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TÜRKİYE’NİN EFEMERA 
ARŞİVLERİ VE KOLEKSİYONLARI
bahar gürsel

Şayet günlük hayat tarihine (alltagsgeschichte) ilgi duyan ve geçmişte sıradan 

insanların neler yapmış olduğunu merak eden bir araştırmacıysanız, tüm yollar 

sizi eninde sonunda “efemera” kavramına ulaştıracaktır. Türkçede genellikle  

“ıvır zıvır” olarak adlandırılan ve tek bir tanımla anlatılması neredeyse imkânsız 

olan efemera kelimesinin ilk kullanımı 14. yüzyıla kadar uzanır. 

Efemera çoğul bir sözcük ve kökeni 

eski Yunanca; “bir günden fazla da-

yanmayan” anlamına geliyor. “Basılı 

efemera” kavramı elle yazılmış veya 

basılmış ve üretim amaçları geçici-

lik olan bütün kâğıt parçalarını ta-

nımlıyor.1 Bu bağlamda broşürler, el 

ilanları, posterler, müzik notaları, 

tapu belgeleri, kartvizitler, fotoğ-

raflar, kartpostallar, okul karneleri, 

etiketler, biletler, duvar ilanları, da-

vetiyeler, tiyatro programları, sigara 

ve kibrit kutuları, gazete ve dergiler 

ve hatta piyango biletleri gibi gün-

lük hayatta karşınıza çıkabilecek ve 

önemsiz olarak adlandırabileceğiniz 

her türlü geçici belge efemera olabi-

liyor. Efemeranın kitaplar kadar de-

ğerli olup olmadığı hâlâ tartışılan bir 

konu ama kitaplarla iç içe oldukları 

da aşikâr. Bu yüzden, çok değerli bir 

kitabın iç kapağına kitapçının yüzyıl-

lar önce yapıştırmış olduğu bir adres 

etiketi ya da satıldıktan sonra sahibi-

nin ilk sayfaya yerleştirdiği ex libris 

veya kitabı okurken içine koyduğu 

kitap ayracı her ne kadar efemeral 

dünyaya ait olsa da, bütünleştiği ki-

tapla birlikte üretildiği zaman dilimi 

kapsamında değerlendirildiğinde 

mühim bir kalıcılığın içinde değersiz 

geçiciliğini yitirip bambaşka bir kim-

liğe bürünebiliyor.

ilk efemera koleksiyonu

Anglofon dünyada hızla okunup gün-

lük hayatın içinde hızla kullanılıp 

tüketilmek amacıyla satışa sunulmuş 

olan baladlar ve küçük eğlencelik 

kitapların (chapbook)2 biriktirilme-

ye başlandığı ilk tarih 16. yüzyıl olsa 

da, aslında basılı efemera koleksiyo-

nerliğiyle ilgili her şey Samuel Pepys 

(1633-1703) ile başlamış. Kraliyet 

Donanması’nda yüksek bir bürokrat, 

ilerleyen yaşlarında ise parlamenter 

olan Pepys, 1 Ocak 1660-31 Mayıs 1669 

tarihleri arasında, birkaç asır sonra 

kimsenin okuyacağını tahmin etme-

diği bir günlük tutmaya karar vermiş. 

Bahsi geçen yıllar, Oliver Cromwell’in 

kurduğu cumhuriyetin yıkıldığı 

ve Hollanda’da sürgünde olan II. 

Charles’ın (1630-1685) ülkesine geri 

dönerek (Pepys kralı Ada’ya getiren 

gemide bulunanlardan biriymiş) başı 

kesilip idam edilmiş olan babası Char-

les Stuart’ın (1600-1649) tacını geri 

aldığı Restorasyon Dönemi’ni kapsa-

masının yanı sıra, büyük veba salgını 

(1665) ve Londra yangını (1666) gibi 

çok önemli olaylara da tanıklık et-

miş bir zaman dilimini içinde barın-

dırıyor. Tüm bu mühim olaylara ek 

olarak yazarın günlük hayatı ve özel 

yaşamıyla ilgili her türlü ayrıntıyı bü-

yük bir açık sözlülük ve samimiyetle 

satırlara döktüğü bu günlük, Britanya 

tarihçileri için hiç şüphesiz vazgeçil-

mez bir birinci el kaynak olma özelli-

ğini halen korumakta. 

Pepys bugünkü haline pek de ben-

zemeyen geç 17. yüzyıl Londra’sının 

günlük hayatında güzel ve zevkli 

olan her türlü uğraş ve sosyal etkin-

liği bulmayı ve tüm yaşamı boyunca 

elinde tutmayı başarmış. Siyaset ve 

denizcilik dışında tiyatroyu da çok 

seven ve besteler yapan Pepys’in 

başka bir tutkusu ise kitaplar olmuş. 

Okuduğu okul olan Cambridge’de-

ki Magdalene Koleji’ne ölümünden 

sonra asla dışarı çıkarılmaması kay-

dıyla bağışladığı üç bin ciltlik şahsi 

kütüphanesi,3 değerli ve nadir kitap-

larla birlikte 1680’li yıllardan itibaren 

biriktirmeye başladığı ve konularına 

göre farklı ciltlerde bir araya getirdiği 

kapsamlı bir chapbook koleksiyonu 

ve çok sayıda balad –İngiliz Broad-

side (el ilanı şeklinde basılmış) Balad 

Arşivi kayıtlarına göre, içinde “Türk” 

Efemera 
koleksiyonerli-
ğinin öncüsü 
sayılan Samuel 
Pepys  
(1633-1703).

https://en.wikipedia.
org/wiki/Samuel_
Pepys
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kelimesi geçen ve erken modern 

dönemde olumsuz Türk imgesinin 

oluşmasına hatırı sayılır bir katkıda 

bulunmuş olan 186 baladın 72 tanesi 

Pepys’in koleksiyonununda bulun-

maktadır–,4 broşür, kartvizit (trade 

card), etiket ve masa oyunlarını (bo-

ard games) içinde barındırıyor. Bu 

ayrıntı, Pepys’in efemera çalışmaları 

bağlamında da bir öncü olmasını sağ-

layan özellik. Tüketilip yok edilmesi 

kesin olan ama içlerinde 17. yüzyıl 

Britanya’sıyla ilgili sayısız siyasi, dini, 

sosyal, ekonomik ve kültürel ayrıntı 

barındıran basılı efemera onun sa-

yesinde hâlâ bir arşivin içinde en iyi 

şekilde korunmakta. Aynı zamanda, 

İngiltere’deki Efemera Cemiyeti’nin 

(The Ephemera Society) kurucusu 

Maurice Rickards’ın da bahsetti-

ği üzere, bahsi geçen kişisel arşiv 

Pepys’in “ilk genel efemerist”5 veya 

efemera koleksiyoneri olarak tarihe 

geçmesinin birincil sebebi olmuştu. 

Efemera çalışmalarında Britanya ve 

Birleşik Devletler’in diğer memle-

ketlerden birkaç adım ileride olduğu 

su götürmez bir gerçektir ve Anglo-

Amerikan dünyada efemera arşivi 

olarak adlandırılan koleksiyonların 

asıl/ilk sahipleri Pepys’e benzer bir 

yol izlemiş ve biriktirdikleri yazılı 

efemerayı kurumlara bağışlayarak 

(arşivler kütüphanelere bazen de 

satın alma yoluyla intikal etmiştir) 

koleksiyonlarının araştırmacılarla 

buluşmasını sağlamıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, Kıta Avrupa’sına naza-

ran Britanya ve Birleşik Devletler’de 

efemera koleksiyonlarına ulaşmak, 

kaydadeğer bir kısmı dijital orta-

ma aktarılmış olduğundan, daha 

kolay ve zahmetsizdir. Örneğin, 

Oxford Üniversitesi’nin Bodleian 

Kütüphanesi’nde yer alan ve efeme-

ra çalışmaları için çok büyük önem 

taşıyan John Johnson (1882-1956) Ko-

leksiyonu Basılı Efemera Arşivi’nde 

bulunan belgelerin önemli bir kısmı 

çevrimiçi hale getirilmiş ve Birleşik 

Krallık sınırları içinde herkesin üc-

retsiz erişimine sunulmuştur. Sihir-

baz ve vantrilok Henry Evans’ın (y. 

