

bütün günümü orada geçireyim mantığı daha önce baĢka bir kurumda yoktu. 

Gidersiniz, gezersiniz iki saat o da tabi ki eğer o ruhtaysanız ve daha sonra 

çıkarsınız. Burası size o açıdan bir farklılık sağlıyor. Birde tabi ki müzelerin statik 

olmadığını gösteriyor. Yani siz Ģimdi gelirseniz bir daha oraya gitmek zorunda 

değilim diyemezsiniz çünkü biliyorsunuz ki cumartesi bir etkinlik var ya da iki ay 

sonra farklı bir sergi açılacak. Fotoğraf sergisi olsun, video sergisi olsun sürekli 

burayla bir iliĢki içersinde olmanız, bir yerde sizin bir avantajınız oluyor. Bu hafta 

sonu ne yapayım diye düĢündüğünüzde,  ben bu hafta sonu Ġstanbul Modern‟e 

gideyim zamanımı orada geçireyim Ģeklinde tüm gününüzü hoĢça geçirebileceğiniz 

bir program yapabiliyorsunuz. Bir de tabi çocuklarda önemli çünkü 
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düĢündüğümüzde Ġstanbul‟da çocuklu ailelerin yapabileceği etkinlik çok sınırlı. 

Müzemiz onu da düĢünüyor ve onlara uygun programlarda üretiliyor. 

 

7. Türk çağdaĢ sanatındaki gidiĢat hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Genel olarak çok daha pozitif olduğunu düĢünüyorum ve özellikle son yıllarda 

görünürlük ve bilgi açısından daha pozitif olduğunu düĢünüyorum. Bu hem Türkiye 

için hem de yurtdıĢı için geçerli. Örneğin yurt dıĢındaki sergilerimizi 

düĢündüğünüzde kendi koleksiyonumuzdan yapıtları yurt dıĢında sergiliyoruz ki, bu 

otomatik olarak zaten o Türk sanatçılarının ve yapıtlarının tanınmasını sağlıyor.    

 

8.Müzenizin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi değiĢimler 

meydana geldi? 

Çok fazla değiĢim meydana geldi daha önce benim yürüyemeyeceğim sokaklar 

Ģimdi çok rahat, çok güzel, çok değiĢik sokaklar haline geldi. Tabi ki biraz da 

Ġstanbul Modernin burada olması daha alternatif sanat mekânlarının, Ġstanbul 

Modern ve Ġstiklal Caddesi arasında bir sanat arteri yaratmasını sağladı. Sanat ile 

uzun yıllardan beri ilgisi olmayan bir mahallenin, sanat ile ilgili kiĢiler ile çevrili 

olmasını sağladı. Onun dıĢında tabi ki insanlar geldiğinde otomatik olarak 

restoranlar,  kafeler ve para kazanacaklar yerler de geliyor. Bütün bunlar tabi ki daha 

farkı bir trafik sağlıyor. Aslında hepsi domino taĢları gibi birisi geldiğinde diğerleri 

de geliyor.  

 

9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde sizce özel müzelerin rolü 

nedir? 

Onlarında bir etkisi var ama tabi ki o tamamı ile faklı bir konu çok farklı bir 

çalıĢmanın ürünüydü.  

 

10.Medyanın yaklaĢımı, sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Olabildiğince iyi ama yurt dıĢı ile karĢılaĢtırıldığında Türk medyasının yeterince 

sanat ve kültüre yer ayırmadığını düĢünüyorum, ne görsel ne de yazılı olarak.    
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Bergin AZER         31.05.2011                                                                                     

Yönetici 

DOĞANÇAY MÜZESI 

 

1.Müzenize günde ortalama kaç kiĢi geliyor? Gelen ziyaretçilerin özellikleri 

nelerdir? 

Ayda ortalama 400 – 500 kiĢi geliyor. Türk öğrenci, yabancı turist ve sanata ilgili 

yerli turist olarak 3 net grup var. 

 

2.Müzenizin,  sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmaları var mı?  

Evet var. Her sene düzenlenen ilköğretim okulları arasında düzenlenen ve bu sene 

7.si yapılan resim yarıĢması gibi. 

 

3.ġimdiye kadar hangi etkinlikler yapıldı ve yapılacak? 

Ġlköğretim okulları arasında düzenlenen resim yarıĢması, ZEN Diamond / TIKAD 

ile yapılan ilköğretim projesi vs. 

 

4.Türk sanatının geliĢmesinde ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? 

Doğançay Müzesi, Türkiye‟deki ilk çağdaĢ sanat müzesidir ve ilk kiĢisel müzedir. 

Bu müzenin kurulması ile, diğer müzelerin önü açıldı (Ġstanbul Modern vs. gibi) 

 

5.Yaptığınız bu etkinlikler Türk sanatının uluslararası sanat ortamında yerini 

almasında etkileri nasıl? 

Burhan Doğançay eserleri, dünyanın önemli ve ileri gelen 69 müzesinin daimi 

koleksiyonunda vardır. Ġlk olarak 1966‟da Guggenheim müzesi koleksiyonuna 

girmiĢtir. Dolayısı ile Doğançay zaten uluslararası platform‟da kendini ispat etmiĢ 

ve “ Türk – ÇağdaĢ Sanat”  kelimelerini ilk defa Türkiye dıĢında yan yana getirmiĢ 

bir isimdir. 
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6.Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

Henüz ABD, Avrupa‟daki gibi bir düzeye ulaĢmadı, devamlılık yok, daha çok “yeni 

bir akım “ olduğu için yapılıyor. Metropolitan Müzesi, Louvre Müzesi vs gibi 

kurumların bulunduğu ülkelerdeki alıĢkanlık henüz yok. 

 

7.Müzenizin sanat ve sosyal ortama etkisi nelerdir?  ÇağdaĢ sanat eğitimi, 

kültür ve turizm açısından?  

Burhan Doğançay‟ın yurtdıĢı, yurt içi baĢarıları, müzayede sonuçları, hakkında 

yurtdıĢında yazılan 17 kitap, genç Türk sanatçıların yolunu açıyor.  Turistler, 

mutlaka kronolojik olarak eserleri görmek için geliyorlar. YarıĢmamız, hayatında 

müze görmemiĢ çocuk, daha da önemlisi anne / babasını müzeye getiriyor, ufukları 

açılıyor. 

 

8.Türk çağdaĢ sanatındaki gidiĢat hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

YükseliĢte – önemli olan, spekülatif hareketlerin olmaması ve sanatçı / sanat sever / 

koleksiyoner / aracı arasındaki dengenin sağlıklı geliĢmesi ve büyümesi. Bu narin 

dengenin zarar görmemesi gerek. 

 

9.Müzenizin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi değiĢimler 

meydana geldi? 

Sanat galerileri açıldı, sokağın çevresi düzeldi.  

 

10.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde sizce özel müzelerin rolü 

nedir? 

Olduğu muhakkak ancak 2010‟da daha kapsamlı, daha “beraber” çalıĢmalar 

olabilirdi. 

