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Koleksiyoncu...
Geçen gün Discover dergisini kar›flt›r›rken gözüme çarpt›: Edison’un ampulü
icat etti¤i 10 y›l süren bir dava sonunda
kabul edilmifl. Ünlü mucidin bu zaferi kazanmas›nda en büyük rolü mahkemeye
delil olarak sundu¤u ampuller oynam›fl.
Davadan sonra kay›plara kar›flan ampuller geçenlerde depo olarak kullan›lan bir
odada bulunmufl ve bir kaç gün sonra ünlü müzayede flirketi Christie taraf›ndan
aç›k art›rmaya ç›kart›lm›fl. Aç›l›fl fiyat›
380.000 dolar olan ampullere maalesef
kimse talip olmam›fl. Fiyat abart›lm›fl diyorsan›z, bir kaç y›l önce Eric Clapton’un
çald›¤› gitar bu fiyat›n iki misline sat›ld›.
Gine ayni art›rmada ‹kinci Dünya Savafl›
s›ras›nda Alman mesajlar›n› deflifre etmekte kullan›lan Enigma makinesine de
al›c› bulunamam›fl. Ama Einstein’›n 16
yafl›ndayken yazd›¤› bir mektup, tam 670
bin dolara sat›lm›fl ve Darwin’in Türlerin
Kökeni adl› kitab›n›n birinci bask›s› 150
bin dolara müflteri bulmufl.
Bizim gibi insanlar›n bu mebla¤lar›
ödemesi söz konusu de¤il; ama “Zenginin
mal› fakirin çenesini yorar” kabilinden bu
konuyu ‹nternet’te biraz araflt›rd›m. Bul-
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duklar›m beni oldukça flafl›rtt›. fiimdiye
kadar sat›lan en pahal› resim, Van
Gogh’un Dr. Gachet adl› tablosu imifl
(Gachet, Van Gogh’u ak›l hastanesinde tedavi eden doktorun ad›d›r). Bir Japon ifladam›, bu tablo için 82 milyon 500 bin dolar ödemifl! Bunu 78 milyon dolar ile Renoir’in Au Moulin de la Galette tablosu takip ediyor. Koleksiyon diye iflte buna derler; bu tablolar› alan ayn› adam. Ben epey
pahal›ya gider diye düflünmüfltüm; ama
Picasso “Bahçede Oturan Kad›n” adl› tablosuyla ancak alt›nc› s›raya oturmufl. Fiyat
49 milyon 500 bin dolar.
fiimdiye kadar müzayedede sat›lan en
pahal› kitap, 12. yy’da yaz›lan ve 1983 y›l›nda aç›k art›rmayla 20,7 milyona sat›lan
‹ncil. Kitab›n sahibi Almanlar bu eseri o
kadar itinayla sakl›yormufllar ki, kitap y›lda sadece 6 hafta sergileniyormufl. Buna
karfl›l›k, ‹ranl› bir hattat taraf›ndan yaz›lan çok eski bir Kuran’›n 8 sayfal›k bir fasikülü 37 bin dolara sat›lm›fl.
Beni en çok flafl›rtan, Fransa Turunu 6
defa kazanan Lance Armstrong’un bisikletinin 75.000 dolara al›c› bulmas›. Ben bu-

nu duyunca kendi kendime herhalde kadro yaln›z meteorlarda bulunan nadir bir
madenden yap›ld› dedim. Ama konuyu biraz araflt›r›nca ac› gerçek yüzüme bir flamar gibi indi: Bisikletin kadrosu binlerce
dolarl›k p›rlantalarla kaplanm›fl. Zaten y›ll›k kazanc› 20 milyon dolara varan Armstrong’un böyle bir densizli¤e alet olmas›na flafl›rd›m do¤rusu. Ben kadrosu genellikle ODTÜ çamuruyla kapl› cefakar bisikletim Düldül’ü böyle bir ucubeye hiç bir
zaman de¤iflmem do¤rusu. Zaten böyle
bir bisiklet ancak kalabal›k bir koruma ordusuyla yola ç›kabilir.