1832-1905) 19. yüzyılda biriktirdiği, 

Viktorya Dönemi günlük hayatına 

dair önemli ipuçları sunan ve günü-

müzde British Library koleksiyonları 

arasında bulunan Evanion Efemera 

Arşivi’nde yer alan belgelerin ne-

redeyse yarısı dijital olarak erişime 

açıktır. Manchester Metropolitan 

Üniversitesi’nin özel koleksiyonla-

rı arasında yine 19. yüzyıl Viktorya 

Dönemi’ne ait albüm ve küpür al-

bümlerinin/koleksiyon defterlerinin 

(scrapbook) yer aldığı bir efemera 

bölümü bulunmaktadır. Birleşik Dev-

letler Kongre Kütüphanesi’nin üç yüz 

yıllık bir dönemi kapsayan efemera 

arşivinin bir kısmı de diğer bir önem-

li ulaşılabilir koleksiyondur.6          

Yukarıda örnek olarak verilen kolek-

siyonlar ve benzerleri dışında kalan 

kütüphane ve arşivlerde efemeranın 

konusal olarak sınıflandırılması çok 

zordur ve aynı şekilde gruplandırıl-

ması için de kesin bir kural bulun-

mamaktadır. Yine de sosyal efemera 

(sosyal etkinlikler ve doğum ve ölüm 

gibi önemli olaylara dair belgeler), 

ticari efemera (ticari etkinliklerde 

kullanılan kartvizit benzeri belgeler), 

eğlence efemerası (poster, tiyatro 

afişi ve programı gibi etkinlikleri 

duyuran belgeler), eğitimsel efeme-

ra (eğitim faaliyetlerinde kullanılan 

belgeler) ve askeri, tıbbi, siyasi ve 

kentsel efemera olarak çok çeşit-

li gruplar belirlemek mümkündür.7 

Türkiye’de bulunan arşiv ve koleksi-

yonlarda da tüm bu gruplara ait efe-

meraya rastlanmaktadır.

türkiye’de  
efemera çalışmaları

Ülkemizde efemera kavramı etkisini 

20. yüzyıldan itibaren bireysel sevi-

yede bazı koleksiyonerler/toplayı-

cılar üzerinde göstermeye başlamış, 

fakat maalesef kalıcı izler bırakma 

konusunda yeterli derecede muvaf-

fak olamamıştır. Örneğin, filatelinin 

yanı sıra kartpostal koleksiyoncu-

luğu konusunda da örgütlenmeyi 

hedeflemiş olan Türkiye Pul ve Kart-

postal Mübadele Kulübü 1925 yılında 

Samsun’da kurulmuş ama kısa bir 

zaman içerisinde kapanmıştır.8 Çe-

lik Gülersoy’un kartpostalları Türk 

Tarih Kurumu ya da Milli Kütüphane 

benzeri kurumlardan çok daha fazla 

merak ve tutkuyla topladığını belirt-

tiği İstanbullu manifaturacı Herman 

Boyacıoğlu,9 sahip olduğu binlerce 

kartpostaldan oluşan arşivini, 16 

Aralık 1970-9 Ocak 1971 tarihlerinde 

Yapı Kredi’nin yetmiş dördüncü ser-

gisi olan Kartpostallarla Eski Türk 

Hayatı, 1895-1920’de ziyaretçiyle 

buluşturmuştur.10 2006 senesinde, 

Kuşadası’nda yaşayan koleksiyoncu 

Hüseyin Keleş, sahip olduğu on bine 

yakın temalı pula ek olarak sayısı 

yine on bini bulan ve 1700’li yıllar-

dan başlayan çeşitli efemeral bel-

gelere sahip olduğunu açıklayarak 

British Library 
koleksyonları 
arasındaki 
Evanion 
Efemera 
Arşivi’nin 
yaratıcısı Henry 
Evans (y. 1832-
1905).

http://www.
themagicdetective.
com/2016/01/evanion-
royal-conjurer-and-
magic.html
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Kuşadası’nda Türkiye’nin ilk efemera 

müzesini kurmak istediğini belirtmiş-

tir.11 Çok uzun ömürlü olmasa da 1996 

yılında Türkiye’nin ilk Ephemera 

Derneği kurulmuş, hatta dernek aynı 

senenin 1 Aralık’ında “antika kart, fo-

toğraf, bilet, broşür, ferman gibi bine 

yakın ephemera örneği[nin] satışa 

sunul[duğu]”12 birinci müzayedesini 

de İstanbul’da düzenlemiştir.  

Tüm bu kişisel ve kısıtlı girişimlerin 

ötesinde, Türkiye’de gerçekleştirile-

bilecek akademik efemera çalışma-

larıyla ilgili yapılabilecek ilk tespit, 

efemera araştırması yapmak için 

günlük hayat ya da kültür tarihi veya 

toplumsal çalışmalar benzeri konu-

lar hakkında gerekli bilgiye vâkıf ol-

manızın pek de kâfi gelmeyeceğidir. 

Ülkemizde efemera çalışmaları henüz 

kurumsallaş(a)mamıştır. İngiltere’de 

bulunan Reading Üniversitesi’nde 

Maurice Rickards’ın oluşturduğu ar-

şivi içinde barındıran Efemera Çalış-

ma Merkezi’ne benzer bir üniversite 

ya da araştırma enstitüsüne bağlı 

bir efemera araştırma kurumumuz 

maalesef henüz yoktur. Bu sebeple, 

efemera çalışmak isteyen bir araştır-

macı hem devlete bağlı hem de özel 

kurumların arşivlerini ayrıntılı bir 

şekilde taramalı ve ayrıca özel kolek-

siyonlara ve daha da önemlisi küra-

törlerin bu kaynaklardan nasıl fayda-

lanarak ne gibi sergiler düzenlediğine 

mutlaka aşina olmalıdır. İyi bir efe-

mera arşivi istekli, bilinçli ve bilgili 

bir koleksiyonerin/genel efemeristin 

seneler boyunca neler toplayıp bi-

riktirdiğiyle doğrudan ilgilidir. Ayrıca 

hiçbir koleksiyonerin özel arşivinin 

tamamını araştırmacılara açmak gibi 

bir zarureti yoktur ve bu tarz kolek-

siyonlardan sorumlu olan danışman-

lara etraflarındaki cam duvarı geçip 

ulaşma şansınız ise imkânsıza yakın 

bir ihtimaldir. Bu sebeple, araştır-

malarınızda efemera kullanma arzu-

sunda olanların ilk etapta özellikle 

çevrimiçi arşiv ve kütüphanelere yö-

nelmesi faydalı olacaktır. 