 

11.Medyanın yaklaĢımı, sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Medya, Burhan Doğançay ile ilgili olduğu için, müze biraz geri planda kalıyor – bu 

da oldukça normal. 
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Lale GÖRÜNÜR        12.04.2011 

Müze Yöneticisi ve Sanat Tarihçi 

SADBERK HANIM MÜZESĠ 

 

1.Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

Türkiye‟de kiĢi ve kurumlar, özel müzeler kurup bu alanda yatırım yapıyorlar ve 

destekliyorlar. Çünkü kazandıkları para ile bir takım kültür faaliyetleri ve 

kendilerine gelir getirmeyen faydası olacak iĢler yapmaları gerekiyor.  Bütün 

dünyada bu böyle, Türkiye‟de de aynı Ģekilde, aynı zamanda bu kiĢi ve kurumlar 

kültüre hizmet etmiĢ olup aynı zamanda kendi firmalarının da reklamlarını yapmıĢ 

oluyorlar. 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinlikleri, biz de özel müze çalıĢanı olduğumuz 

için bize ulaĢıyor dolayısıyla takip ediyoruz. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Özel müzeler sürekli etkinlik ve sergi yapıyorlar bunlar oldukça çarpıcı. Türkiye‟nin 

sanat ortamına hareketlilik gelmiĢ oluyor. Tarihi eser alanında halkı bilinçlendirecek 

özel sergiler yapılıyor. Tarihi eser sergileyen müzeler de müzeye büyük kitleleri 

çekmek için eğer çok reklam parası harcıyorlarsa etkili oluyor. Çok reklam parası 

harcamıyorlarsa büyük kitleleri çekmekte yeteri kadar etkili olmuyor. Maddi yatırım 

yapmak gerekiyor bunları duyurmak için. 

 

4.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? ÇağdaĢ sanat 

eğitimi, kültür ve turizm açısından? 

ġu anda Türkiye çok daha hareketli bir sosyalleĢme var. Özel müzeler söz konusu 

tabi. ġehirde yaĢayan kültürle ilgilenen insanlar bunun bilincinde olduğu için onlar 

daha çok ilgi gösteriyorlar onları tatmin eden bir durum bu. Farkında olmayanlar da 

duyurularla, çeĢitli basın organlarından duyduklarıyla bu sanat etkinlikleriyle 
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ilgilenebiliyorlar. Ama burada biraz daha amaç hiçbir bilgisi olmayan hiçbir fikri 

olmayan insanları da çekmek olmalı, bunun için de çeĢitli uğraĢlara girmek lazım. 

5.Özel müzelerin, sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Biraz önceki sonunun cevabında sanırım bu var,  sosyoekonomik durumu düĢük 

olan az geliri olan insanların ilgisi daha az çünkü onlar buna para ayırmak 

istemiyorlar sonuçta özel müzelerin giriĢleri ücretli aynı zamanda birincil olarak 

ihtiyaçları gibi gelmiyor kendilerine bundan dolayı çok ilgi göstermiyorlar. Onları 

bu konuda bilinçlendirmek için çeĢitli kurumların çalıĢması lazım sadece özel 

müzelerin değil. Müze bilincini aĢılayabilmek için ilköğretimden baĢlayarak 

okullarda müze eğitimi verilmeli ve ailelerin gelmesi için özel çaba göstermek lazım 

ki çocuklarını da o yöne doğru yönlendirsinler. 

 

6.Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Kesinlikle Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor. Tarihi eser sergileyen 

müzeler bu dönemde Türk sanatının geliĢmesiyle ilgili ne yapmıĢ olabilir? Bir ilham 

kaynağı olmuĢ olabilir ama çağdaĢ sanat müzeleri kendi alanında yeni yapılacak 

eserlere platform oluĢturuyorlar ve sanatçılar ilgi gösteriyor bu iĢe. 

 

7.Özel müzelerin,  yaptıkları etkinlikler, türk sanatının uluslararası sanat 

ortamında yerini almasında rolü nedir? 

Özel Müzeler Uluslararası sergiler yaptıklarında veya Türkiye‟den talep olduğunda 

mutlaka yeri oluyor. Türkiye‟deki eserler önemseniyor her ne kadar politik olarak 

Türkiye öteleniyorsa da görmezden geliniyorsa da yine de Osmanlı sanatına iliĢkin, 

Ortadoğu da oluĢmuĢ kültürel geçmiĢe iliĢkin arkeolojik veya daha sonraki 

dönemlerde Ġslami dönemlerdeki eserlere ilgi gösteriyorlar ve sergi talep ediyorlar, 

eser talep ediyorlar Uluslararası ortamda çok büyük bir etkisi olmasa da böyle bir 

etkisi var. 

 

8.Özel müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi değiĢimler 

gözlemlediniz? 

Özel müzelerin bulunduğu çevre derken fiziksel çevreyse söz konusu olan Sadberk 

Hanım Müzesi çevresinde halen burada bir müze olduğunu fark etmeyen bu bölgede 

çok fazla yaĢayan insanlar var. Diğer müzeler için çok net konuĢmak mümkün değil 
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ama giriĢ çıkıĢ fazla olduğu için muhtemelen Sabancı Müzesi‟ni çok daha fazla fark 

etmiĢ durumda insanlar. 

9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde özel müzelerin sizce rolü 

nedir? 

Özel müzelerin büyük bir rolü olduğunu düĢünmüyorum açıkçası Ġstanbul‟un 

Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde. BaĢka sebepleri var bunun. Birtakım 

faaliyetlerde bulunuldu kültür baĢkenti programı projeleri arasında. Müzeler 

tarafından sponsorluk alınarak yapıldı bazıları, biraz zorlama iĢlerdi ama tabi yeni 

sergilerin yapılmasına vesile olmuĢ oldu. 

 

10.Türk çağdaĢ sanatındaki gidiĢat hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Türk çağdaĢ sanatı benim alanım değil ben sanat tarihçisiyim ve geçmiĢte olan 

Osmanlı iĢlerine bakıyorum, onlarla ilgileniyorum dolayısıyla çağdaĢ sanat‟taki 

durumu çok takip edemiyorum ama tabi bir görüĢüm var. Biraz geriden geldiğini 

düĢünüyorum dünya ortamına genel olarak baktığımız zaman. ÇağdaĢ sanat eseri 

anlamında çok düĢünmek lazım, iyi bir felsefi alt yapı oluĢturmak lazım sanat eseri 

için sanatçıların yeteri kadar böyle bir alt yapı oluĢturabilip bunun bir manifestosunu 

oluĢturabilip oluĢturamadığından çok emin değilim ve çok birbirini tekrar eden iĢler 

olduğunu düĢünüyorum. Tabi bu benim görüĢüm. 

 

11.Medyanın yaklaĢımı sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Medya kendine malzeme yapmak için çok ilgileniyor Özel Müzelerle doğal olarak 

çünkü medyanın buna ihtiyacı var. Medya da her zaman çok samimiyetle her Ģeyi 

ele almıyor ama bazı özel haber programları için bilinçli, kültürlü olarak yaklaĢtığını 

söyleyebilirim bunun dıĢında muhabirler çok bilgisiz olarak geliyorlar, sergilerle 

ilgili bilgi almak istiyorlar ama mutlaka sizin verdiğiniz bilginin dıĢında yanlıĢ, 

çarpıtılmıĢ Ģeylerle medyada haber verebiliyorlar sergilerle ilgili, Özel Müzelerdeki 

iĢlerle ilgili. Biz bazı sergilerimiz için basın toplantısı yapıyoruz serginin hemen 

açılmasından önce. Ama pek çok sergimiz için basını çağırmıyoruz, basın duyup 

öğrendiğinde kendisi talep ediyor bizden. Özellikle son sergilerimizde televizyon 

kanalları çok ilgi gösterdi ve sergilerimiz için çeĢitli televizyon röportajları istediler 

biz de elimizden geldiğince yardımcı olduk. Bu da etkili oldu tabi. 
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3.2.Sanatçılar ile Röportaj 

 

Tomur ATAGÖK        28.03.2011 

Ressam, Küratör, ĠRHM’in Yönetim ve DanıĢma Kurulu Üyesi 

 

1.Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

 Müzelere yatırım yapmak sanata ve kültüre katkısı nedeniyle önemli bir giriĢim 

olabilir. Ancak bu sosyal sorumluğun yanı sıra baĢka kiĢisel nedenlerin de 

bulunduğu da dikkatlere gelebilir.  Özel müze giriĢimcilerinin kurdukları müzelerle 

dikkati çekmeleri onlara manevi olduğu kadar maddi değer ve olanaklar da 

getirecektir.  Ama ne olursa olsun, toplumun yararına olan bir giriĢimi içtenlikle 

kutlarım.  Burada sorun kurulan müzelerde sunulanın müzecilik ilkelerine uygun 

olarak yapılıp yapılmadığı, yanlıĢ ve eksik olmamasının sağlanmıĢ olup olmadığıdır. 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Evet, takip ediyorum.  Konferansların tümüne gitmek mümkün olmasa da bana 

gelen mesajlarla takip ediyor, sergilerin hemen hepsini izliyorum. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Genel olarak yapılan sergilerin müzeye gidenlere Türk ve Dünya sanatı hakkında 

bilgiler sağladığını düĢünüyorum.  Özellikle ülke dıĢından gelen sergiler yıllarca 

sınırlı gelirleri nedeniyle seyahat edemeyen sanatsevere ve sanat eğitimi alan 

öğrencilere büyük bir olanak sağlıyor.   Bu büyük bir artıdır.  Ne var ki Pera, 

Ġstanbul Modern ve Sabancı müzeleri birer koleksiyon olarak yeterli değiller.  

