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Kişinin, ömrü boyu gücü yettiğince gerek aklı, gerekse yüreğinde sürekli bir
şeyler biriktirdiği aşikâr. Bunun aynı, devletler ve tüzel kişiler için de geçerli;
dolayısıyla günümüzde müze ve özel koleksiyonlar da, kimi zaman kurumsal
itibar ve resmî tarihe itiraz adına var.

It is obvious that a person, throughout his/her life, accumulates something in his/
her mind and heart as much as he/she can. This also goes for states and legal
entities; which is why museums, and private collections alike, might sometimes
take a role in appealing against corporate reputation and official history.

Koleksiyoncular, kültür, sanat ve tarih alanında oldukları kadar, öz yaşam öyküsel
talepleriyle de, sahip oldukları birikimi, usanmaksızın geleceğe bırakıyorlar.
Evlerine asılı, ya da mülklerine serpilmiş sanat yapıtları, bireysel ve ailevî
geçmişlerini kalıcılaştırır vaziyette iken, konunun uzmanı akademisyenlere de,
ciddi malzeme sağlıyor.

Collectors carry on leaving their accumulation as legacy to the future within the
context of culture, art and history, along with their autobiographical demands.
While works of art hanging on the walls of their houses or scattered around in
their properties help their individual and familial backgrounds become permanent,
they also provide academics who are experts in the field with serious material.

Arkeoloji bilimine baktığımızda, seçkinlere ait mezarlara bırakılmış hazine
sandıkları, bilinen en eski koleksiyon türleri. Dünyanın birçok müzesi,
varlıklarını soyluların tarihe çoğunlukla bağış yoluyla bıraktıkları toplu
tercihlere borçlu. Koleksiyoncular, seçimlerindeki ısrar ile, hayat ve sanattan ne
elde etmek istediklerini bilir bir karakter yansıtıyorlar.
Sanat tarihine baktığımızda, birçok koleksiyoncunun, topladıkları yapıtlar
ile kurdukları dostane ilişkiyi, eğer şanslılar ise o yapıtın sahibi sanatçılarla
da kurmayı başardığını görebiliyoruz. Ancak kimi koleksiyoncu da, ne yazık
ki günümüzde sanatı içeriğinden ayıklayıcı bir tavır ortaya koyarak birbirleri
arasında cismî bir rekabetin kaynağı haline taşıyabiliyor.
Özellikle, bazı müzayedelerde aklandığı ileri sürülen büyük, şaibeli rakamların,
basın yoluyla gündeme nasıl malzeme edildiğini, zaten görmekteyiz. Burada asıl
dikkat çeken unsur, kimi sanat eserlerinin ancak bu yolla hayata tutunabiliyor

When we examine the field archeology, we see that treasure chests left in the
graveyards of the elite constitute the oldest known types of collections. Many
museums in the world owe their assets to the collective preference of the nobility
to donate their collections. Thanks to such insistence, collectors seem to reflect a
prominent characteristics revealing that they know what they want to achieve in
life and art.
When we examine art history, we see that a good number of collectors have
actually managed, if lucky, to establish a friendly relationship with the artist
himself/herself similar to the relationship they have established with the work
they have collected. However, it is true that some collectors, unfortunately, can
turn art into a source of material competition among each other by differentiating
art from its content.

From time to time we witness that the press bring forward stories as to how
questionable figures in huge amount are allegedly laundered in some auctions
particularly. What mainly attracts attention here is that some works of art can
only survive in this way. For example, a painting, a monument, or a statue with
symbolic and historical value for a nation can come to be instrumentalized to
pump up political reputation, if need be. From this aspect, the number of people
accumulated around the work as well as the attitude towards it gain a layer of
symbolic value like the work itself.
In Turkey, such a possesive attitude and symbolism has been practiced
through artists and works of art such as contemporary sculptor İlhan Koman’s
“Mediterranean Sculpture,” Osman Hamdi Bey’s “The Tortoise Trainer,” Burhan
Doğançay’s “Blue Symphony,” and Bellini’s “Fatih Portrait” in recent years.