Tabii bu mebla¤lar bizim gibi insanlar›
koleksiyonculu¤a soyunmaktan men ediyor; ama yapt›¤›m araflt›rmalar fazla para
sarf etmeden hemen hemen herkesin bir
koleksiyon sahibi olabilece¤ini gösteriyor.
En ucuzundan bafllayal›m: Uçaklarda koltuklar›n arkas›na midesi bulananlar için
ka¤›t bir torba konur. Amerikal›n›n biri
bu torbalardan kapsaml› bir koleksiyon
yapm›fl. (‹nanmad›ysan›z yaz›n›n sonunda
verdi¤imiz Web adresine girip kendiniz
bak›n). Baflka birisi lokantalarda kullan›lan ufak fleker paketleri topluyormufl.
“Tam 16 y›ld›r bu ifli yap›yorum “ diyor
bu talihli bey ve koleksiyonu bir araya getirmesinde en çok kamyon floförlerinin
pay› oldu¤unu söylüyor. Çikolata ambalaj›, bilet koçanlar›, ka¤›t mendil (kullan›lm›fl olup olmad›¤› belirtilmiyor) ve kahve
kar›flt›r›c›lar, buldu¤umuz di¤er ilginç koleksiyon türleri. Yani koleksiyonu bedavaya getirmeniz bile mümkün.
Görebildi¤imiz kadar bizim zengin vatandafllar›m›z da de¤erli eserler toplamak
konusunda Bat›’l› hemcinslerinden afla¤›
kalm›yorlar. O kadar ki, Koç ve Sabanc›
ailelerinin koleksiyonlar›n› sergilemek
için müze gerekiyor. Çok daha mütevazi
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bir bütçesi olmas›na ra¤men kendi okulum ODTÜ’nün yeni aç›lan Bilim ve Teknoloji Müzesi yabanc› üniversite kampuslar›nda gördüklerimden çok daha iyi.
Peki ama o zaman paras› olmayan zü¤ürt vatandafllar›m›z ne tür bir koleksiyonculuk yapabilir? Benim kime ödünç
verdi¤imi hat›rlamad›¤›m ve bir türlü geri
gelmeyen kitap say›s›n› göz önüne al›rsak, hem ABD’de hem de ülkemizde kitap
koleksiyonculu¤unun akademisyen ve ö¤renciler aras›nda oldukça yayg›n oldu¤unu san›yorum. Ama koleksiyonunu sergilemek veya Web sayfas›na koymak isteyenler için kusma torbas› veya bilet koçan› toplamak, bana pek cazip gelmiyor
do¤rusu. Kahve kar›flt›r›c›s› fena bir seçenek de¤il; ama ben baz› kiflilerin kahveyi
kar›flt›rd›ktan sonra bu kar›flt›r›c›lar› kürdan olarak kulland›¤›n› gördüm, yani hastal›k kapabilirsiniz.
Asl›nda bizim bu konuda ABD’yi taklit
etmemiz hiç gerekmez. Biz bize özgü nesneler kullanarak çok orijinal koleksiyonlar oluflturabiliriz. Örne¤in, dilekçe koleksiyonculu¤u. Herhangi bir devlet üniversitemizde çal›flan biri yurtd›fl›nda akademik
bir toplant›ya kat›lmak istedi¤i zaman,
önce bölüm baflkanl›¤›na dilekçe verir;
baflkan kabul ederse dilekçeyi dekana yollar, dekan kabul ederse dilekçe önce rektörlü¤e oradan YÖK’e gider. Size gelecek
yan›t› da hesaba katarsan›z, ve sekreterden de yaz›flmalar›n bir fotokopisini al›rsan›z sizin tek sayfal›k dilekçe flimdi tam
alt› sayfa oldu. ‹flte ilk koleksiyonunuz
için mükemmel bir bafllang›ç yapt›n›z.
