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TUrk Müzecilik tarihinin 
büyük bir rüknünü bu ay 
içinde kaybetmiş bulunuyo
ruz. Aziz Oğan ismi takri
ben yanın asırdan beri 
Türk Müzecilik âleminin i* 
çinde her an biraz daha ya
yda yayda gördüğü hizmet
ler ve başardığı işler dere
cesinde ehemmiyet kesbet- 
meğe ve parlamağa başla
mıştı. Hele şu son senelerde, 
bühassa 65 yaşım ikmal e- 
derek Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğünden emekliye 
ayrıldıktan sonra kendisini 
büsbütün İlmî ve mesleki 
çalışmalara vermiş, bilhas
sa bu gazetenin sütunların
da çok faydalı ve sidden 
kıymetli makale ve etüdleri 
daha geniş bir kitleye hitap 
ederek tam mânasiyle btlgi 
ve görgüsünden istifade e- 
dilebilir bir hâle gelmişti. 
Fakat ne yazık ki ümit edil
medik ve beklenmedik bir 
anda fâni hayattan aynddı- 
ve böylece de kendisini u- 
zaktan ve yakından tanı
yanları sonsuz bir keder ve 
elem içinde bıraktı.

68 yaşında hayata gözle
rini yuman Aziz Oğan, Türk 
Müzeleri ve Müzeciliğinin 
çok büyük himmet ve hiz
metleri sebketmiş banileri 
olan Osman Ham di, Haül 
Ethem beylerin kurdukları 
ekolden yetişmiş ve onların 
izinden yürüyerek bu eko
lün son mümessili olarak 
hayata vedâ etmiştir. Mer
hum, 1907 senesinde o za
man Müzelere bağlı olan 
“ Sanayii Nefise Mektebi” 
Resim şubesinden neş’et e- 
derek daha o yaşta Müzele
re intisap etmiştir. Esasen 
o zamanlar Darülfünunun 
Arkeoloji şubesi olmadığın
dan pek tabu; meslek ola
rak Müzelere girmenin en 
kestirme yolu “ Sanayii Ne
fise Mektebi” idi.

Aziz Oğan da bu yoldan 
yürüyerek Müzenin çeşitli 
kademe ve şubelerinde ça
lışarak muvaffak olmuş ve 
daha genç yaşında Müze dı-
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riye’nin bizden ayrılması 
neticesinde tekrar İzmir’e 
dönmüş ve o zaman bir me
zarlık olan Bahribâba par
kında bulunan kıymetli e- 
serlerin takviyelerini temin 
eylemiştir. îzjnir’in işgalin
den sonra Aziz Oğan’ı tek
rar İstanbul müzelerinde 
görüyoruz. Fakat bu vazi
yet kısa sürmüş, İzmir’in 
istirdadını müteakip Maarif 
Vekâleti tarafmdan eski va
zifesi olan İzmir ve havalisi 
Asan Atika Müfettişliğine 
tekrar gönderilmişti. İzmir 
gibi her bakımdan ehemmi
yetli ve kıymetli bir merkez
de yeniden çalışmağa baş
layan merhum, her şeyden 
evvel burada bir müze kur
mak ve eski eserlere karşı 
alâka ve sevgi uyandırmak 
için gayret göstermeğe baş
lamıştı. Ayni zamanda bir 
memleket hizmeti olan bu 
mühim işte Aziz Oğan kar
şısına çıkan zorluklardan 
yılmadan ve yorulmadan ıı- 
zun müddet çalışmış ve ne
ticede gayet tabiî olarak 
muvaffak olmuştu.

Başta o zamanki İzmir 
Valisi Kâzım Dirik olmak 
üzere bütün İzmirlilerin 
sevgi ve muhabbetlerini ka
zanan rahmetli Müzeyi te
sis etmekle beraber “ İzmir 
ve Havalisi Asan Atika 

•Muhipleri Cemiyeti”  adiyle 
bir de dernek kurmuştu. 
Aziz Oğan’ın bu himmetini 
İzmir’liler, Maarif Vekâle
ti ve Müzeler ailesi hiçbir 
zaman unutamayacaklardır.