Ġstanbul Modern kendi koleksiyonunu geniĢletmek için bir uğraĢ verirken, gerek 

Pera Müzesi gerek Sabancı Müzesi‟nde bu dikkati çeken bir özellik değil.  Genelde 

hepsinde müze misyonu topluma sanatı tanıtmak olsa da bunu sınırlı 

koleksiyonlarından ziyade diğer kurumlarla yaptıkları iĢbirliğinle sağlıyorlar.  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi‟ne bağlı ĠRHM‟in Yönetim ve DanıĢma 

Kurulu‟nda görevli olduğumdan, Türk sanatıyla ilgili ne etkinlik yapılırsa yapılsın 

bu kurumdan destek almak gibi bir eğilimin hepsinde mevcut olduğunu biliyorum.  
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Gerçekte stratejilerini eğitim ve toplum üzerinde odaklamıĢ olduklarından bir 

bakıma kendilerini kültür ve sanat merkezleri olarak yönlendiriyorlar.  Burada 

ICOM‟un müze tanımını verelim. „Müze toplumun ve geliĢiminin hizmetinde, halka 

açık, insana ve yaĢadığı çevreye tanıklık eden, somut ya da somut olmayan 

malzemeler hakkında araĢtırma yaparak,  toplayarak, koruyarak ve bilgisini paylaĢıp 

sergileyerek onların eğitim ve değerlerini oluĢturan kar düĢüncesinden bağımsız, 

sürekliliği olan bir kuruluĢtur.‟ Dünya müzeciliğindeki yeni anlayıĢ araĢtırma, 

koruma ve iletiĢimi temel iĢlevler olarak benimsemektedir.  Bu iĢlevlerden koruma 

ve araĢtırma nesne odaklı olsa da sonuçta insanlığa ve topluma hizmet verebilmek 

için iletiĢim stratejilerin bileĢenlerine katkıda bulunurlar.  Koruma ve araĢtırma vasat 

bir izleyici için pek fazla bir anlam taĢımasa da sergileme ve bilgi ile eğitimi 

kapsayan tüm etkinlikler izleyiciyi çeken iletiĢime katkıda bulunurlar.  Yeni kurulan 

müzelerin iletiĢim ve halkla iliĢkilerde araĢtırma ve koruma iĢlevlerinden daha 

baĢarılı olduklarını düĢünüyorum.  Bu da toplumla iliĢkide baĢarıyı, ama 

nesne/sanatla ilgili iĢlevlerde daha geride kaldıklarını dikkatlere getiriyor.  Daha 

öncede belirttiğim gibi koleksiyon sınırlı kaldığı sürece araĢtırma ve koruma sınırlı 

kalacaktır. 

 

4.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? ÇağdaĢ sanat 

eğitimi, kültür ve turizm açısından? 

Diğer taraftan izleyici derken kimi kast ediyoruz, diye bir sual sorarsak, henüz 

izleyici özelliklerini araĢtıran bir çalıĢmanın ne devlet ne de özel müzelerde 

yapıldığını söyleyemeyiz.  Maslow‟un „Ġnsan Ġhtiyaçları HiyerarĢisı Üçgen‟ine göre, 

insanın sırayla temel ihtiyaçları, güvenliği, sosyal konumundan sonra kendine saygı 

duyma ve kendi kimliğine kavuĢma mümkün olabiliyor.  Diğer bir ifadeyle fiziki 

ihtiyaçlarını karĢılayan kiĢi sosyal konumuyla baĢlayan dönemlerde yaĢam boyu 

geliĢimine odaklanabiliyorsa müze gibi eğitimi de kapsayan rekreasyonla ilgili 

etkinliklere yöneliyor.  Temel ihtiyaçlarını zorlukla karĢılayan, eğitim düzeyi düĢük 

toplumlarda müze izleyicisi sayısının yükselmesi oldukça zor.  Sonuç olarak ne 

kadar dünyaca tanınmıĢ sanatçıların sergileri getirilirse getirilsin, halkla iliĢkiler, 

reklam yapılırsa yapılsın, izleyici sayısı ümit edilenin altında olacaktır. Bu nedenle 

izleyici sayısı artsa da yeni kurulan müzelerin sosyal ortama katkısı yine sınırlı 

kalacaktır.     
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Müzelerin eğitim etkinlikleri koleksiyonlarla çalıĢmalardan güç alır. YetiĢkin, genç 

ve çocuklara yönelik resim ve heykel gibi atölye çalıĢmaları her zaman verimli 

olmasıyla desteklediğimiz eğitim etkinlikleridir, ancak sergilerle ilgili gezi ve 

konferanslar sanatın anlaĢılması için her zaman daha fazla önemsenmelidir. 

Turistler daha ziyade kentimizin tarihi mirasınla ilgilendiklerinden, onların çok 

küçük bir bölümü Türk sanatı konusuna yönlenmektedir.  Belki Frank Gehry ya da 

Hans Hollein gibi mimarlar bir müze mimarisiyle Bilboa‟da olduğu gibi kültür 

turizmine katkıda bulunabilir. 

 

5.Özel müzelerin, sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? 

 Bir evvelki sualde bunun yanıtını daha ayrıntılı olarak bulacaksınız.  

Sosyoekonomik koĢulların müze, kütüphane, konser ya da kitap okuma gibi yaĢam 

boyu eğitime katkısı olabilecek etkinlikler ancak orta sınıf diye sınıflandırılabilecek 

topluluklara hitap etmektedir.  Son yıllarda televizyon nedeniyle halkın büyük bir 

bölümü evde televizyon karĢısında boĢ zamanını değerlendirmektedir.  Okul-müze 

iliĢkisinde çocukların hedeflendiği müze gezilerinin bir yararı çocukların ailelerini 

de müzeyi ziyaretine razı etmeleri olabilir.  Ailenin birlikte boĢ zamanı nasıl 

geçirdikleri araĢtırılması gereken bir konudur.    