olması. Söz gelimi, bir ulus için tarihsel değere sahip bir tablo, simgesel değer
taşıyan bir anıt - heykel, yeri geldiğinde siyasal itibar için bir enstrüman haline
getirilebiliyor. Bu yönüyle yapıtı biriktiren kadar, yapıtın kendi etrafında
biriktirdiği tutum ve insan sayısı da, sembolik bir değer kazanıyor.
Türkiye son yıllarda böylesi bir sahiplenicilik ve simgeselliği çağdaş heykeltraş
İlhan Koman (Akdeniz Heykeli), Kaplumbağa Terbiyecisi (Osman Hamdi Bey),
Mavi Senfoni (Burhan Doğançay), Fatih’in Portresi (Bellini) gibi eserler ve
sanatçılar üzerinden deneyimlemişti.
Bir şeyi biriktirmenin sorumluluğu, zaman ve mekânın avuçlarımızdan hızla
kaydığı günümüzde, belki de eskisine oranla daha çok kıymetli. Çünkü
koleksiyoncu, elde ettiği her parça ile kafasındaki hayalî ve hayatî coğrafyanın
bir parçasını fethediyor. Geleceğin bir bakıma ‘anlam emlakçısı’, bu insan-kurum
ve onun tercihleri oluyor. Bu yönüyle koleksiyoncu, biriktirdiği yapıt üzerinden
kendi ideal tarihini şekillendirdiği gibi, bir siyaset insanı gibi de davranabiliyor.
Sanat tarihini, kavramsal cephaneliği gibi kullanıyor. Eğer ilgili olduğu alanı
büyük bir perspektif üzerinden takip edebiliyor ise, diyelim ki uzmanı olduğu
belli bir zaman dilimi, üretim biçimi veya belli bir kişiye olan tutkusu, onu
geleceğin müzesinin baş mühendisi haline sokabiliyor.

The responsibility of collecting something today might be even more precious
than yesterday, because we are living in a time and space that rapidly slip through
our fingers. The collector seems to conquer still another part of the imaginary,
and vital, geography in his/her mind thanks to every piece he/she acquires. This
human-institution and his/her preferences become the “real estate agent” of the
future in a sense. With this aspect, the collector not only shapes his own ideal
history, but also acts as a political person. He/she uses art history like his/her
conceptual arsenal. If he/she is able to follow the field that he/she’s interested
in from a greater perspective, say, a certain period of time, production style or
passion for a particular person, he/she can become a chief engineer of the future
museum.
Each collection piece functions as part of a cocoon that the collector has knitted
carefully of yesterday, today and tomorrow. Many artists who are aware of
this have developed a keen interest in collecting. Among them are screen- and
stage-famous figures such as Madonna, Kanye West, Leonardo DiCaprio, Tobey
Maguire, Angelina Jolie and Steve Martin, as well as figures such as Charles
Saatchi who invests in art.1
Likewise, the economic crisis caused by today‘s pandemic indicates how important
collecting is as an investment tool. Many companies and many airline businesses
are looking for ways to evaluate their art collections as a lifesaver at auctions in
these difficult times.

Biriktirilen her parça, koleksiyonerin dün, bugün ve yarın arasında itinayla
ördüğü bir koza işlevini kazanıyor. Bu durumun farkında olan bir çok sanatçı
da koleksiyonerliğe soyunmuş vaziyette. Aralarında Madonna, Kanye West,
Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Angelina Jolie ve Steve Martin gibi ekran
ve sahne yüzleri bulunduğu kadar, kendisi de sanata yatırım yapan Charles
Saatchi gibi isimler de yer alıyor.1

In any case, it is up to us to take advantage of the abundance of this fruitful
cocoon. Nowadays Google probably stands out as the number one global investor
in art and culture. It is possible to experience from where we live thousands of
art works residing in dozens of museums around the world with the initiative of
Google Arts and Culture.2

Keza, bugünkü pandemiden kaynaklı ekonomik kriz, koleksiyonculuğun ne denli
önemli bir yatırım aracı olduğunu da, bize gösteriyor. Bir çok şirket, havayolu
firması, sahip olduğu sanat koleksiyonlarını bu zor zamanlarda bir can simidi
gibi değerlendirmenin yollarını müzayedelerde arıyor.

Translated from the Turkish by Zeynep Ayanoğlu

Her durumda, bizlere de bu verimli kozanın bereketinden faydalanmak düşüyor.
Sanırız şu sıralarda bunun en büyük payını da Google, sanat ve kültüre yaptığı
küresel yatırımla alıyor. Dünyanın onlarca müzesindeki binlerce sanat eseri,
Google Arts and Culture2 girişimi ile oturduğumuz yerden deneyimlenebiliyor.
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