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Berlin İslam Eserleri Müzesi
İslam Eserleri Müzesi başlangıçta Prusya Devleti
sanat koleksiyonlarının bir bölümü olarak kurulmuştur ve kendi türü içinde Batı dünyasının en
eski müzelerinden biridir. Müze bugün Federal
Almanya Cumhuriyeti ve eyaletleri tarafından finanse edilen Prusya Kültür Varlıkları Vakfı'na ait Berlin
Devlet Müzeleri Birliği’ne bağlı 17 müzeden biridir.
Berlin’deki Müzeler Adası üzerinde, en önemli tarihsel kurumlardan biri olan Bergama Müzesi içindeki özgün konumu ve çok değerli koleksiyonlarıyla dikkat çekmektedir. Sadece 2011 yılında müze
732.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Berlin
Müzeler Adası dünya çapındaki en büyük ve en
eski müze komplekslerinden biridir ve 1999 yılında
UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine
alınmıştır.
Müzenin koleksiyonlarındaki eserlerin büyük çoğunluğu kent ve saray sanatına aittir, sadece az
bir kısmı dinsel konularla ilgilidir. “İslam Eserleri
Müzesi” tanımlaması bu nedenle biraz yanıltıcı olmaktadır ve bu ad daha çok eserlerin geldiği bölgeleri esas almaktadır. Sanat eserlerinin büyük kısmı

7. ve 19. yüzyıllar arasına tarihlidir ve İspanya’dan
Hindistan’a uzanan geniş bir bölgeden gelmedir.
Orta Doğu, Mısır ve İran kökenli eserler koleksiyonların ağırlık noktasını oluşturmaktadır; ve eserlerin getirildiği ülkeler kendi içlerinde kültürel, toplumsal, siyasal, ekonomik ve dinsel açıdan büyük
çeşitlilik sergilemektedir. Eserler, nüfusun büyük
çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu, ancak
içinde başka dinlere mensup grupların da yaşadığı
toplumlara aittir. Bu durum örneğin en değerli sergi
eserlerinden sayılan ve bir Osmanlı konut mekanının dünyadaki mevcut en eski örneği olan Halep
Odası’nda iyice belirgindir: Ahşap kaplamaları yaptıran, Suriye’nin Halep kentinde yaşayan Hıristiyan
bir tüccardır, kaplamaların yüzeyleri olasılıkla İranlı
bir sanatçı tarafından Osmanlı üslubunda dekore
edilmiştir.
Koleksiyonun Kuruluşu
Berlin İslam Eserleri Müzesi 1904 yılında o zamanki
adıyla “Kaiser Friedrich Müzesi”nde, yani bugünkü Bode Müzesi’nin içinde, önemli sanat tarihçile-
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rinden Wilhelm von Bode tarafından kurulmuştur.
Dolayısıyla Batı dünyasında kendi türündeki en eski
müzedir ve zengin koleksiyonları, Berlin Bergama
Müzesi’nin 1932’de yeniden inşa edilmesinden
sonra oradaki geniş sergi mekanlarına taşınmıştır.
İslam sanatı ve arkeolojisinin çok sayıdaki önemli eserinin Berlin’de bulunması İslam sanatı tarihi
alanında kendilerini kanıtlamış Berlinli öncü bilim
insanlarıyla ilişkilidir. İslam sanatına yönelik ilgi 19.
yüzyılın sonlarında kendine özgü bir bilimsel araş-

“Kullanma”dan çok “üretme”nin yüksek teknik düzeyi ön planda tutulmuştur. Sanat eserleri kendine
özgü bir kültürün (ve dinin) ifadeleri olarak algılanmıştır. Bugün ise genelde daha farklı bir bakış açısı
söz konusudur; daha çok 7. ve 19. yüzyıl arasında
ortaya çıkan bölgesel farklar, ülkelerarası etkiler
veya kültürel dönüşümler ön planda tutulmaktadır.
Bu yaklaşım “İslam Eserleri Müzesi’nden Kültür
Öyküleri” projesi için de geçerlidir. Öğrenciler ilginç öyküler aracılığıyla tam da bu tür konuların
peşinden gitme ve kendi dünyalarıyla ilişkilendirme
olanağını bulmaktadırlar.
Müze koleksiyonlarının düzenlenmesinde ilk zamanlarda, bugün de olduğu gibi çok farklı yaklaşımlar geçerliydi. Araştırmacılar için bilimsel merak
ve bilgi kazanımı ön plandaydı, bir miktar macera
hevesi ve arkeolojik keşif tutkusu da buna eşlik etmekteydi. Kültür politikaları açısından ise müzeler
ve gelişen koleksiyonlar aynı zamanda birer eğitim
ortamı ve uluslararası alanda da ulusal büyüklüğün ifadesi olarak görülüyordu. Bunların yanısıra
iktidar ve ekonomi politikaları alanlarındaki çıkarlar
da belli bir rol oynamaktaydı. Ancak ziyaretçileri ve
araştırmacıları büyüleyen etkenler yine de geçmişe
duyulan hayranlık ve eserlerin güzelliğiydi.
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tırma alanına dönüşmüştür. Bu branşın kurucuları
arasında Friedrich Sarre, Ernst Herzfeld, Wilhelm
von Bode ve Ernst Kühnel gibi Alman araştırmacı ve
koleksiyonerler bulunmaktadır. Her ne kadar ekonomik ve siyasal ilgiler ön planda olsa da, Alman
İmparatorluğu ile 1900’lerde Orta Doğu’nun büyük
bir kısmını elinde tutan Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iyi ilişkiler araştırmaların ve koleksiyonların gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Alman
arkeologlara kazılarda ve buluntuların paylaşılmasında çok elverişli koşullar sağlanmış, böylece
bugün müzenin depolarında korunan binlerce eser
Berlin’e getirilebilmiştir. Birçok başka sanat eseri
de armağan olarak gelmiş veya müzeye satın alma
yoluyla kazandırılmıştır.
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Günümüzde ise müzelerin görevlerinden biri de
küreselleşen dünyada genel kabul görmüş yargıları
sorgulamak ve geçmişe karşı eleştirel bir anlayışı
geliştirmektir. Berlin İslam Eserleri Müzesi de artık
sadece geçmiş kültürlerin eserlerini sergilemekle
yetinmemektedir. Müze kendini daha ziyade canlı
bir araştırma ve öğrenme, kültürel eğitim ve karşılıklı alışveriş ortamı olarak görmektedir; konfe-

Müzenin Görevleri
İslam Eserleri Müzesi’nin başlıca hedefi özellikle
yüksek değer taşıyan, teknik açıdan özel ve estetik yönden yetkin eserler yoluyla, İslam kültürünün
egemen olduğu toplumların sanat düzeyini yansıtmak ve arkeolojik kazılar aracılığıyla da bu eserlerin estetik boyutunu ortaya çıkarmak olmuştur.
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ranslar, sanat etkinlikleri ve Ramazan şenlikleri düzenlemektedir. Bu yaklaşım “Berlin İslam Eserleri
Müzesi’nden Kültür Öyküleri”ne de yansımaktadır.
Çocuklar, öyküler aracılığıyla geçmişe doğru heyecanlı bir yolculuğa çıkmakta ve bu serüvenler
sırasında günümüze ait birçok şeyi de öğrenmek-

tedir. Öyküler bir müzenin çok yönlü görevleriyle
tanışıklık kurmayı beraberinde getirmekte, ama bir
taraftan da eserler yoluyla Doğu ve Batı arasındaki
sayısız kesişim noktasına ve bağlara ilişkin bilgiler
vermektedir.
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