 

6.Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Özel müzelerin sanat ortamına etkileri daha evvel belirttiğim gibi önemli. Türk 

sanatının geliĢimine katkısı tartıĢılır. Beni endiĢelendiren neyi topluma sunacakları 

konusunda yeterli olmadıklarıdır. Bu hem koleksiyon hem de uzman konusunda 

geçerlidir. Sanat ortamına katkıları varsa da, yapıcı olmayı hedefleseler de son sözü 

söyleme hakkı yine de sanatçının ürettiğidir. Uzman veya küratörlük görevi her 

Ģeyden evvel araĢtırma gerektirdiği için Ģüpheci olmayı da beraberinde getiriyor. Bir 

bakıma müze özellikle çağdaĢ sanatla ilgili sergiler yapıyorsa, diğer bir ifadeyle 

kendi koleksiyonu dıĢından bir sergi yapmağı düĢünüyorsa bu daha da ciddi bir 

boyut taĢır.  Genelde yurt dıĢında bir müze böyle bir sergi planlıyorsa ya da 

koleksiyona eser alınmasını öneriyorsa, küratör tek kiĢi olarak karar verme yetkisine 

sahip değildir.   Küratör önerisini küratörler kuruluna getirir, onların kararları 

doğrultusuna koleksiyondan sorumlu müze müdürünün onayına sunar.  O da üst 

makama, Müze Yönetim Kuruluna sunar.  Ancak onların kararıyla sergi ya da eser 
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satın alımı gerçekleĢme aĢamasına gelir.  Burada göz ardı edilmemesi gereken ne 

kadar uzman olursa olsun küratörün de kendi kiĢisel seçkilerinin de nesnel olmaması 

olasılığıdır.  Sanat ortamındaki farklı iliĢkiler ve değerlendirmeler (müzayedeler 

gibi) uzmanları etkileyerek onların yanlıĢ yapmalarına neden olabilir. Yine maddi 

kararların uzmanın dıĢında, Yönetimin yetkisinde olması gereklidir.  Müze etiği de 

birçok kararlarda etkindir. 

1980‟lerin baĢında yaptığım „ÇağdaĢ Müzecilik Kavramı doğrultusunda Türk Sanat 

Müzelerinin Kültürel Etkinliklerinin Saptanması‟ konulu sanatta yeterlik tezimde 

New York‟taki MOMA (Museum of Modern Art) Müdürü Oldenburg müzeye 

seçilen her bir sanatçı binlerce sanatçının seçilmemesi anlamına gelir‟ dediğini ifade 

etmiĢtim.  Yine Müzede „Projeler Sergilerinin devir açan baĢyapıtlar sınıfından 

olmasa da ilgi çekici çalıĢmaları, galerilerde göremeyen izleyicilere müze 

uzmanlarının araĢtırmaları olarak müzede sergilerlerken, müzelerin sanat tarihini 

oluĢturmak çabasında olmadıklarını‟ belirtmiĢtir.   Bu etkinlik müzenin çağdaĢ 

ortamdaki sanat araĢtırması olarak kabul edilse sadece izleyicinin değil, müze 

dıĢından uzmanların sorgulamasına olanak sağlamasıyla önem kazanıyor.  Bizim 

ortamımızda Giz Müzesinin buna benzer çalıĢmalarından söz edebiliriz. 

 

7.Özel müzelerin,  yaptıkları etkinlikler, Türk sanatının uluslararası sanat 

ortamında yerini almasında rolü nedir? 

Özel müzelerin yurtdıĢında yaptıkları sergiler uluslararası ortamda dikkati çekiyorsa 

Türk sanatı da yerini alacaktır. Ama bu konuda devletin de destek olması gerekir.  

Duyuru, kitap, yazılı basında reklamlar hepsi maddi desteğe bağlı olarak dikkat 

çeker. Ġstanbul Modern ve Sabancı Müzeleri geçmiĢ yılda yurtdıĢına sergi götürerek 

buna örnek oldular. Ama yine de bazı baĢka özel kuruluĢ ve kiĢilerin yurtdıĢında 

birkaç sanatçımızın tanıtımına özellikle odaklandıklarını söyleyebiliriz. 

 

8.Özel sanat müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz? 

Bu konu özel müzelerin kuruldukları bölge ile iliĢkili. Pera, Beyoğlu bölgesinde 

olduğundan, çok fark etmedi diyebiliriz.  Sabancı Müzesi de Emirgan bölgesinde bir 

farklılık yaratmadı kanısındayım. Ġstanbul Modern çevresinde büyük denecek bir 

değiĢim yarattı. Gerek kafeler gerekse yeni sanat galerilerinin oluĢmasında etkili 

oldu.  Bu bölgede kentsel bir değiĢim yaĢanıyor, bu daha da geliĢecektir. 
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9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde özel müzelerin sizce rolü 

nedir? 

Bence özel müzelerin Ġstanbul‟un Avrupa Kültür BaĢkenti olmasında pek fazla rolü 

olmadı. 

 

10.Medyanın yaklaĢımı sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Medyanın yaklaĢımının sanat ortamına etkisi kuvvetli.  Eğer kendileri sponsor 

olarak basılı malzemede yer alıyor, ya da reklam almıĢlarsa gerçekten duyuru 

konusunda destek veriyorlar.  Devlet müzelerinden Topkapı Sarayı gibi birkaçı 

dıĢında kimse bu desteği kolaylıkla sağlayamıyor.  Buna sanata destek mi yoksa 

karĢılıklı kurumlar arası bağlantılar mı diyelim? 
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Derya YÜCEL        07.06.2011 

Öğretim Görevlisi 

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

1.Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

Yalnızca “eski eser depoları” olarak görülen müzelerin, çağdaĢ müzecilik anlayıĢı ile 

yaĢayan, toplumla iletiĢim halinde olan ve birer bilgi ve araĢtırma merkezlerine 

dönüĢmesi süreci Türkiye‟de 1980‟lerden itibaren izlendi. Elbette, yerel kültür ve 

sanat alanına katkılarına ek olarak, ayrıca kiĢi ve kurumlara sağladığı sosyal 

sorumluluk imajı, kültürel sermaye, sosyal statü, uluslararası iletiĢim/iĢbirliği, vergi 

muafiyeti gibi kazanımları da gözardı edilmedi. 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Evet. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sanat etkinliklerinin, kurumun üstlendiği vizyon ve misyonlara paralel olup 

olmadığına ayrıca toplumsal fayda, süreklilik ve hedeflediği izleyici kitlesine 

yönelik kazanımları çerçevesinde değerlendiriyorum. Genel olarak hem sanatsal 

hem de müzenin iĢlevlerinden olan toplumsal ihtiyaçlara hangi perspektifte yanıt 

verdiğine dikkat ediyorum. Sonuç olarak görsellik üzerinden iĢleyen günümüz 

kültürüne uygun olarak gösteriĢli, etkili ve büyük sergiler ziyaretçileri müzeye 

çekiyor. 

 

4.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? ÇağdaĢ sanat 

eğitimi, kültür ve turizm açısından? 

Kültür, turizm ve sanat alanında etkilerinin güçlü olduğuna inanıyorum. Kültür 

endüstrisi ve kültür turizmi kavramı özellikle müzeler ve kurumlar ağından 

besleniyor. Bir ülkenin kültürel, sanatsal, coğrafik hatta politik özelliklerini ve 

belleğini müzeler aracılığı ile keĢfediyorsunuz. Ama, sürekli güncellenen ve yaĢayan 

bir mekansa tabi. 
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5.Özel müzelerin, sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? 

 Bu yaklaĢımlar oldukça iyi niyetli fakat toplumun her katmanına ulaĢmak yalnızca 

niyetlerde kalabiliyor. Bazı özel müzelerin “eğitim etkinlikleri/atölyeleri” 

aracılığıyla okullarla, yerel çevre ve mahallelerle iletiĢime geçip çocukları müzeye 

getirmesi tam anlamıyla bir “eğitim” sağlamıyor. Zaten artık “eğitim/education”den 

değil “öğrenim/learning”den bahsediyoruz. Özel müzeler bu durumun bilincinde 

ama müzelere aileleriyle birlikte gidenler yine genel olarak sosyo-ekonomik ve 

sosyo-kültürel olarak toplumun her katmanından değil. KültleĢen bir deyim ama 

eğitim müzede değil önce aile ve okulda yerleĢiyor. Bu nedenle yetiĢkinlere de 

yönelik daha uzun süreli, gezici ve etkileĢimli projelere ihtiyaç var. 

 

6.Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Uluslararası sanat ortamında, Ġstanbul‟daki özel sanat müzelerinden söz ediliyor. Bu 

anlamda bu kurumlarda olan sergiler, söyleĢiler, etkinlikler hem yerel hem 

uluslararası anlamda Türkiyeli sanatçılar açısından katkıları olduğunu düĢünüyorum. 