atatürk üniversitesi 
kütüphanesi seyfettin özege 
kitaplığı

Ünlü bibliyograf M. Seyfettin 

Özege’nin (1901-1981) kataloğunun 

hazırlanması ve yayımlanması koşu-

luyla13 1961 yılında Erzurum Atatürk 

Üniversitesi’ne bağışladığı kişisel 

arşivi, 2014 yılında üniversite rektör-

lüğü tarafından dijital ortama taşın-

mış. Koleksiyon kapsamında sayısı 

kırk bini bulan eserlerin büyük bir 

çoğunluğunun ilk raddede nadir mat-

bu kitaplar olabileceği düşünülse de, 

kısa bir katalog taramasının ardın-

dan Özege’nin eski harflerle yazılmış 

tüm Türkçe eserlerin bibliyografik 

kaydını tutma arzusunun doğal bir 

neticesi olarak arşive belirli sayıda 

efemeranın da dahil edildiği anlaşılı-

yor. Bilhassa 1928 öncesi döneme ait 

ve çok iyi korunmuş durumda olan 

sergi broşürleri, katalogları ve hatı-

raları oldukça dikkat çekici. Sayıları 

çok fazla olmasa da ticari broşürler 

de incelemeye değer. Koleksiyon 

kapsamında yukarıda bahsi geçen 

Türkiye Pul ve Kartpostal Mübadele 

Kulübü’ne ait iki adet belge de bu-

lunmakta. Seyfettin Özege Kitaplı-

ğı’ndaki tüm dijital yayınların yüksek 

çözünürlükteki kopyalarını indirmek 

için kütüphane sistemine ücretsiz 

üye olmak yeterli. (http://kutupha-

ne.atauni.edu.tr)   

beyazıt devlet kütüphanesi 

1884 yılında, İstanbul’da bulunan 

Beyazıt Külliyesi’nde hizmete açıl-

mış olan Kütüphane-i Umûmî-i 

Osmanî’nin adı 1961 yılında Beyazıt 

Devlet Kütüphanesi olarak değişti-

rilmiş. Kütüphanede içinde bin üç 

yüzden fazla derginin farklı yıllara ait 

nüshalarının erişilebilir dijital kop-

yalarını barındıran Hakkı Tarık Us 

Koleksiyonu’ndaki eserlerin önemi 

herkesçe malum. Ayrıca, 1928 sonrası 

döneme ait ulusal ve yerel gazeteleri 

içeren bir katalog da mevcut. Bunlara 

ek olarak koleksiyonda bir de “Kitap 

Dışı Materyaller Bölümü” bulunmak-

ta. Kapsamında “derleme ya da diğer 

yollardan kütüphaneye gelen harita, 

afiş, banknot, nota, posta kartı, pul, 

plak, ses kaseti, CD ve filmler” olan 

bu koleksiyona erişmek için Beyazıt 

Kütüphanesi görevlilerine danışmak 

gerekiyor. (http://www.beyazitdev-

letkutup.gov.tr/TR,126431/kitapdisi-

materyaller-bolumu.html)       

Beyoğlu Belleği 
Arşivi’nden 
bir İstanbul 
kartpostalı ve 
fatura.
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beyoğlu belleği arşivi

2008 senesinde Beyoğlu Beledi-

yesi’nin desteğiyle başlamış olan 

Beyoğlu Belleği Projesi halen Turabi 

Baba Kütüphanesi içinde çalışmala-

rını sürdürmekte ve kapısı da araş-

tırmacılara açık. Koleksiyonunda 

yer alan “nadir belgeler” arasında 

Beyoğlu’yla alakalı davetiye, afiş, 

broşür, bilet, işyeri kartı ve fatu-

ra gibi eğlence efemerası ve ticari 

efemera önemli bir yer tutuyor ve 

çevrimiçi bir katalogda bu belge-

lerle ilgili arama yapılabildiği gibi, 

bir kısmının dijital kopyalarına da 

erişilebiliyor (http://bellek.beyog-

lu.bel.tr/Pages/NadirBelgeArama.

aspx). Ayrıca, içinde “efemera” ke-

limesinin bizzat kullanıldığı ve 2-25 

Ağustos 2012 tarihinde Beyoğlu Be-

lediyesi Sanat Galerisi’nde düzen-

lenmiş olan Beyoğlu Belediyesi 155. 

Yıl Efemera Sergisi’nin Beyoğlu’nun 

günlük hayatıyla ilgili tüm basılı efe-

merası bizzat bu arşivden seçilmiş. 

Aralarında tramvay biletleri, eczane 

reçeteleri, kartpostallar ve konser 

programları bulunan eserlerin diji-

tal kopyaları açıklayıcı metinleriyle 

birlikte Beyoğlu Belleği web sayfa-

sında sergilenmekte (http://bellek.

beyoglu.bel.tr/online_sergiler/de-

tay.aspx?SectionId=2157).  Beyoğlu 

Belleği yayınları arasında yer alan 

ve danışmanlığını Arkeoloji ve Sanat 

dergisinin editörü arkeolog Nezih 

Başgelen’in yapmış olduğu Beyoğlu 

150: Fotoğraflarla Beyoğlu’nun 150 

Yıllık Öyküsü (1857-2007) (İstanbul: 

Beyoğlu Belediyesi, İKSV, 2008) adlı 

kitap ise Beyoğlu’nun günlük hayat 

tarihi ve efemerasıyla ilgili araştırma 

yapmak isteyenler için mutlaka iyi 

bir ikinci el kaynak olacaktır. 

ibb atatürk kitaplığı

Koleksiyonlarının yaklaşık dört mil-

yon beş yüz bin sayfası dijital orta-

ma aktarılmış ve tüm araştırmacıla-

rın hizmetine açılmış olan Atatürk 

Kitaplığı, elyazmaları dahil binlerce 

birinci el kaynağı bünyesinde ba-

rındıran ve koruyan muazzam bir 

arşiv. İçinde yalnızca kupürlerin 

değil, ünlü yazarların yazılarının da 

yer aldığı gazete koleksiyonu ger-

çek bir hazine. Katalogları arasında 

“kartpostal” ve “albüm” başlıklarının 

olması ise heyecan verici. Sayısı dört 

yüz doksanı bulan fotoğraf albümü 

koleksiyonu Osmanlı coğrafyasın-

daki farklı şehirlerin ayrıntılı ve çok 

iyi korunmuş fotoğraflarını içeriyor. 

Özellikle farklı ülkelerin geç 19. ve 

erken 20. yüzyılda Osmanlı İmpara-

torluğu ve İstanbul ve bu bağlamda 

günlük hayat hakkında ne gibi fikir-

lere ve imgelere sahip olduğunu me-

rak ediyorsanız, Atatürk Kitaplığı’nın 

kartpostalları size birçok kaynak 

sunacaktır. Çikolata kutusu kart-

postalından Wedgwood porselen-

lerini andıran kabartma kartlara, 

tam ortalarında itinayla hazırlanmış 

Sultan II. Abdülhamid portrelerinin 

bulunduğu II. Meşrutiyet kartpos-

tallarından Kurtuluş Savaşı kart-

postallarına kadar birçok efemeral 

kaynağa doğrudan ulaşma şansınız 

var. Sayısı dört yüz elliye yakın olan 

müzik notalarını batılı ülkelerdeki 

çağdaşlarıyla karşılaştırabilir, erken 

Cumhuriyet döneminde ne çeşit bro-

şürlerin basıldığına dair bir araştır-

ma yapabilirsiniz. Uzun lafın kısası, 

şayet ne aradığınızı çok iyi biliyor-

sanız, sınıflandırmasında “efemera” 

kelimesi telaffuz edilmemiş olsa da 

çok önemli bir sosyal, siyasi, eğlen-

ce ve kentsel efemera arşivine sahip 

olan Atatürk Kitaplığı’nda teferruatlı 

bir araştırma yapabilirsiniz (http://

ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/).