Hem de cebinizden tek bir kurufl bile harcamadan. Akla daha bir sürü olas›l›k geli-

yor. Her f›rsatta doldurmaya mecbur kald›¤›n›z formlar› bir düflünün. Koleksiyon
yapmak için bundan daha zengin bir kaynak bulunur mu?
fiimdi flakay› bir yana b›rakarak gelin ve
ben, siz genç arkadafllara paha biçilemeyecek kadar de¤erli bir koleksiyona nas›l sahip olabilece¤inizi göstereyim. Ama bu tür
koleksiyonculuk için de¤iflik bir kulvara
geçmemiz gerekecek. Önce biraz ön bilgi.
ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerimizin
ABD kampuslar›na att›¤› en büyük fark,
kurulduklar› arazilerin geniflli¤i ve güzelli¤i. Bu aç›dan çok flansl›y›z; çünkü bizim
yaban›m›z hemen yan›m›zda. Gölümüz,
orman›m›z, çeflit çeflit böcekler ve kufllar,
hatta tilkimiz bile var. Tabi bu güzellikleri içinize çekebilmek için bazen 45 derecelik yokufllar› t›rmanmam›z gerekiyor;
ama bu da iflin cilvesi.
Geçen gün ö¤rencim Didem ‹kis’le birlikte bu tepelerde ilkbahara hofl geldine
gittik. Ama as›l maksad›m bu ziyareti f›rsat bilip bir süredir ihmal etti¤im koleksiyonuma yeni örnekler toplamakt›. Asfalt
bitip toprak patika bafllar bafllamaz, karfl›m›za bafllar›na gelecekten habersiz bir
küme sapsar› çi¤dem ç›kt›. Derhal hepsini koleksiyonuma ekledim. Biraz ileride
kahverengi sar› kar›fl›m› muhteflem bir
kelebek, bir yaban otuyla sohbet ediyordu. K›sa bir süre sonra onlar da koleksiyonumun bir parças› oldu. Kufllar zaten
koleksiyonumun en önemli k›sm›n› oluflturur; ama Didem “Bak›n Hocam k›z›l flahin” deyip gökyüzünü iflaret edince, koleksiyonumda bu kufltan tek bir örnek olmad›¤›n›n fark›na vard›m. Bu kaçmaz bir
f›rsatt› ve bir kaç dakika içinde bu kuflu
da torbaya- pardon, belle¤ime att›m. Bel-

lek mi? Evet bellek. Çünkü benim yapt›¤›m, bir çeflit sanal koleksiyonculuktur.
Hayvan› yakalamak, çiçe¤i koparmak yerine görüntülerini belle¤ime kaydederim.
Asl›nda yöntem, sand›¤›n›z kadar orijinal
de¤il. Benim bu tür koleksiyonculu¤a bafllamam›n en büyük nedeni, büyük do¤a
flairi William Wordsworth’un “Bir Bulut
Gibi Yaln›z Dolaflt›m” adl› fliiri neden oldu. ‹lk k›tay› birlikte okuyal›m:
Vadiler ve tepeler üzerinde,
Dolafl›yorken tek bafl›ma
Dalgalanan bir bulut gibi,
Gölün k›y›s›nda, a¤açlar aras›nda,
Gördüm birden küme küme,
Rüzgârla sallan›p dans eden
Bir sürü yaban nergisini.
Ve fliirin son k›tas›:

Çok zamanlar yata¤›mda
Uzanm›fl yatarken
Onlar ta içimdeki gözde
Parlay›p ortaya ç›karlar birden,
Budur yaln›zl›¤›m›n en büyük mutlulu¤u
O zaman dolup taflar yüre¤im sevinçle
Ve dans eder nergislerle.
Dikkat ettiyseniz t›pk› bir pul koleksiyoncusu gibi Wordsworth önce örne¤i
toplam›fl ve sonra can› s›k›l›nca tekrar
göz önüne getirip hayranl›kla seyretmifl.
Farkl› olan, örne¤in nerede sakland›¤›. O
kadar. Ama pulun bir fiyat› var, di¤erine
ise paha biçilmez.
Hepinizin ilkbahar› kutlu olsun.
Notlar:
Science for Sale. Discover. 30 Mart 1907
http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlongl
ast.com/expensive24.html
http://thelongestlistofthelongeststuffatthelongestdomainnameatlongl
ast.com/expensive44.html
http://www.altervistas.com/sites/weird/565
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