Ancak, çağdaĢ sanat alanında bağımsız kurumlar, inisiyatifler, sanatçı toplulukları 

da eleĢtirel ve bağımsız iĢler yapıyorlar. Asıl dinamizmi ve etkiyi bence buralarda 

aramak gerek. 

 

7.Özel müzelerin,  yaptıkları etkinlikler, Türk sanatının uluslararası sanat 

ortamında yerini almasında rolü nedir? 

Önceki cevaplarımın arasında var sanıyorum. Özel müzelerde yer alan koleksiyonlar 

Türk sanatının belleğini tutuyor, diğer yandan süreli/geçici sergiler, kurumlar arası 

sergi değiĢimleri, küratörlü sergiler daha bugüne ait bir dökümü ortaya koyuyor. Bu 

etkinlikler uluslararası ortamda da ses getirebiliyor ya da en azından internet 

üzerinden bilinirliği artabiliyor. 

 

8.Özel sanat müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz? 

Çok ciddi bir değiĢim gördüğümü söyleyemem, mimari olarak çevre düzenlemesi 

değiĢiyor olabilir biraz. Ama bu soruyu aslında sosyologlara da bırakmalı belki. 

Sanatın ve kurumların bulundukları çevreyi “mutenalaĢtırdıkları” eleĢtirisini hep 

akılda tutmak gerekiyor sanırım. 
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9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde özel müzelerin sizce rolü 

nedir? 

Seçilmesi sürecinde etkin bir rolleri olduğunu düĢünmüyorum ama 2010 sürecinde 

yaptıkları çoğu etkinliğin 2010 ajansı tarafından desteklendiğini söyleyebilirim. 

 

10.Türk ÇağdaĢ Sanatı’ndaki gidiĢat hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Yıldızı parlıyor diyebilirim. Özellikle uluslararası sanat ortamında odak ve çekim 

merkezi haline geliyor. Önümüzdeki yıllarda daha güçleneceğini sanıyorum. Ama 

biliyoruz ki çadaĢ sanat alanında bazı bölge ve coğrafyalara olan etki bir süre sonra 

tüketiliyor, tükeniyor. Önemli olan bu dinamizmi uzun soluklu var edebilmek. 

 

11.Medyanın yaklaĢımı sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Yazılı ve görsel medyanın çağdaĢ sanat ortamı ile iliĢkisi yalnızca “sansasyonel” 

haber düzeyinde. Sadece birkaç gazetede kültür-sanat sayfası var o da genel olarak 

sinema ve müzik üzerinden –endüstrisi daha geniĢ- haber niteliğinde, geliĢtirici ve 

eleĢtirel bir kültür-sanat politikalarının olduğunu söyleyemem. Bu anlamda 

etkilerinin olduğunu düĢünmüyorum. Etkili olan bazı bağımsız süreli sanat yayınları 

var ama onların da ulaĢtığı kitle çok sınırlı. 
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Doç. Dr. Mutlu ERBAY       05.04.2011 

Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanı ve Ressam 

BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

1.Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

Önce toplumsal sebeplerle, insanların bilinçlenmesi sanata arz ve talebi baĢlattı. 

Müzeler son on yıldır iĢletme ağırlıklı organizasyonlar olarak geliĢti. Devlet 

müzeciliğinin yanında özel müzecilik bir sektör olarak ortaya çıktı. Koç, Sabancı 

markalaĢan sanatçıları yarattı, daha sonra Ġstanbul Modern, Pera, Suna Ġnan Kıraç 

Vakfı müzeleri gibi markalaĢan müzede markalaĢan sanatçılar eserlerini marka 

değerinden satmaya baĢladılar. Osman Hamdi, Burhan Doğançay, Ġbrahim Balaban, 

NeĢet Günal gibi sanatçılar açılan bu müzelerde yer aldılar. 2000 yılında ülkemizde 

galeriler; eski hakim güçlerini kaybettiler. Bunda müzayede evlerinin, fuarların ve 

bienallerin etkisi büyük oldu. Eser almak isteyenler müzayede evlerine yöneldiler. 

Sanatçı atölyelerinden eser almaya baĢladılar. Zayıflayan galerilerin rollerini 

müzeler doldurdu. 

 

2.Özel sanat müzelerinin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Mesleğim gereği müzelerin yaptıkları etkinlikleri takip etmeye çalıĢıyorum. Pera, 

Ġstanbul Modern, Sabancı Müzeleri‟nin etkinlikleri ile yakından bilgilendirildiğim 

için haberdar oluyorum. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Özel müzelerin modern Türkiye‟nin çehresini yansıttıklarına inanıyorum. Yaptıkları 

uluslararası sergiler, etkinliklerle bir çok yabancı sanatçıyı, kuratörü, eserleri görme 

imkânına sahip oluyoruz. Ayrıca katalog, broĢür ve konferanslarla bilgiler 

pekiĢtiriliyor, kalıcı oluyor. 
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4.Özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? ÇağdaĢ 

sanat eğitimi, kültür ve turizm açısından?  

Özel müzeler, sanat yönetmeni, ressam, heykeltraĢ, müzeci olacaklar için görsel 

kültür oluĢturması açısından oldukça önemli yerler. Kültürel kimliğin merkezleri 

olan müzeler ziyaretçileri için son derece bilgilendirici, öğreticidir. Müzeler bir 

toplumun kendini tanımasında önemli mekânlar. 

 

5.Özel müzelerin, sanatın, toplumun farklı sosyo-ekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Gerek özel gerekse devlet müzelerinin sosyal katmanların her seviyesine 

ulaĢabildiğini söylemek mümkün değildir. Ġstanbul‟da yaĢayan ve özel müzelere 

giden ziyaretçi profiline bakıldığı zaman durum açıkça görülecektir.  Müze bu 

toplumda yaĢayan birçok kiĢinin hissettiği zaruri ihtiyaç yeri değildir. Özel müzeler 

toplumun çok merak ettiği yerler midir? Müzelerin toplumun farklı katmanlarına 

ulaĢmasında, müze kadar toplumunda bunu karĢılıklı istemesi önemli. Siz müzeyi ne 

kadar cazip hale getirseniz de ekonomik güçlüklerini öncelikle gidermek isteyen 

kiĢiler isteseler de çalıĢmadan fırsat bulup müzeye gidemezler. Sosyal refah düzeyi 

de müze ziyaretlerinde etkilidir.  

 

6.Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Elbette müzelerin düzenlediği sergiler sanatın geliĢmesine, bu konuda yazılar 

yazılmasına, gazetelerde, panellerde, kitaplarda sanat konuĢulmasına sebep oluyor. 

Sosyal medya programları müzeye gidemeyenleri bile bilgilendiriyor. Müze halkla 

iliĢkileri, reklam gelirleri, hukuksal alt yapıları, engellilerin müzeleri ziyaret etmesi, 

düzenli yapılan paneller, açılıĢ kokteylleri, davet edilen uluslararası sergiler, modern 

müzeciliği bizlere tanıtıyor ve geleneksel müzeciliğimizi değiĢtiriyor. Bu sanat adına 

yapılanlarda istese de, istemese de toplumu ve sanatçıları etkileniyor. Sanat 

alıcılarıda, müzede eseri olan sanatçının eserini, almakta hiç tereddüt etmiyor. 

Böylece modern resim ve heykel yapan sanatçılar da eserlerini satabilmede müzeyi 

tanıtım aracı olarak kullanıyor.  
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7.Özel sanat müzelerinin,  yaptıkları etkinlikler, Türk sanatının uluslararası 

sanat ortamında yerini almasında rolü nedir? 