milli kütüphane

Efemeranın doğası gereği, Atatürk 

Kitaplığı’na benzer bir şekilde Mil-

li Kütüphane’de de efemera başlığı 

altında sınıflandırılmış birinci el 

kaynak bulunmuyor. Bu sebeple, 

bu kelimeyle yapacağınız bir kata-

log taraması sizi yalnızca Ankara’da 

2000’li yılların başında yapılmış olan 

efemera müzayedelerinin katalogla-

rına, yani ikinci el kaynaklara götü-

recektir. Elyazması ve nadir kitap-

ların yanı sıra, Milli Kütüphane’nin 

şüphesiz en zengin kaynaklarının 

başında gazete ve dergi koleksiyo-

nu geliyor. Kütüphane koleksiyonu 

kartpostallar açısından da oldukça 

zengin; 1900-1950 yılları arasındaki 

döneme ait toplam bin kırk iki kart-

postal bulunmakta; fakat hiçbirinin 

dijital kopyası olmadığından, araş-

tırmalarınız için Ankara’da bulunan 

kütüphanenin okuyucu salonlarını 

ziyaret etmeniz gerekecektir. Özel-

likle İstanbul’u betimleyen bu tarihi 

kartpostalların arasında Fransa’da 

basılmış olanları çoğunlukta ama 

1860’lı yılların sonunda İstanbul’a 

gelip bir çerçeveci dükkânı açan 

Avusturyalı Max Fruchtermann 

tarafından bastırılmış olanlar da 

var.14 Yine de Milli Kütüphane ko-

leksiyonlarında bilhassa 20. yüzyıl 

sahne ve performans sanatları ve 

reklamcılıkla ilgili eğlence efemera-

sı araştırması yapmak istiyorsanız, 

kütüphane web sitesinin sayısı yirmi 

bini bulan afişleri elektronik ortama 

taşıdığı “güzel sanatlar” sayfasını zi-

yaret etmeniz size yardımcı olacaktır 

(http://www.mkutup.gov.tr/tr/Say-

falar/default.aspx).

cer modern sanatlar merkezi

2010 senesinden beri Ankara’da mo-

dern sanatla ilgili çeşitli faaliyetler 

yürüten Cer Modern, etkinliklerinde 

efemerayı kaynak olarak kullanan 

Atatürk 
Kitaplığı’nın 
zengin kartpostal 
koleksiyonundan 
bir örnek.
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bir modern sanat müzesi ve arşivi-

nin nasıl olması gerektiğinden çok, 

böyle bir kurumun gelişmeye ve 

kökleşmeye başladığında neler yap-

ması gerektiğinin emarelerini gös-

teren iyi bir örnek. Cer Modern’de 

resimden fotoğrafa modern sanatın 

çeşitli kollarıyla ilgili sergiler düzen-

lendiği gibi, yetişkinler ve çocuklar 

için farklı konular hakkında eğitici 

atölye çalışmaları da yapılıyor. Mer-

kezin henüz tamamen aktif hale ge-

tirilmemiş bir blogu ve kütüphanesi 

ve genç sanatçılar için düzenlediği, 

Türkiye’de öncü olarak kabul edi-

lebilecek CERSIP isimli bir sanatçı 

ikamet programı da bulunmakta. Cer 

Modern’in bu zamana kadar düzen-

lemiş olduğu çok sayıdaki serginin 

özellikle bir tanesinde Türkiye’de 

var olan efemera koleksiyonlarının 

izini sürmek ise oldukça kolay. 2014 

senesinin etkinliklerinden biri olan 

Seyyahından Turizme Türkiye Tu-

rizm Tarihinden Sayfalar sergisinde, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yaklaşık 

yüz elli yıllık bir dönemi kapsayan ve 

Turing, Ankara Milli Kütüphane Baş-

kanlığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 

ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Birim-

leri, Ömer M. Koç, Ömer Durmaz, 

Odeon Tours ve Büyük Pazar Mezatı 

koleksiyonlarından derlenmiş olan 

biletlerden kartpostallara, fotoğ-

raflardan broşürlere, afişlere, hatta 

bavul etiketlerine kadar çok sayıda 

efemeradan faydalanılmış (http://

www.cermodern.org/seyyahından-

turizme-sergisi.html). Serginin küra-

törlüğünü Türkiye’nin önemli efeme-

ristlerinden Gökhan Akçura yapmış. 

Hepsi doğrudan basılı efemerayla 

ilgili olmasa da sekiz ciltlik bir Ivır 

Zıvır Tarihi serisi yayımlamış olan ve 

efemerayı hayatımızı zenginleştiren 

en önemli unsurlardan biri olarak 

tanımlayan Akçura, kendisini kolek-

siyoncu olarak betimlemese de,15 Cer 

Modern’de düzenlemiş olduğu Sey-

yahından Turizme benzeri sergiler 

hangi arşiv ve/veya özel koleksiyon-

larda ne gibi kaynaklar olduğunun 

anlaşılması açısından Türkiye’deki 

efemera çalışmalarında kaydadeğer 

bir yer tutmakta.      

istanbul araştırmaları 
enstitüsü

Bizans, Osmanlı ve Atatürk ve 

Cumhuriyet araştırmaları üzerinde 

odaklanan ve çalışmalarını sergi-

ler, yayınlar ve burslar yoluyla da 

güçlendiren İstanbul Araştırmaları 

Enstitüsü (İAE), Suna ve İnan Kıraç 

Vakfı’nın kurduğu bir araştırma mer-

kezi. Ayrıca, Koç Üniversitesi Suna 

Kıraç Kütüphanesi ile yaptığı ortak-

lık ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 

desteği neticesinde, bu yazıda bahsi 

geçen iki farklı kurumun da dahil ol-

duğu Beyoğlu’ndaki dokuz araştırma 

kütüphanesinin iştirakiyle kurulmuş 

olan BiblioPera: Beyoğlu Araştırma 

Merkezleri Platformu’nun gelişimine 

önemli katkısı olan bir kurum. 2015 

senesinde İAE’de, benzer araştırma 

merkezleri ve arşivlerinin sergilerin-

de olduğu gibi, efemeranın kaynak 

olarak kullanıldığı Doğunun Mer-

kezine Seyahat, 1850-1950 isimli bir 

sergi düzenlenmiş (http://www.iae.

org.tr/Sergi/Dogunun-Merkezine-

Seyahat-1850-1950-/188). Sergi için 

Fransız işadamı Pierre de Gigord’un 

ünlü fotoğraf albümünden derlenen 

eserler kullanılmış. De Gigord’un 

1964 yılından sonra yaptığı İstan-

bul ve Türkiye ziyaretleri sırasında 

on iki seneyi aşan bir zaman dilimi 

boyunca topladığı, yüz altmış beş-

ten fazla fotoğrafçının sayısı altı 

binden fazla olan eserini içeren ve 

Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in 

ilk yıllarını (1850-1958) kapsayan 

özel koleksiyonunun önemli bir kıs-

mı, işadamı ve koleksiyoner Jean 

Paul Getty’nin 20. yüzyılda kurduğu 

vakfa bağlı olarak hizmet veren Los 

İstanbul 
Araştırmaları 
Enstitüsü’nde 
açılan “Doğunun 
Merkezine 
Seyahat” başlıklı 
sergiden, Pierre 
de Gigord’a ait 
bir fotoğraf.
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Angeles’taki Getty Araştırma Ens-

titüsü tarafından dijitalleştirilmiş 

ve çevrimiçi olarak araştırılmaya 

sunulmuş durumda. İAE ise 2015 yı-

lında gerçekleştirdiği ve eş küratör-

lüklerini İstanbul’un günlük hayatı-

nı çok iyi bilen ve inceleyen Ekrem 

Işın (kurumun direktörü) ve Cathe-

rine Pinguet’in yaptığı sergiyle, de 

Gigord’un önemi herkesçe malum 

fotoğraf koleksiyonununa koleksi-

yonerin arşivinden çeşitli efemerayı 

ekleme yoluyla seyahat kültürü ça-

lışmalarıyla ilgili yeni bir bakış açısı 

oluşturmuş.16 Atatürk ve Cumhuriyet 

Araştırmaları, Osmanlı Araştırmala-

rı ve Bizans Araştırmaları odaklı üç 

farklı bölümden oluşan kurumun kü-

tüphanesi efemera çalışmaları için 

başvurulabilecek ikinci el kaynaklar 

içerdiği gibi, özellikle broşürler, si-

gorta haritaları, gazete küpürleri ve 

müzik notaları hakkında araştırma 

yapmak isteyenler için nitelikli bir 

referans merkezi olarak karşımıza 

çıkıyor (http://www.iae.org.tr/Ku-

tuphane/2).   

