
Aziz Oganın yarım asırlık müzecilik hayatı

Amerikaya kaçırılan tarihî heykeli 
tekrar nasıl Türkiyeye getirttik?
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Metin Ergin____|
Elli bir senelik müzecilik haya- < 

tından sonra geçenlerde emekliye j 
ayrılan Arkeoloji Müze leri Müdü
rü Arız Oğan mütevazı fakat mu- . 
vaffak olmuş idare adamlarının en 
tır k misallerinden biri... Aziz O- J 
F mm emekliye ayrılması dolayısile 
Arkeoloji Müzesinde tertib edilen 
törende ben de bulundum- O gün 
Türk ve ecnebi arkeologlarla sanat 
• damlan tarafından Aziz Oganın 
hizmetleri övüldü.

Gayet haklı olarak diyebiliriz ki 
hızım bucun eşsiz şaheserleri ba
rındıran dunva çapında iki müze- 
Bu* var: Topkapı Müzesi ve Arke- 
o'«vı Müzesi... Umumiyetle Türk 

•t eserlerini ihtiva eden Topka- 
‘ luzesi kendi sahasında rakib- 
ır . Tarihi heykel, kabartma, 
d. bıist, çeşidli ziynet eşyası 

v s 51 ıhıva eden Arkeoloji Mü- 
ise bu sahada birinci sınıf mü- 

«eler arasında yer alır... Bu mü- 
gede yalnız Iskenderin lâhdi adı 
verilen eşsiz esenn değeri 5 mil
yon dolar (beyaz borsada 15 mil
yon T- L.) olarak tesbit edilmiştir!

Azız Oğan, hayatının elli bir yı
lını müzelerde geçirmiştir... Ken
disi rahmetli Hamdi Bey ve Halil 
Ethem Beyden sonra, 1931 yılından 
bu güne kadar bu müzenin mü
dürlüsünü yapmıştır. İzmir, Ege 
v* Bergama müzeleri de onun ese
ndir. Şimdiye kadar bir çok üni
versite. akademi ve ilim cemiyet
lerinden madalyalar alan değerli 
müzecimiz, yazdığı kitabiar ve bin 
lerce makale ile bu sahada önemli j 
hizmetlerde bulunmuştur.

Kendisine »ordum:
— Hayatının 51 yılını Türk mü

zeciliğine vakfeden bir insan sıfa- 
bie şu andaki ihtisaslarınız?

Gözleri doldu:
— «Buğunun gençleri Arkeoloji 

Müzelerinin ne kadar zor şartlar 
altında kurulduğunu pek bilmez
ler» dedi- «Bizde rahmetli Osman 
Hamdi Beyin 1881 de müze mü- 
duriuzüne tayini Türk müzeciliği
nin d^num noktasını teşkil eder. 
Bu müze ve içindeki eski eserlerin

uyak bir kısmı onun eseridir- E- 
/ * r  arkeoloji müzeleri Hamdi Bey 
taralından kurulup bir «Asâr-ı 
A ’ ıka nizamnamesi» çıkarılmış ol
masaydı, bizdeki eserlerin hepsi 
buğun Avrupa müzelerinde bulu
nacaktı- İlk olarak burada rah
metli üstadımı hürmetle anmayı j 
vazife bilirim. «Ben de yirmi üç ; 
»ene.jjc müdürlüğüm esnasında I 
onun yolundan yürüyerek, türlü j 
»crl ıklara rağmen, ziynet eşyası, j 
antika para ve madalya koieksiyo- i 
çından ibaret sekiz salon tertib !

A yd ın d a  bulunan bir sanat şaheseri: Efeb (gene bir sporcu)
taş parçasından başka bir şey bu
lunm az mı? Mezartaşlanm buraya 
dolduracaklarına binayı mekteb

yapsalar daha iyi olmaz mı?
Aziz Bey bu sual üzerine ziyaret

çiye hatasını anlatmış... Bu zat 
müdüre müteaddid defa teşekkür 
ederek müzeden ayrılmış ve ondan 
sonra her sene iki defa müzeyi zi
yaret etmiş!

İkinci hâdise İse daha mühim:

1906 da Edgar Jimmsbanks adlı bir 
Amerikan arkeologu Bağdadda bul 
duğu M. Ö. 330 senesine aid meş
hur Lugal-Dalu heykelini Ameri
kaya kaçırmış... Bu vaziyete müt- 
hıç üzülen Hamdi Bey talebesi 
Aziz Beyle bir kurnazlık düşün
müş... Heykelin resmî kanaldan 
getirilemiyeceğini bildikleri için 
Amerikan sefiri Leichsmonu mü
zeye davet etmişler ve Hamdi Bey 
hırsızlığı sefire anlatmış. Mahcub 
olan Amerikan sefiri de, heykeli 
Amerikadan getirterek Hamdi Be
ye kendi elile teslim etmiş!

Memleketimizin bugünkü hudud 
larmın bile çeşidli medeniyetlere 
beşiklik ettiği ve bir çok şaheserle
rin yeraltında gömülü kaldığı ma
lûm. Değerli müzeci ve arkeologa:

— Bu eşsiz hâzineleri meydana 
çıkarmak için bizde neden büyük 
hafriyatlar yapılmıyor? diye sor
dum.