Avrupa anlamında ĢirketleĢen müzeler ister istemez dünya müzelerinden 

etkileniyorlar. Türk müzeleri uluslararası etkinliklere katılıyor, hatta kuruluĢlarının 

verdiği ödülleri alabiliyor. Ġstanbul Modern, Arkeoloji Müzesi, Antalya Müzesi bu 

tür ödüllere layık görülmüĢ müzelerimizdendir. Özel müzeler yaptıkları etkinliklerle 

eğitim, bilgilendirme, tanıtım, koruma iĢlevini uluslar arası boyuta taĢıyan öncü 

kurumlar olarak üstlendikleri misyonu sürdürüyorlar. 

 

8.Özel sanat müzelerinin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz. 

Koç Sanayi Müzesi, Ġstanbul Modern, Santral Ġstanbul, Pera, Kadirhas çevresini 

değiĢtirmekte ve değiĢtirmeye devam etmektedir. Kültürel, sanatsal, turizm 

açısından tanıtım ve çevresel yapıya olumlu etkiler yapmaktalar. Ama hala bir 

cazibe merkezi değillerdir. 

 

9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde özel sanat müzelerinin 

sizce rolü nedir? 

Bu konudaki durumu sanırım zaman belli edecek... Bundan beĢ yıl sonra Türkiye‟de 

ki müzelerin geliĢim çizgisine bakılarak bunu cevaplamak mümkün olacaktır. 

 

10.Medyanın yaklaĢımı sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Sabancı Müzesi Dali ve Picasso sergileri ne kadar etkili tanıtımının yapıldığını ve bu 

tanıtımın sonucu olarak müze ziyaretçi sayısını arttırmıĢ olduğu bir gerçektir. Medya 

daha çok sansasyonel olaylara dikkat çekmektedir. Çalınan eserler, müzayedelerde 

satıĢa sunulan yüksek fiyatlı eserler gibi... Medya, televizyonun çok uzun saatler 

seyredildiği ülkemiz için tanıtımda en önemli ve kaçınılmaz tek görsel unsurdur. 

Medya da sanatla ilgili programlar, sanatın gerekliliğini anlatan programların sayısı 

çok değildir. Bir akademisyen olarak; Sosyal medyanın etkisi göz önüne alınıp 

toplumsal yapıya yönelik eğitici-öğretici sanat programlarının arttırılması 

dileğimdir. 
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Gülay SEMERCĠOĞLU       10.04.2011 

Ressam 

 

1. Türkiye’de kiĢi ve kurumlar neden müze’ye yatırım yapmaya ve 

desteklemeye baĢladılar? 

GeliĢmiĢ ülkelerin müzelerine bakıldığında büyük bir çoğunluğunun özel sektörün 

destekleri ile kurulmuĢ olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki müzesizlik sorunun 

çözümünü sadece devletten beklemenin hiç kimseye faydası olmadığı 

görüldüğünden bizde de özel kurumlar bu konuda ciddi yatırım yapmaya baĢladı. 

 

2.Özel sanat müzelerinin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Evet. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ellerinden gelenin en iyisini samimiyetle yaptıklarını görüyorum. 

 

4.Özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? ÇağdaĢ 

sanat eğitimi, kültür ve turizm açısından? 

Özel müzelerin sanat ve sosyal ortamına katkıları tartıĢmasız var fakat 75 milyon 

nüfusa sahip bir ülke için 3-5 müzenin çabaları tabi ki yetersiz kalıyor. Ama her 

Ģeyin bir baĢlangıcı var, ne kadar geç kalınmıĢ olursa olsun bir yerden baĢlanmıĢ 

olması umut verici. 

  

5.Özel sanat müzelerini, sanatın, toplumun farklı sosyoekonomik katmanlarına 

ulaĢmasında çalıĢmalarını nasıl buluyorsunuz? 

Düzenledikleri seminerlerle, sergilerle, çocuk atölyeleriyle sosyoekonomik 

katmanlara ulaĢabiliyorlar. Okulların öğrencileri guruplar halinde bu etkinliklere 

getirmeleri ve çocukları müze ortamı ile belki ilk defa tanıĢtırmaları bile amacına 

ulaĢmakta olduklarının en önemli göstergesi. 

 

6.Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Evet. 
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7.Özel sanat müzelerinin,  yaptıkları etkinlikler, Türk sanatının uluslararası 

sanat ortamında yerini almasında rolü nedir? 

Son yıllarda uluslararası ortamda söz sahibi küratörler, galericiler, müze yöneticileri 

Ġstanbul'u çok sık ziyaret etmeye baĢladılar ve bu müzeleri gezerek çağdaĢ Türk 

sanatı ve ortamı hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. Daha önceki yıllarda 

gidebilecekleri araĢtırma yapacakları, muhatap alacakları hiçbir kurum 

bulamıyorlardı. 

 

8.Özel sanat müzelerinin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz? 

Müzelerin açıldığı her sokak veya caddede kesinlikle her Ģey değiĢti. Müzelerin 

açılmasıyla birlikte bulunduğu çevrede sanat ortamını hareketlendiren galeriler, 

kefeler, tasarım dükkanları gibi aktif sanat mekanları ardı ardına açıldı. 

 

9.Ġstanbul’un Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde özel müzelerin sizce rolü 

nedir? 

Bilmiyorum. 

 

10.Türk çağdaĢ sanatındaki gidiĢat hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Son yıllarda oldukça hareketli, dünyanın gözü kulağı sanki Ġstanbul'un üzerinde gibi, 

fakat bunun çok uzun sürmeyeceğini bir iki yıla kadar bu ilginin azalacağını 

düĢünüyorum. Bu nedenle ele geçen bu fırsatın iyi değerlendirilerek bu ilginin kalıcı 

hale gelmesi için daha çok çalıĢılması gerektiğini düĢünüyorum. 

 

11.Medyanın yaklaĢımı sanat ortamına etkisi sizce nasıl? 

Yetersiz buluyorum. 
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3.3. Ziyaretçiler ile Röportaj 

 

Teri SĠSA         06.06.2011 

Müzik Kütüphanesi Müdürü 

BORUSAN SANAT EVĠ 

 

1.Hangi sıklıkla özel müze geziyorsunuz? Bunlar hangileri? 

Yeni sergi açıldıkça gezmeye çalıĢıyorum. Özellikle, Sabancı , Ġstanbul Modern, 

Pera ve Rahmi Koç Müzelirini takip ediyorum. 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Ediyorum. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinlikleri nasıl takip ediyorsunuz? (Ġnternet, medya, afiĢ) 

Internet ile takip ediyorum. 

 

4.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Sergilerin çoğunu çok beğendim. Ġyi tasarlanmıĢ sergilerdi. Pera Müzesi‟nin bazı 

etkinliklerine katıldım. (SöyleĢiler) Seçerek gittiğim için ilgi duyduğum konulardı 

ve konuĢmacılar çok iyiydi. 

 

5.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? 

Özel müzeler, “burjuva” ??? veya kendini burjuva olarak addedenleri sanata 

özendirdi. Koleksiyonerliği körükledi. Çocuklara yönelik faaliyetleri sayesinde, 

sanat sever bir kesim yaratacaklarına inanıyorum. 

 

6.Sizce Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu?  

Türk sanatçılarına olan ilgiyi arttırdı. Bu da Türkiye‟deki sanat ortamının 

geliĢmesine yol açmakta. 
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7.Özel müzelerin Türk kültürünün tanınmasında ve turizmin geliĢmesinde 

katkıları oluyor mu? 

Özellikle Türkiye‟de üretilen iĢlerin tanınmasına katkıda bulunuyorlar.Türkiye 

arkeolojisi ve geleneksel Türk sanatları ile ilgili çok güzel sergiler açıldı. Bunların 

turizm sektörüne olumlu yansımaları olduğunu zannediyorum.  

 

8.ġimdiye kadar özel müzelerin yaptıkları sanat etkinlikleri arasında, sizi en 

çok heyecanlandıran etkinlikler hangileri oldu?  