istanbul modern sanat 
müzesi

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ku-

rucusu Nejat Eczacıbaşı’nın 1980’li 

yıllardan itibaren kurmak istedi-

ği ve açıldığı 2004 yılından beri 

Türkiye’nin en önemli modern sa-

nat müzesi olma özelliğini koruyan 

İstanbul Modern’in bilhassa Türk 

sanat tarihi ve fotoğrafçılık konuları 

hakkında geniş bir arşive sahip olan 

kütüphanesinin çevrimiçi katalo-

ğunda “efemera” kelimesiyle arama 

yaptığınızda konuyla ilgili müzayede 

kataloğu benzeri ikinci el kaynaklara 

ulaşmanız mümkün. İstanbul Modern 

özellikle sinemayla ilgili düzenlediği 

sergilerde efemeraya geniş yer veren 

bir sanat müzesi. Örneğin, küratörlü-

ğünü İstanbul Modern Sinema Yöne-

ticisi Müge Turan’ın, danışmanlığını 

Burçak Evren’in yaptığı, 18 Mayıs’ta 

başlayıp 31 Aralık 2016’ya kadar de-

vam edecek olan Türkiye Sinemasın-

da Ustalar: Lütfi Akad sergisinde se-

naryo, film karesi ve afiş benzeri yüz 

parçalık arşiv malzemesi bulunmakta 

(http://www.istanbulmodern.org/tr/

sergiler/guncel-sergiler/turkiye-si-

nemasinda-ustalar-lutfi-akad_1859.

html).  

Müze kuruluşunun onuncu yılında 

Türk sinemasının ilk yüz yılını kut-

lamak için, Gökhan Akçura ve Müge 

Turan’ın eş küratörlüğünde 25 Eylül 

2014-8 Ocak 2015 tarihleri arasında 

Yüzyıllık Aşk: Türkiye’de Sinema ve 

Seyirci İlişkisi adlı bir sergi düzenle-

dikten sonra, tümü eğlence efeme-

rası olan fenerlerden afişlere, sine-

ma dergilerinden davetiyelere farklı 

arşiv belgelerini kalıcı hale getirmek 

adına yuzyillikask.istanbulmodern.

org adresinde erişime açık bir dijital 

arşiv hazırlamış. Sergideki eserlerin 

büyük bir kısmı Gökhan Akçura, Müge 

Turan, yazar Pınar Çekirge, eserleriy-

le Türkiye sinema tarihine çok önemli 

katkılarda bulunmuş olan Agah Özgüç 

ve her ikisi de yazar ve sinema arşiv-

cisi olan Metin Şamdan ve Vadullah 

Taş’ın kişisel koleksiyonlarından se-

çilmiş.17 Yüzyıllık Aşk sinema tarihini 

aktarırken ilgili efemeral kaynakları 

kullanarak bilgi veren ve çok geniş 

kapsamlı bir eğlence efemerası arşi-

vinden seçilmiş olan eserleri açıkla-

yıcı metinlerle birlikte araştırmacıya 

sunmuş olan örnek bir web sitesi.      

istanbul şehir üniversitesi 
taha toros arşivi

Şehir Üniversitesi’nin 2014 yılında 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın deste-

ğiyle başlattığı ve SALT Araştırma’nın 

bilgi ve deneyimleriyle katkıda bu-

lunduğu “Kişisel Arşivlerde İstanbul 

Belleği (KAİB)” Projesi kapsamında, 

uzun yaşamı boyunca binlerce belge 

ve çok sayıda kitap biriktirmiş olan 

ve “arşiv adam” olarak da bilinen18 

tarihçi ve yazar Taha Toros’un (1912-

2012) kendisinden sonra bir üniver-

site ya da vakıf tarafından değerlen-

dirilmesini arzu etmiş olduğu zengin 

kişisel koleksiyonundan19 seçilmiş 

olan ve sayısı yirmi bir bini bulan 

dijital kopyalar arasında İstanbul ve 

İstanbul’la ilgili mekân ve şahıslara 

dair –proje yürütücüleri tarafından 

efemeral bir arşiv olarak adlandı-

rılmış olmasa da– çok sayıda birin-

ci el efemeral kaynak bulunmakta 

(http://bellek.sehir.edu.tr/Pages/

Proje.aspx). KAİB kataloğunda “efe-

mera” kelimesiyle yapacağınız bir 

araştırmanın sizi sadece dört adet 

ikinci el kaynağa ulaştırıyor olması 

sakın cesaretinizi kırmasın; İstan-

bul ile alakalı sayısız broşür, afiş, 

ilan, kartpostal, davetiye ve gazete 

küpürü benzeri kentsel efemeranın 

çevrimiçi kopyalarına aynı yerden 

kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özel izin 

gerektiren kulanıma kapalı belgeler 

için ise kurumla iletişime geçmeniz 

gerekiyor. Arşivin yayımlanmamış 

kataloğunun dijital kopyası da üni-

versitenin e-arşivinde erişime açık 

durumda (http://earsiv.sehir.edu.

tr:8080/xmlui/handle/11498/2422).     

İstanbul 
Modern’de 
düzenlenen 
“Yüzyıllık Aşk” 
başlıklı sergiden 
bir görüntü.
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koç üniversitesi anadolu 
medeniyetleri araştırma 
merkezi (anamed)

2006 yılından bu yana Türkiye’deki 

medeniyetlerin tarihini arşiv araştır-

maları ve arkeolojik çalışmalarla des-

teklemeyi hedefleyen ve bu amaçla 

sergiler, sempozyumlar, yaz prog-

ramları, projeler düzenleyip uluslara-

rası burslar veren ve yayınlar yapan 

ve ayrıca BiblioPera merkezlerinden 

biri olan ANAMED, aynı zamanda ül-

kemizde efemeranın farklı çeşitleri-

ni –kütüphane kataloğunda yer alan 

kaynaklar dışında kurumun web say-

falarında “efemera” kelimesi telaffuz 

edilmemiş olmasına rağmen– etkin 

ve etkileyici bir şekilde sergilerine 

taşıyan bir araştırma merkezi. 14 Ni-

san-8 Haziran 2016 tarihleri arasında 

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi Bölümü araştırma görevlisi  

