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İzmir Asarıatika müzesi onysdl 
yaşını tamamlarken...

Müzemiz ender eserlerin teşhir edildiği 
iki c amelimi daha kazandı

On yedi seııe dvvel kapılarını zi
yaretçilere açan «İzmir Asarı Ati- 
’ka» müzesi, yaşı itibariyle bir çok 
vilâyet müzelerinden dalla genç 
olmakla beraber, ihtiva ettiği eser
lerin kıymet ve kesreti bakımın
dan onları geride bırakmıştır.

Vilâyetimizin hemen her • köşe
sinde mebzıılen mevcut olan antik 
eserlerin en kıymetlilerini bir ara
ya toplamak ve bunları âlimlerin, 
mekteplilerin, ve halkın istifade 
edebileceği bir tarzda tertip vc tan 
zim etmek- yani bir müze karımak 
fikri meşrutiyetten sonra bi*r çok 
münevverlerimizin zihinlerini iş
gal etmeğe başlamıştı. Ne yazık ki 
memleket hayat, irfanı bakımın
dan pek hayırlı olan bu güzel fikir 
dan uzun müddet istifade edileme
miş ve ancak Cumhuriyetin.ilânın 
dan sonra filiyata geçilebilmiştir.

Müzenin kuruluş ve gelişimin
den bahsederken bilhassa üç şahsi
yetin isimlerini anmamak kabil de 
ğildir: Vali Kâzım pasa asarı atika 
müfett işi Aziz-Oğan. nuiz<- müdü
rü Sadâkattin- Kanlar..

Bu üç. aziz şahsiyet, aralarında 
•n' verimli bir iş birliği kurarak 

s-nelerce bu sahada yorulmak bil
mez azim ve metanetle çalışmış
lar ve kurdukları ilim - müessese, 
siyle, değil, yalnız vatanımızın hu
dutları dahilinde ve fakat bir çok 
Avrupa memleketlerinde de hatı
ralarını ebedileştir m işlerdir. Maal
esef ebediyyen aramızdan ayrılmış 
olan Kâzım (paşa) Dirik ile Salâ. 
hattin Kantarı ve halen başka mu
hitle verimli mesaisine devam 
eden Aziz Ogaru saygı ile anmak 
bizim için vicdanî ve meslekî bir 
borçtur.

★
On yedi senelik faaliyeti esna

sında plâlik, seramik .ve numiz- 
ınatiğe ait binlerce eserin toplan
dığı büyük bir ilim ve sanat mües. 
s es esi haline gelen müzemizde, bu 
gün, daha iki camekânm hazırda.
ınp ziyaretçilerin istifadelerine ar- 
zedilidiğini bildirmekle büyük bir 
sevinç duyuyoruz. Bunlardan bi
linci camekûn müzenin seramik 
koleksiyonlarında şimdiye kadar 
kendini hissettirmiş olan bir boşlu 
ğu doldurmaktadır. Diğeri i.Mi mü
zenin saf altından mamul ziynet 
aşyusı ve par* kolU»lu»iyonunu art
tırması bakımından ehemmiyetli, 
dır.,

Bilindiği veçhile bugün üzerin
de yasadığımız bu aziz topraklar
da, vaktiyle, Ion medeniyeti ram:. 
nı alan büyük bir medeniyet bü

tün ihtişam ve şaşaası ile asırlarca 
büküm sürmüştür. A ııck  Peısiv
rin buralarını istilâları üzerine 
(M. E. ö. asır ortası) Ion medeni
yetinin beşiği olan «Siteler:- tah
rip ediliyor ve buralarda yetişen 
âlim, sanatkâr ve filozoflar Atina 
ve sair garp Şehirlerine aııubaceret 
etmeğe mecbur kalıyorlardı. Bun
lar eski Grek medeniyetinin en yük 
sek kademesini teşkil eden klâsik 
devir (M. E. 5. ve 4. asırlar) me
deniyetinin yaratılışına hizmet 
ederlerken ana vatanları da ya
bancı istilâsı altında günden güne 
harabiye uğruyordu. Bu inhitat 
devri büyük İsk: lidere kadar (M. 
E. 4. asır ikinci nısfı) devam elli
ğinden arada geçen takriben iki 
asırlık zamana,' yani klâsik dev
re tekabül eden kısma ait antik 
ederlere garbi. Anadoluda pek en
der olarak tesadüf edilmektedir. 
İşle bugün teshirine muvaffak ol
duğumuz eserler, bu devir mahsu
lü olmaları bakııyundan ehemmi
yetlidirler .Bu eserler 935 senesin
de P. Devamb z ile bu satırları ya 
zan tarafından Milûsm Kalın Ağıl 
köyünde yapılan bir kazıda bulun
muş olup jeometrik, arkaik, klâ
sik, helenistik ve Romen devri se
ramik parçalarını ihtiva etmekte
dir. Bunlardan bilhassa aıkik ve 
klâsik devir mahsulü olan siyah ve 
kırmızı figürlü vazo parçaları en
teresandır. Ziyaretçilerimiz bu par 
çalar sayesinde siyah ve kırınızı 
figürlü vazolarda kullanılan resim 
teknikleri arasındaki meşhur ve 
abriz faiklan (Arkaik devir sera
miğinde görülen siluet şekildeki 
siyah figürler M. E. altıncı asrın 
sonlarında yerlerini kırmızı figür
lere tcrkediyorlar. Bunlar artık bi
rer siiûet olmaktan kurtulmuşlar
dır. Arada sırada ışık ve gölge 
oyunlarına tesadüf edilmekle, ha
reketler bir elastikiyet kazanmak
tadır. Göz ve kulaklar tabiata da
ha uygun bir şekilde resmedilmek
te bilhassa 3JUncU buut mesele
si ehemarıiyet kesbetmektedir.) 
Kolayca tesbit edebileceklerdir.

İkinci camckânda Grek, Romen 
ve Bizans devirlerine ait saf altın
dan mamul ziynet eşyaları (dlya- 
dem, küpe, yüzük, bilezik gibi) 
ilo altın vc gümüşten mamul n;ü. 
teaddii sikkeler teşhir edilmekte
dir. Bunların da ziyaretçilerimiz 
tarafından büyük bir sevk ve alâ
ka ile telkik edileceklerini ümit 
ederiz.
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