Sabancı :Rodin / Beuys ; Pera Chagall/Kurosawa/Hippodrom /Çarlık Rusyasıh‟dan 

örnekler/Koç minyatür salonlar; 

 

9.2010’da özel müzelerin sizi en çok heyecanlandıran sanat etkinliği hangisi 

oldu? 

Pera Hippodrom 

 

10.Özel müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz? 

Çevrelerinde kültürel, sosyal mekânlar arttı. Özellikle çevrelerindeki eğitim 

kurumları bu müzeleri ziyaret etmeye baĢladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

Emine KÜÇÜK        06.06.2011 

Fotoğraf Bölümü Öğrencisi 

 

1.Hangi sıklıkla özel müze geziyorsunuz? Bunlar hangileri? 

Üç ayda bir 

Pera, Santralistanbul, Ġstanbul Modern 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

- Evet  

 

3.Yaptıkları sanat etkinlikleri nasıl takip ediyorsunuz? (Ġnternet, medya, afiĢ) 

Ġnternet, medya 

 

4.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Halka açık ama yine de belli bir kesimin ilgisini çekebiliyor. 

 

5.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? 

YurtdıĢındaki sanatçıların eserlerinin Türkiye‟ye getirilmesinin sanat ve kültür 

ortamına büyük katkılar sağladığını düĢünüyorum. Özellikle yurtdıĢına 

gidemeyenler için çok önemli. 

 

6.Sizce Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Evet. Özellikle genç sanatçı adaylarının sanatsal geliĢimlerine büyük katkısı var. 

 

7.Özel müzelerin Türk kültürünün tanınmasında ve turizmin geliĢmesinde 

katkıları oluyor mu? 

Ġç turizme katkı sağladığını düĢünüyorum. Bu konuda Pera ve Sabancı Müzelerini 

örnek görüyorum. 

 

8.ġimdiye kadar özel müzelerin yaptıkları sanat etkinlikleri arasında, sizi en 

çok heyecanlandıran etkinlikler hangileri oldu? 

Sabancı Müzesi- Picasso, Ġstanbul Modern- Bellek ve Ölçek. 
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9.2010’da özel müzelerin sizi en çok heyecanlandıran sanat etkinliği hangisi 

oldu? 

Yüksel Arslan – Santralistanbul. 

 

10.Özel müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz? 

- Bulundukları bölgeye canlılık getirdiklerini düĢünüyorum.  
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Aysun KAYNAK        05.06.2011 

Sağlık Memuru 

 

1.Hangi sıklıkla özel müze geziyorsunuz? Bunlar hangileri? 

YaklaĢık 2 ay. Pera, Ġstanbul Modern, Sabancı ve Santral Ġstanbul Müzelerini ise 

Özel YurtdıĢından sergi getirdiklerinde ziyaret ediyorum. 

 

2.Özel müzelerin yaptıkları sanat etkinliklerini yakından takip ediyor 

musunuz? 

Ġlgi alanıma girenleri takip ediyorum. 

 

3.Yaptıkları sanat etkinlikleri nasıl takip ediyorsunuz? (Ġnternet, medya, afiĢ) 

Ġnternet, afiĢ. 

 

4.Yaptıkları sanat etkinliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Bazen sergilerin kendi müzelerine adaptasyonlarında problem olduğunu 

düĢünüyorum. 

 

5.Özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri sizce nasıl? 

Geçici sergilerle bu alana canlılık getirdiklerini düĢünüyorum. 

 

6.Sizce Türk sanatının geliĢmesinde katkıları oluyor mu? 

Öyle bir misyon yüklendiklerini ve sanatçıları desteklediklerini bilmiyordum. 

 

7.Özel müzelerin Türk kültürünün tanınmasında ve turizmin geliĢmesinde 

katkıları oluyor mu? 

Daimi sergilerinde bulundurdukları koleksiyon açısından gelen ziyaretçilere bilgi 

veriliyordur. Müzenin bulunduğu bölgenin bunda etkili olduğunu düĢünüyorum. 

 

8.ġimdiye kadar özel müzelerin yaptıkları sanat etkinlikleri arasında, sizi en 

çok heyecanlandıran etkinlikler hangileri oldu? 

En son Frida sergisi Pera‟da, Sabancı Müzesini ise Rodinle hatırlıyorum. Dali 

sergisi bir felaketti. 
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9.2010’da özel müzelerin sizi en çok heyecanlandıran sanat etkinliği hangisi 

oldu? 

Frida sergisi Pera‟da. 

 

10.Özel sanat müzelerin kuruluĢundan bu yana bulunduğu çevrede, ne gibi 

değiĢimler gözlemlediniz. 

Bulundukları bölgeyi finans olarak kalkındırıyorlar. Santral Ġstanbul‟un çevrede 

yaĢayanlarla ortak projeler ürettiklerini tv de izlemiĢtim. 
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4. SONUÇ 

 

Bu tez çalıĢmasında 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzeleri baĢta olmak 

üzere Türkiye‟deki özel müzelerin sanat ve sosyal ortama etkileri incelenmiĢtir. 

Sanatsal ve sosyal etkiler tez konusuna ait olan Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, 

Doğançay Müzesi, Santral Ġstanbul Müzesi, Rezan Has Müzesi ve Ġstanbul Modern 

Sanat Müzesi‟nin yapmıĢ olduğu etkinliklerden örnekler verilerek ortaya konmuĢtur. 

Üç büyük imparatorluğun efsanevi merkezi olan Ġstanbul, batıyla doğunun, geçmiĢle 

geleceğin kavĢağı, eĢlik ettiği değiĢik kültürlerin beĢiği, farklı çağlara ait görkemli 

sanat eserlerinin ve renkli töre yaĢamlarının sergilendiği evrensel bir müzedir. Bu 

evrensel müzeye 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzelerinin de 

eklenmesiyle Ġstanbul‟un sanatsal ve sosyal yaĢantısı yeni bir çağa girmiĢtir. Eğitim 

amacı baĢta olmak üzere özel sanat müzeleri bireyin eğlenirken öğrenebileceği, boĢ 

zamanların değerlendirebileceği ve böylelikle sanatsal ve sosyal aktivitelerini 

gerçekleĢtirebilecekleri seçkin mekânlara dönüĢmüĢlerdir.  

 

Günümüz Türkiye‟sinde arkeoloji, saray ve etnografya müzelerinin yanı sıra özel 

müzelerin sayıları gün geçtikçe artmıĢtır. Bu artıĢ özellikle 2000 yılından sonra daha 

çok sanat müzeleri ağırlıklı olmak üzere Ġstanbul‟da olmuĢtur. Özel sanat 

müzeleriyle beraber sanatsal ve sosyal ortama hareketlilik gelmiĢtir. Bu 

hareketliliklerle beraber Türk müzeciliği, sadece eserlerin sergilendiği, depolandığı 

soğuk mekânlar olmaktan çıkmıĢ, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası 

konferansların, seminerlerin yapıldığı, çeĢitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin 

düzenlendiği, sergilerin açıldığı, bilimsel yayınların yapıldığı, ülkemiz tanıtımına 

katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları haline gelmiĢtir. Modern tekniklerle 

uluslararası ve interaktif sergilerle müzeler her kitleden kiĢinin katılmayı arzuladığı 

canlı ve yaĢam dolu merkezler olmuĢlardır.  
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Günümüzde boĢ zaman değerlendirmenin yollarından biri olan özel sanat 

müzelerinin düzenledikleri sergi ve etkinliklere baktığımızda Türkiye‟nin son on 

yılına renk kattığını görürüz. Düzenledikleri çeĢitli sanat etkinliklerinden dolayı, 

gerek dünyanın en önemli eserlerinin Türkiye‟de sergilenmesi gerek Türk sanatının 