Lauren Nicole Davis’in küratörlüğünü 

üstlendiği Koku ve Şehir, etkisinin 

efemeral olduğu iddia edilen parfü-

mün ve antik çağlardan 21. yüzyıla 

kadar Anadolu topraklarında öne çık-

mış olan elliden fazla kahve ve nane 

gibi güzel –bazen de güzel olmayan–

kokunun nasıl üretilip tüketildiğini ve 

kokuların nasıl algılandığı sorusunun 

yanıtını ziyaretçilere açıklamayı he-

deflemiş olan bir sergi. Koku ve Şehir, 

bilhassa üretim ve tüketim aşama-

larının anlatıldığı bölümlerde özel 

koleksiyonlardan seçilen ve birer 

günlük hayat objesi olan parfüm ve 

kolonya şişelerini ve efemeral özel-

liğe sahip etiketlerini de ziyaretçile-

riyle buluşturduğu materyallere dahil 

etmiş (https://anamed.ku.edu.tr/tr/

koku-ve-sehir). 2011 senesinde Geor-

ge Washington Üniversitesi öğretim 

üyesi Holly Dugan, el kitapları, ana-

tomi ve seyahat kitapları gibi birinci 

el kaynaklardan da faydalanarak geç 

16. yüzyıldan Pepys’in yaşadığı yıllara 

kadar olan dönemi kapsayan zaman 

dilimi süresince İngiltere ve kolonile-

rindeki günlük hayatın içindeki belirli 

sosyal sınıflar için belirgin önemleri 

olan tütsü, gül suyu, sassafras, bibe-

riye, amber ve yasemin kokularının 

nasıl üretildiğini, ne tür muhafaza-

ların içine konduğunu ve tüketim 

maddesi olmalarının yanı sıra ne gibi 

tıbbi amaçlar için kullanıldıklarını 

The Ephemeral History of Perfume: 

Scent and Sense in Early Modern 

England [Parfümün Efemeral Tarihi: 

Erken Modern Dönem İngiltere’sin-

de Koku ve Duyu] (Baltimore: The 

Johns Hopkins UP) adlı kitapta açık-

lamayı hedeflemişti.20 Koku ve Şehir, 

Dugan’ın da eserinde bahsettiği, efe-

meral olduğu düşünülen farklı koku-

ların insan beyninde yer etmeyi ba-

şaran farklı kültürel ve materyal ta-

nımlarının çok daha geniş bir zaman 

dilimi içerisinde Anadolu ve İstanbul 

topraklarında nasıl geliştirildiğini ve 

anlamlandırıldığını ziyaretçisine bi-

reysel ve duyusal tecrübeler yoluyla 

etkileyici bir biçimde aktarmış. Ayrı-

ca, olfaksiyonun (koku alma duyusu) 

kültürel tarihi kapsamında hem basılı 

hem de basılı olmayan efemeradan 

yararlanarak neler yapılabileceğini 

gösteren cazip bir örnek sunmayı da 

başarmış.

ANAMED’in sergilerinde materyal-

lerinden faydalandığı en önemli 

kaynaklardan biri şüphesiz Ömer M. 

Koç Koleksiyonu. Uzun senelerdir 

bilhassa Osmanlı tarihçilerinin varlı-

ğından ve öneminden haberdar oldu-

ğu ve çeşitli yayınlar aracılığıyla bazı 

parçalarının okurla paylaşıldığı bu 

kişisel koleksiyonun farklı bir özel-

liği ise Murat Bardakçı’nın 2016 yılı 

başlarında yayımladığı bir köşe yazı-

sında “Türkiye’de bugüne kadar gere-

ken öneme bir türlü sahip olamayan 

‘efemera’yı, yani tarihi belge koleksi-

yonerliğini [Ömer Koç’un] başlattığı, 

bu alanda ve fotoğraf konusunda ilk 

ve çok önemli yayınları yine onun 

yaptırdığı”nı belirtmesiyle dikkatleri 

çekti.21 Ülkemizdeki Koç’tan önceki ve 

çağdaşı koleksiyonerler ve efemera 

arşivlerine bu pencereden bakılacak 

olursa, basılı efemera koleksiyoncu-

luğu kavramından çok, konuyla ala-

kalı geniş etkili ve kalıcı farkındalığın 

Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan seçi-

len efemeral belgeler ve ilgili yayın-

lar sayesinde kendisini daha belirgin 

ve kurumsal bir şekilde gösterdiğini 

ifade etmek ve böyle bir durumun 

efemera çalışmaları açısından şüp-

hesiz çok belirleyici bir rol oynadığını 

belirtmek gerekecektir. Bardakçı’nın 

değindiği fotoğrafla ilgili yayınların 

yanı sıra22 ANAMED’in şimdiye kadar 

düzenlemiş olduğu efemeral kaynak-

ların kullanıldığı sergilere göz atıldı-

ğında, Ömer Koç’un kişisel efemera 

koleksiyonundan kapsamlı bir biçim-

de yararlanılmış olan bir organizas-

yonun 2015 yılında düzenlenen, aynı 

yıl kataloğu da yayımlanan ve küra-

torlüğünü Arter Genel Koordinatörü 

ve Aygaz Kültür-Sanat Danışmanı Ba-

hattin Öztuncay’ın yapmış olduğu I. 

Dünya Savaşı’nda İttifak Cephesinde 

Savaş ve Propaganda sergisi olduğu 

ortaya çıkıyor. Afiş ve kitap kapağı 

için Alman grafik tasarımçısı Heinrich 

(Heinz) Keune’nin (1881-1946) doğan 

bir güneşin önünde siyah püsküllü 

devasa kızıl bir fesin altından koşa-

rak çıkan elleri silahlı ve kırmızı fesli 

Osmanlı askerlerini tasvir ettiği 1915 

tarihli Orient’s Erwachen (Doğu’nun 

Yükselişi) adlı propaganda illüst-

rasyonunun seçilmiş olduğu sergi-

de (https://anamed.ku.edu.tr/tr/i-

dunya-savasinda-ittifak-cephesinde-

savas-ve-propaganda-0), poster ve 

kartpostal benzeri birçok efemeranın 

yanı sıra döneme ait savaşla alakalı 

çeşitli günlük hayat objeleri de kulla-

ANAMED’de 
açılan “I. Dünya 
Savaşı’nda 
İttifak 
Cephesinde 
Savaş ve 
Propaganda” 
başlıklı serginin 
afiş görseli.
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nılmış. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk 

bilinen portresinin yer aldığı Avustur-

yalı ressam Wilhelm Victor Krausz’un 

(1878-1959) albümü de etkinliğe dahil 

edilmiş. Bu ve diğer sergilerde ziya-

retçiyle buluşmuş olan farklı koleksi-

yonlara ait efemerayı çalışmalarında 

birinci el kaynak olarak kullanmak 

isteyen araştırmacıların ANAMED ile 

iletişime geçmesi gerekiyor.  

koç üniversitesi vehbi 
koç ankara araştırmaları 
uygulama ve araştırma 
merkezi (vekam)

Kurulduğu 1994 senesinden beri 

Ankara’yla ilgili her türlü belgeyi 

derleyip şehrin kültürü ve tarihi hak-

kında çeşitli ulusal ve uluslararası 

projeler, sempozyumlar, sergiler, 

eğitimler ve çalıştaylar düzenleyen 

VEKAM, Ankara’yla ilgili yayımladığı 

çeşitli kitap ve kaynakçalar dışında 

şehir hakkında çalışma yapmak is-

teyen araştırmacılara burs sağlıyor. 

Ayrıca, yılda iki kez başkent hak-

kında Türkçe ve İngilizce yazılmış 

olan araştırma makalelerini ve görüş 

yazılarını yayımlayan Ankara Ça-

lışmaları Dergisi, yayınlarının ara-

sında. Direktörlüğünü Prof. Dr. Filiz 

Yenişehirlioğlu’nun yaptığı VEKAM, 

hiç şüphesiz Türkiye’nin en etkile-

yici dijital kentsel efemera koleksi-

yonlarından birine sahip. Eğitimsel 

ve ticari efemera arşivleri de araş-

tırmacılar için birçok yeni başlangıç 

sağlayabilecek önemli birer kaynak. 