Mühim bir derdine temas etmiş
tim:

— «Toprağın üstündeki sanat 
eserlerimiz harab bir vaziyette bu
lunurken, ağır masraflara mal olan 
büyük hafriyat İşlerine girişilmesi 
pek doğru olmaz.» dedi. «Evvela 
yeryüzündekileri tamir etmek la
zımdır. Toprak altındakilerin biraz 
geç çıkarılmasının hiç bir mahzuru 
yoktur.

Buna rağmen biz son iki sene 
içinde, elimizdeki mahdud tahsisat
la Adalet Sarayında, Silâhtarağa- 
da, Yalova ve Silivride yaptığımız 
kazılarda değerli eserler bulduk. 
Bunlar ilmi mecmualarda yayınlan 
dı. Diğer taraftan Türk Tarih Ku
rumu da Kadıköyde Fikirtepesindo 
İstanbulun en eski iskân mıntakası 
m meydana çıkarmıştır.

Tekrar ediyorum: Benim en bü
yük arzum evvelâ tarihi eserlerin 
iyi bir şekilde tamir işlerinin ba- 
şaarılmasıdır. Fakat maalesef Ev
kaf ve diğer ilgili müesseselerin 
alâkasızlığını görmek beni çok ü- 
züyor. Bereket ki Millî Eğitim Ba
kanlığı bunu telâfi etmek için aza
mî gayret gösteriyoruz...»

Sohbetimiz sona ermişti... En 
samimi temennilerle yanından ay
rıldım.

M üzecilik mütehassısımız Aziz Oğan ve (sağda) A rekeoloji Müzesinin m ilyonlar değerindeki
tarihî eserlerinden «Iskenderin lâhdi»



c ..~n yoıuyıa a ı muzc-
mızı butun dünyaya tanıtmaya ça- 
LfUrn Şimdi vazifemden manevi 
bu huzur içinde ayrılıyorum.»

— Bizde müzecilik niçin bu ka
dar feç başlamıştır?

— «Türkiyede ilk müze 1845 - 
1850 yıllan arasında Tophane Mü
şiri Ahmed Fethi Paşa tarafından 
Ava İrini kilisesinde kurulmuştu* 
O ramana kadar, malûm olan se- 
behler yüzünden, toprak altından 
çık anlan eserlere, heykellere, hattâ 
yafcüboya tablolara kimsenin kıy
met verdi# yoktu. Halbuki Avru- 
pada müzeciliğin yüzlerce senelik 
tarihi vardır.
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'B ı;da be asıl müze Osman 
Hamdi Bevm müdürlüğe tayın e- 
dılri;£ı 1881 den sonra kurulmuş
tur H*mdi Bey yalnız 1891, 1902 
ve 1908 yıllarında bu müzeyi kur
makla kalmamış, aynı zamanda 
meşhur Sayda hafriyatını yaptır
mış, S mayii Nefise mektebini aç
mış, değerli bir Türk bilgini ve e- 
serieri Avrupa müzelerinde yer 
alan kıvmetli bir ressamdı- Bu muh 
tetem zat, idealinin gerçekleşmesi 
içm padişahla çekiştiği ve iki sene
lik maaşını teberru ettiği halde, 
ek - er i vet onun ıcin: *-Bu adam mu
hakkak akimı oynatmış .. Buhran
lı zamanlarda taş parçalarını çıkar
mak için masraf etmenin ve bina 
jroptırmanm manası var mı?» di
yordu.
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«-Bugün ise hepimiz bu eserlerle so 
iftihar ediyoruz. Artık müzelerin \ 
ir.arve hakan birer pencere olduğu a 
ve maz nin bu savede aydınlandığı aj 
k»Hul edil,niştir. Medenî memleket g 
le-de en fazla ihtimam ve alâkayı w 
müzeler görür.» n.

Aziz Oğan arkeoloji müzelerinin S 
h«*vkel müzeleri arasındaki değe
rini de söyle tebarüz ettiriyor: m

— cDür.vanm bellibaşlı müzele
rinde tetkiklerde bulunan bir insan S 
aıfat’le sövliyevim ki. arkeoloji mü £ 
releri bugün Avrupanmn birinci 
sınıf müzeleri arasında yer alır. 
Zira dünyanın en zengin Sümer, t  
A t* ̂  t, İslâm. Mısır. Hitit, Fenike, a 
Gr»W. Fomen ve Bizans koleksi
yonumdan biri de buradadır. Mü- - 
gr-uzi gezen ecnebiler binlerce de- l 
ğ«*rli eseri görünce hayret etmek- 
t^irler Meraklılar içinde yalnız 
It- 'nderin Lâhdini 5-6 saat müd
det r> seyredenlere rastladım- işte 
A'man imparatoru İkinci Wil- 
h'tm'in cöz kovduju ve onu Istan- 
bula kadar getiren meşhur lâhid 
budur.»

D 't 'r li müzecimiz varım astr bo
yunca bir cok acı. tatlı hâdiselere 
de snhld olmuş... Bir gün ziyaret- 

biri on...un yolunu kese
rek sormuş:

— Sen burada mı çalışıyorsun?
— »Evet...»
— Allahaşkına burada mezar va
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