1931 yılında Aziz Oğan’ı 
tekrar İstanbul’da görüyo
ruz. Bu tarihte yaş haddi 
dolayısiyle tekaüde sevke- 
düen üstadı Halü Ethem 
bey’in yerine İstanbul Asa
rı Atika Müzeleri Umum 
Müdürlüğüne tâyin olun
muş görüyoruz. Bu vazife
de fâsılasız tam 32 yıl ka
larak Türkiye’nin bu ilk ve 
esaslı Müzesinin İlmî ve

AN
meslekî inkişafında büyük
hizmetleri sebketmiştir. Sek 
siyonlarm çoğalması ve in
kişafı, teşhir, tanzim ve tas
niflerin tamamlanması, ka
talog, rehber gibi bir müze 
için lüzumlu neğriyatın ha- 
zırlattınlması gibi mühim 
meslekî ve İlmî faaliyetler 
Aziz Oğan’ın müdürlüğü za
manında bir esas ve prog
rama göre temin olunmuş
tu.

1953 yılı sonunda vaş had
di dolayısiyle Müdürlükten 
emekliye aynlan Aziz Oğan 
müdürlüğünün ilk ânından 
beri reisi bulunduğu Eski 
Eserleri Koruma Encüme
nindeki vazifesine yine de
vam etmek suretiyle Müze
ler camiasından ayrılmamış 
sayılıyordu. Hele tam bu sı
rada epeyi bir zamandan be
ri üzerinde çalıştığı (Ka’ri- 
ye iamü) hakkmdaki eseri 
de Türk Tarih Kurumu tara 
fından neşredümiş bulun
makla merhum tekaütlüğü
nün ilk anlarım büyük bir 
neşe içinde geçirmeğe baş
lamıştı.

Fakat bu hal fazla devam 
etmedi. Şimdiye kadar bu
lunmuş olduğu bütün vazife 
ve muhitlerde kendisini her 
hususta çok sevdirmiş olan 
Aziz Ogân hiç de ümit edil
medik ve-beklenmedik bir 
anda fânî dünyadan ayrıl
dı.

Müzeci, Ressam, Müdek- 
kik, Müellif ve ayni zaman
da çok müşfik ve merha
metli bir insan olan Aziz O- 
gan’m çalışmaları, başarıla
rı, eserleri ve hayatı şüphe
siz ki kendisini yakinen ta
nıyanlar tarafmdan ayrı 
ayrı kaleme alınacak ve neş
redilecektir. Bunu merhu
mun hayatta bulunan kıy
metli dostlarından ve onun
la beraber çalışmak fırsatı
nı bulmuş arkadaşlarından 
ve bilhassa Edebiyat Fakül
tesinin Arkeoloji Doçenti o- 
lan bilgin kızı sayın Jale 
înan’dan bekliyoruz._______



şı arkeolojik hizmetlere de 
başlayarak Ege havâlisinde 
" E les, 3ardes, Didima gibi 
ehemmiyetli arkeolojik ka
zıların komiserliğini yapmış 
ve böylece mesleki bilgisini 
de tedricen arttırmıştır. Bu 
şekilde temayüz etmeğe 
başlamış bulunan Aziz Oğan 
1914 de İzmir ve havalisi 
Asan Atika Müfettiştiğine 
tâyin edilmiş fakat pek az 
zaman sonra çıkan Birinci 
Cihan Harbine ihtiyat za
biti olarak iştirak ederek 
Çanakkale, Kafkas cephesi 
ve Şam’da Dördüncü Ordu 
karargâhında vatanî vazife 
görmeğe başlamıştır. Asker 
lik hizmetinde dahi büyük 
bir tesadüf eseri olarak ar
keoloji çalışmalarına devam 
fırsatım bulan Aziz Oğan, 
Dördüncü Ordu karargâhı
na bağlı bulunan Asan Ati
ka Müşavirliğinde Th. Wie- 
gand Zürcher, Watzinger 
ve Wulzinger gibi çok kıy
metli profesör ve arkeolog
ların yanında bulunmuş ve 
onlardan azamî istifade te
min etmişti*- Genç ihtiyat 
zabitinin meslekî merakı 
karargaâh tarafından ken
disinin bu müşavirliğe ve* 

i rilmesiyle neticelenmişti.
Birinci Cihan Harbinin 

devamı müddetince Şam ve 
Baalbek’teki eski eserler ü- 
zerinde çalışan Aziz Oğan 

i harbin sonlarına doğru Su-
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