Kurumun yaklaşık on bin adet kay-

nağa sahip kütüphanesinde iki ana 

koleksiyon var: Ankara’nın ticari 

tarihi ve sahibinin kişisel koleksiyo-

nu olması açısından önem taşıyan 

Vehbi Koç Koleksiyonu ve 1900-1980 

yılları arası dönemle ilgili kartpos-

talları içeren Ankara Koleksiyonu. 

Ankara Koleksiyonu’nun içinde 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında okullar-

da okutulmuş olan ders kitaplarının 

yanı sıra, VEKAM’ın “Akılçağı Projesi” 

kapsamında derlenmiş olan Eğitim 

Birliği yıllarına ait karneler, diploma-

lar, belgeler ve fotoğraflar da bulun-

makta. Koleksiyonda ayrıca Ankara 

Devlet Konservatuvarı’yla ilgili bel-

geler var. Çok kapsamlı bir tarama 

yapılmasına olanak sağlayan çev-

rimiçi katalog sayesinde VEKAM’ın 

tüm arşivlerini inceleyebilir (https://

vekam.ku.edu.tr/tr/content/aras-

tirma), dijital koleksiyonlar içinde 

birinci el kaynak olarak kullanmak 

isteyeceğiniz eserler için kuruma 

doğrudan bir talep formu göndere-

bilirsiniz (https://vekam.ku.edu.tr/

tr/content/materyal-talep-formu-0). 

Merkezin Ankara Fotoğraf ve Kart-

postal Arşivi ve VEKAM LoCloud Arşi-

vi23 dijital efemeraya ulaşabileceğiniz 

koleksiyonların başında geliyor.  

salt araştırma            

Başka bir BiblioPera kütüphanesi 

olan SALT, Osmanlı Bankası Arşiv ve 

VEKAM 
arşivinden bir 
kartpostal: 
“Hisarönü 
Mahallesi’nde 
bir sokak” 
(1906).

VEKAM 
arşivinden bir 
kartpostal: 
“Tiftik 
keçilerinden 
elde edilen 
tiftikleri işleyen 
insanlar” (1901-
1905).
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Araştırma Merkezi, Platform Garan-

ti Güncel Sanat Merkezi ve Garanti 

Galeri’nin 2011 senesinde özerk bir 

kurum olarak yeniden yapılandırıl-

masıyla kurulmuş ve koleksiyonunda 

üç kurumun arşiv ve kütüphaneleri-

ni barındırmakta. Çeşitli konuşma-

lar ve sergiler düzenleyen SALT’ın 

İstanbul Galata ve Ankara Ulus’ta 

iki ayrı merkezi bulunuyor. Kullanı-

cının etkin katılımını hedefleyen ve 

e-dergi, e-kitap ve dijital arşiv odaklı 

2.0 standartlarına göre yapılandırıl-

mış kütüphanesinin koleksiyonlarına 

ait parçalarının düşük çözünürlükte 

olan kopyalarına SALT Araştırma’nın 

web sayfasından ulaşabiliyorsunuz 

ve yüksek çözünürlükteki görselleri 

de yayınlarınızda kullanma şansınız 

var (http://saltonline.org/tr/191). 

Üç farklı kurumun birleşmesinden 

meydana gelmiş olan SALT’ın çok 

geniş bir dijital arşivi bulunmakta. 

Sanat Arşivi, Osmanlı Bankası Arşi-

vi, Mimarlık ve Tasarım Arşivi, İtal-

yan Büyükelçiliği Arşivleri, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Fransızca Basın, 

Aile Arşivleri ve Sabin Rüştü Bozcalı 

Arşivi bol miktarda efemera içeren 

ana koleksiyonlar. Çeşitli arşivlerde 

bulunan (özellikle Mimarlık ve Ta-

sarım ve Yusuf Taktak Arşivi) kart-

postalların sayısı bin üç yüze yakın 

ve 20. yüzyıl boyunca yayınlanmış 

olan reklamların sayısı bin beş yüzü 

geçiyor. Sinema ve Tiyatro Arşivi’nde 

film el ilanlarına, farklı arşivlerde ise 

tatil köylerinden şehir tanıtımlarına 

kadar çeşitli konularla ilgili yüzlerce 

broşüre ulaşabilirsiniz. Çeşitli diller-

de yayınlanmış ve geniş bir zaman 

dilimini kapsayan film afişleri de 

kapsamlı bir araştırma olanağı sağ-

layacak nitelikte. 20. yüzyılın başın-

dan günümüze kadar geçen zamanda 

değişik etkinlikler için basılmış olan 

davetiyelerin dijital kopyalarının sa-

yısı üç bin civarında. Koleksiyonda 

yaklaşık elli adet de kartvizit bulu-

nuyor. Arşivde iki adet fes etiketiyle 

birlikte mütevazı bir bilet koleksiyo-

nu bile var. Uzun lafın kısası, çok hız-

lı bir katalog taramasının ardından 

(saltresearch.org) bile SALT –ben-

SALT Galata 
koleksiyonundan, 
Sabiha Rüştü 
Bozcalı adına 
gönderilmiş bir 
kartpostalın ön 
ve arka yüzü.

Sultan 
Abdülmecid’i 
camiye giderken 
tasvir eden 
ve sonradan 
renklendirilmiş 
gravür,  
The Illustrated 
London News,  
21 Ocak 1854. 
ILN gravürünün 
orijinal ve 
renklendirilme-
miş hali.

Bahar Gürsel arşivi.
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zeri merkezlerde olduğu gibi arama 

sayfalarında “efemera” kelimesi pek 

de öne çıkmamış olmasına rağmen– 

Türkiye’nin en kapsamlı dijital efe-

mera arşivine sahip kurumlarından 

biri olduğunu gösteriyor ve özellikle 

erken 20. yüzyıl efemerası tarihi ça-

lışmak isteyenler için başvurulacak 

merkezlerin başında geliyor.       

efemerist olun, kendi 
arşivinizi oluşturun

Biraz dikkatlice incelediğinde, her 

ne kadar adlarında “efemera” sözcü-

ğü zikredilmemiş olsa da, Türkiye’de 

efemera çalışmaya olanak sağlaya-

cak birden fazla donanımlı araştırma 

merkezi ve arşivin var olduğu apaçık 

ortada ama aynı zamanda araştırmak 

istediğiniz konularla ilgili efemerayı 

toplayarak kendi arşivinizi oluştur-

ma imkânınız da oldukça yüksek. Her 

şeyden önce, efemera koleksiyonu 

yapmak istiyorsanız avantajlısınız, 

çünkü çok fazla sayıda kaynağın 

bazen çok cüzi meblağlarda satışa 

sunulduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. 

Efemeristliğin iki boyutu var: Birin-

cisi ileride efemera olarak değerle-

ri olabileceğini düşündüğünüz “ıvır 

zıvırları” çöpe atmamak, ikincisi ise 

geçmişten gelen efemeral kaynakları 

toplamak/koleksiyonunu yapmak. Bu 

yüzden, değerli olduğunu düşündü-

ğünüz tiyatro veya sinema biletlerini, 

davetiyeleri, kartvizitleri, kartpostal-

ları, takvimleri, peçeteleri ve hatta 

evinizdeki küçük eşyaların kullanım 

kılavuzlarını bile kesinlikle elinizden 

çıkarmayın. Ayrıca, en çok ne birik-

tirmek istediğinize karar verdikten 

sonra büyük şehirlerde sahafların 

düzenlediği efemera mezatlarına ka-

tılın. Sayısı yadsınmayacak kadar çok 

olan bu mütevazı açık artırmalarda 

her yaş ve sosyoekonomik gruptan, 

her türlü efemeraya ilgili kişilerle bir 

araya gelip 1800’lerden ve 1900’la-

rın başından günümüze ulaşmış olan 

gazete, dergi, tapu senedi, takvim, 

kartpostal ve etiket gibi günlük hayat 

parçalarını koleksiyonunuza katabi-

lir ve bunları birer birinci el kaynak 

olarak inceleyerek hepsinin kendine 

has olan öyküsünü anlatabilirsiniz. 