dünya müzelerinde tanıtılması, sergilenmesi ile Türk sanatı her zamankinden daha 

çok dünyanın gündemine gelmeye baĢladı.  Örneğin Picosso‟nun Ġstanbul sergisi ile 

dünya medyasında bolca yer aldık ve New York'un seçkin müzesi Queens Museum 

of Art kültürel ve sanat alanında etnik gruplara yönelik programına Türk sanatı 

Ebru'yu da dâhil etmesiyle Amerikalılardan yoğun ilgi gördük. Burhan Doğançay‟ın 

yapmıĢ olduğu resimler 65 ülkenin daimi koleksiyonunda sergilenmekte ve çok 

büyük bir ilgi görmektedir. Aynı zamanda sanatın toplumun geniĢ kesimiyle, 

özellikle ev hanımlarına ve çocuklara kadar uzanan bir yelpazede gençlerle 

buluĢmasına elveriĢli bir ortam hazırlamıĢtır. Sanatsal üretimi ve birikimi 

uluslararası sanat ortamıyla paylaĢma, Ġstanbul'un kültürel kimliğini dünyaya daha 

yakından tanıtma imkânları yakalanmıĢtır. Türk sanatının ancak uluslararası sanat 

ortamının bir parçası haline gelerek geliĢebileceği bir gerçektir. Özel müzeler; farklı, 

çağdaĢ yüzleriyle, geleneksel müzecilik sektörüne yeni bir kimlik 

kazandırmaktadırlar. Tüm yaĢlara yönelik alternatif programlarla farklı kitlelerden 

herkes için çekim noktası olmayı baĢararak yüksek ziyaretçi rakamlarına ulaĢma 

özel sanat müzeleri sayesinde olmuĢtur. Ġzleyici sayıca çoğalmakta kalmayıp, 

genelde, çok daha kültürlü, kurumları tanımlayan ve davetsiz konuk durumundan, 

müze gibi bir kültürel yapının merkezinde yer alma noktasına kadar ilerlemiĢtir. 

 

2000 yılından sonra Ġstanbul‟da kurulan özel sanat müzeleri olan Sabancı Müzesi, 

Pera Müzesi, Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, Doğançay Müzesi, Rezan Has Müzesi, 

Santral Ġstanbul Müzesine baktığımızda hepsinin yapmıĢ oldukları farklı sanat 

çalıĢmaları yanında, Türk sanatının yurtdıĢında tanınması ve saygınlık kazanması, 

yurtdıĢındaki sanat eserlerinin sanatseverlerle buluĢması gibi çok büyük iĢler 

yanında, eğitime verdikleri desteklerle dikkat çekmektedirler. Çocuklar için sürekli 

sanat etkinlikleri yapmakta, resim yarıĢmaları düzenlemektedirler ve kurdukları 

sanat atölyeleri ile ülkeye müze dostu bireyler kazandırmaktadırlar. ÇağdaĢ genç 

sanatçıların daima yanlarında olarak,  maddi ve manevi destekçileri olmaları onların 

ortak özelliklerini oluĢturmaktadır. Türk sanatçılarının uluslararası sanat ortamına 

eklenmesi açısından çok büyük etkileri olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. 
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Zengin bir tarihe sahip olan Ġstanbul, özel müze giriĢimleri sayesinde yeni müze 

binalarının kurulmasının yanı sıra, eski ve tarihi yapıların yeniden yenilenmesiyle 

çevresel tasarıma çok büyük etkileri sağlamaktadır. Harap ve terk edilmiĢ 

Ġstanbul‟un çeĢitli bölgelerinin yeniden canlanmasını sağlamıĢ ve harap yapılar eski 

görkemine kavuĢurken Ġstanbul‟un çekiciliğini arttırmıĢlardır. Son yıllarda 

Ġstanbul‟a yalnızca özel sanat müzelerinin yapmıĢ oldukları sergileri görmek için 

gelen turistlerin sayıları arttığı görülmektedir. Gelen ziyaretçi grupları sayesinde 

ülke turizmi de hareketlilik kazanmaktadır.  

 

Müzeler, mabet havasından kurtararak; hediyelik eĢya dükkânları, restaurant ve 

kafeteryaları ile faaliyet gösteren canlı mekânlara dönüĢmüĢlerdir. Özel müzeler, 

bilimsel yayın, konferans ve konser gibi renkli etkinlikleriyle ve görkemli 

açılıĢlarıyla ön plana çıkmaktadırlar. Sürekli yükselen baĢarı grafikleri, Türkiye‟nin 

ve dünyanın sanat gündeminde yer edinmelerini sağlamaktadır. 2010 yılında 

Ġstanbul‟un, Avrupa Kültür BaĢkenti seçilmesinde, uluslararası sergilere ev sahipliği 

yapan ve kültürel etkinliklerle sürekli gündemde olan özel müzelerin yenilikçi 

yüzünün etkisi düĢünülebilir. Özel müzelerin kurulmasıyla birlikte Türkiye‟deki çok 

büyük bir açık kapanmıĢ oldu. Türkiye‟de bulunan zengin koleksiyonlar modern 

tekniklerle sergilenme olanağı buldu ve Dali ve Botero gibi dünyaca ünlü efsaneleri 

Türkiye‟de ağırlayacak mekânlara kavuĢmuĢ olduk. Aynı zamanda özel sanat 

müzeleri sayesinde kısıtlı imkânlar nedeniyle yurt dıĢına çıkamayan gençlerimiz 

düzenlenen dev sergiler sayesinde sanat eserleriyle buluĢma fırsatı buldu ve bu 

eserleri yakından görüp geliĢmeleri takip etme imkânına kavuĢmuĢ oldular. Sürekli 

sergilerinin yanında düzenledikleri süreli sergilerle müzeye olan ilginin daima canlı 

kalmasını sağlamaktadırlar. Özel müzelerin yapmıĢ oldukları sanat etkinlikleri 

devlet müzelerine de hareket geçirmiĢ olduğunu görüyoruz. Devlet müzeleri son 

yıllarda özellikle geçici sergilerle gündeme gelmektedirler. Özellikle 2008 Mayıs 

ayında Topkapı Sarayı, Ġslam Eserleri Müzesi gibi farklı yerlerde sergilerin açıldığı 

görülmüĢtür. 

 

1980‟de Sadberk Hanım Müzesi‟yle baĢlayan müzecilik serüveni 2010 yılından 

sonra, özellikle özel sanat müzelerinin Ġstanbul‟da sayılarının hızla artmasıyla 

devam etmektedir. Bu özel sanat müzelerimiz geleneksel Türk sanatıyla yetinmeyip 
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çağdaĢ sanat eserlerine de yer vererek, dünyaya yeni ve farklı bir yüzümüzü 

göstermiĢ oldular. Dinamik bir yapıya sahip olan özel sanat müzelerimiz, sanatı, 

toplumun farklı kesimlerine ulaĢtırmayı kendilerine ödev edinerek 

gerçekleĢtirdikleri sanatsal etkinliklerin yanı sıra çevresel tasarıma katkılar sağlama, 

zengin Türk kültürünün tanınması, turizmin geliĢmesi gibi sosyal etkilerle 2011 

yılında büyük baĢarılara ulaĢmıĢlardır. 

 

Diğer taraftan 2000 yılından sonra Ġstanbul‟da açılan özel sanat müzelerinin ortak 

özelliğine baktığımızda hepsinin Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaĢlar 

yetiĢtirilmesi için, kiĢi ve kurumlara maddi ve manevi imkânlar sağlayarak 

toplumsal hayata katkıda bulunmak olduğunu görürüz.  

 

Bu tez çalıĢması da özel sanat müzelerinin kültür, turizm, sanat eğitimi ve çağdaĢ 

sanat alanlarındaki faaliyetleri ile hedeflerine ulaĢmada ne kadar baĢarılı olduklarını 

göstermektedir. 
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