Belirli dönemlerde önemli antikacılar 

tarafından düzenlenen efemera mü-

zayedelerinin kataloglarını ve çeşitli 

koleksiyonları tanıtan ve sayfaların-

da bu konularla ilgili araştırma yazı-

larına yer veren yayınları24 inceleme-

yi de bir alışkanlık haline getirin. Bu 

yolla efemera kültürünüzü çok daha 

fazla geliştirip, özel koleksiyoncula-

rın neler satın aldığı konusunda bir 

fikir sahibi olabilirsiniz. 

Bir de farklı diyarlara yolunuz dü-

şerse oralardaki sahaflarda mutlaka 

efemera arayın. Örneğin, 1842- 2003 

yılları arasında basılmış olan dünya-

nın ilk resimli haftalık gazetesi The 

Illustrated London News’un 21 Ocak 

1854 tarihli nüshasında bulunan ve 

burada resmini gördüğünüz Sultan 

Abdülmecid’in tam sayfa tasvirine 

ben iki yıl önce Londra’da rastla-

dım.25 Padişahı Kırım Savaşı esnasın-

da, günlük hayat içinde tasvir eden 

ve altyazısında Abdülmecid’in Aya-

sofya Camii’ne giderken resmedildi-

ğini belirten illüstrasyon bana farklı 

hikâyeler anlattı. İlki, 19. yüzyılın ilk 

yarısında İngiltere’de basılmış olan 

bir eserin kapağında bulunan bir li-

tografinin kısa zaman içinde ortaya 

çıkmış olabilecek muhtemel kalıcı 

etkisiyle ilgiliydi. Britanyalı Oryan-

talist ressamların en ilgi çekicilerin-

den biri olarak addedilen ve eserle-

rindeki gerçekliğin Kahire’de günlük 

hayatın kalbinde geçirdiği uzun yıllar 

neticesinde elde ettiği bilgi ve tecrü-

beye dayandığı kabul edilen26 John 

Frederick Lewis (1804-1876), İngiliz 

ressam Coke Smyth’in (1808-1882) 

İstanbul’da şahsen ziyaret etmiş ol-

duğu mekânları tasvir ettiği yirmi 

altı eskizi taş üstüne nakşederek Il-

lustrations of Constantinople adlı 

kitapta 1838 yılında yayımlamış.27 

Lewis’in kitap kapağı için tercih etti-

ği ve Sultan II. Mahmud’u cuma na-

mazı çıkışı selamlık alayı esnasında 

betimleyen resim ile The Illustrated 

London News’ta Sultan Abdülmecid’i 

camiye giderken tasvir eden illüst-

rasyon arasında birçok açıdan kı-

yaslamaya değer benzerlikler bulun-

makta. Diğer bir küçük ama önemli 

bir ayrıntı ise, bahsi geçen tasvirin 

renkli olmasına rağmen kromolitog-

rafi28 olmamasıyla ilgiliydi. Nedenini 

sahafa sorunca, gazetelerdeki siyah 

beyaz illüstrasyonların basıldıktan 

ve okura ulaştıktan sonra kadınlar 

ve/veya çocuklar tarafından elde 

boyanarak renklendirilmiş olduğunu 

öğrendim. Yani yabancı bir ülkenin 

hükümdarının günlük hayatından 

bir kesit sunan ve okunduktan son-

ra atılması veya başka bir amaç için 

kullanılarak günlük hayat içinde bir 

şekilde tüketilmesi/dönüştürülmesi/

yok edilmesi beklenen bir 19. yüzyıl 

gazete sayfasının efemeral özelliği-

ni kaybederek üzerinde emek sarf 

edildiği için okunma vasfını yitirmiş 

fakat saklanması öngörülen yeni bir 

günlük hayat objesi haline geldiği-

ni keşfettim. En nihayetinde, Sultan 

Abdülmecid’i Fransız ve İngiliz do-

nanmaları Karadeniz’e henüz girmiş-

ken betimlemiş olan bu gazete sayfası 

tam yüz altmış yıl sonra basıldığı ül-

keden çıkarak tasvir ettiği topraklara 

ulaştı ve bir çerçevenin içinde, farklı 

bir günlük hayatın ortasında kendi-

ne kalıcı bir yer buldu. Kısa bir süre 

önce ise yurtdışında internet yoluyla 

efemera açık artırmaları düzenleyen 

bir web sitesinde aynı illüstrasyonun 

daha küçük boyutlarda (10.5 x 7 cm) 

bir kromolitografi kopyasına rastla-

dım. 19. yüzyılın ortasında bir İngiliz 

gazetesinde tam sayfa yayımlanmış 

olan Sultan Abdülmecid tasviri bazı 

Bir çikolata 
firmasının 
dünya 
liderleriyle ilgili 
bir “öğrenci 
kartı”nda II. 
Abdülhamid.

http://s3-eu-west-1.
amazonaws.com/
lookandlearn-
preview/M/M222/
M222042.jpg
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ayrıntıları üzerinde ufak değişiklik-

ler/sadeleştirmeler yapıldıktan son-

ra, aynı dönemin sonunda meşhur 

bir Fransız çikolatasının dünya li-

derleriyle ilgili bir “öğretici kart”ında 

Sultan II. Abdülhamid resmi olarak, 

“Sultan, Ramazan’ın ilk gününde ca-

miye giderken” altyazısıyla çocuklar-

la buluşmuştu.29 Lewis ile başlayıp 

şimdilik Fransa’da sona eren bu ilginç 

rastlantı, bana 19. yüzyıl efemerasın-

da betimlenmiş olan fikir ve stereo-

tiplerin Avrupa’nın farklı ülkelerinde 

nasıl yaygın bir biçimde kullanılmış 

olabileceğine dair bir düşünce de ka-

zandırdı. İşte efemeranın büyüsü de 

bu zaten; ilk bakışta sıradan ve ucuz 

görünen tek bir sayfa ya da bir kitap 

ayracı incelediğiniz takdirde size bir 

dönem zarfında meydana gelmiş olan 

sosyal, ekonomik ve kültürel geli-

şim, değişim ve etkileşimleri tasvir 

eden teferruatlı ve güzel bir hikâye 

anlatabiliyor. Uzun lafın kısası, her 

ne kadar tek günlük olarak tanımlan-

mış olsa da efemera değerli, efemera 

çalışmak ise son derece önemlidir, 

çünkü size –siz de başka insanlara 

aktarın diye– sizin gibi insanların çok 

uzun seneler önce ne düşündüğünü, 

nasıl hareket ettiğini ve neleri sevip 

nelerden etkilendiğini gelip geçici-

liğinin içinde sakladığı kalıcılığıyla 

bir çırpıda anlatıverir. Efemerayı ve 

tarihçi ve/veya koleksiyonerin efe-

merayla olan ilişkisini, şair ve yazar 

Hayriye Ünal çok yalın ama o derece 

etkileyici bir şekilde şu cümleyle ne 

güzel aktarmış: “Efemeristin temel 

hareket noktası: Tarihin yarısı kütüp-

hane raflarındaysa diğer yarısı çöp 

kutusundadır.”30
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