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\

A Z İ Z  O Ğ A N

(1888-1956)

Doç. Dr. .iade İNAN

Aziz Oğan’ın vefatı münasebetile kendisini seven dostları ve 
meslektaşları tarafından hakkında kıymetli makaleler yazıldı; Eski 
Şark Müzesi Müdürü sayın Osman Sümer (Yeni İstanbul Gazetesi, 27 
ekim 1956), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanat T a
rihi doçenti Dr. Semavi Eyice (Türk Yurdu, sayı 263, aralık 1956 s. 
421 vd.), Aziz Oğan’ın meslek hayatı ve eserlerinden bahsettiler. Di
ğer taraftan uzun seneler mesai arkadaşı ve pek sevdiği dostlarından 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji profesörü Dr. Arif Müfid Mansel tara
fından da Fürk Tarih Kurumu 5 e//efen înde. neşrolunmak üzere *bir 
makale hazırlanmış bulunuyor. Meslekî hayatı bakımından bu kıy
metli makalelere yeni bir şey ilâve edeceğimi pek zannetmiyorum. An
cak meslekî hayatını hususi hayat çerçevesi içinde tasvire çalışacağım.

Babam hatıralarına çok bağlı bir insandı ve çocukluğumuzdan 
beri onun çocukluk, Birinci Cihan Harbi ve zengin seyahat hatırala
rını büyük bir zevk ile dinlerdik. Bilhassa çocukluk ve tahsil hayatı 
hakkında anlattıkları hafızamda derin izler bırakmıştır.

İstanbul’da Haliç Bahariye’sinde bir yalıda kalabalık bir aile ha
yatı süren babası Ahmet efendi ve annesi Ferdane hanım, kısa.bir za
man içinde, kimi yetişmiş, kimi küçük yaşta olmak üzere dokuz ço
cuklarını kaybederek yapayalnız kalmışlardı. Birkaç sene sonra 1888’- 
de yeniden bir evlâda kavuşmırşlardı. Annesi, gördüğü ve çocuğu 
müjdeleyen bir rüyaya istinaden, ismini Aziz koydu. Bir hayli yaşlı 
idiler ve daima biricik evlâtlarını kaybetmek korkusu içinde ya.şamış- 
lardı. Onun üzerine titriyorlar, yorulmasına veya üzülmesine taham
mül edemiyorlar, hattâ yorulur diye tahsil ettiğini bile istemiyorlar
dı. Bundan dolayı Aziz, annesinin ve babasının uyuduklarına kanç 
olduktan sonra, usulcacık kalkar, derslerini hazırlardı. Küçük yaştan 
beri ailenin neşesini yerine getirmeği âdeta kendine bir vazife edin- 
mi.şti, türlü şakalar ve muzipliklerle onları oyalardı. Yazları geçirdik
leri Gebze’de bağ komşuları olan Türk müzeciliğinin kurucusu Os
man Hamdi bey ile tanışmışlardı.

Aziz Oğan, Hamdi beyin teşvikiyle, arkeolojiye heves ederek, jıek 
küçük yaşta müzeye memur olarak girdi. Aynı zamanda bir taraftan 
•9>o’da meaın olduğu Sanayi-i Nefîse Mektebi âlisine devam ediyor, 
diğer taraftan hususî ders alarak fransızca öğreniyordu. O devirde ar
keolog olarak yetişmek için en pratik ve makul yol da bu idi. Bu ara-
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da İzmir, Manisa ve Aydın vilâyetlerinde ecnebi Kâfirler tarafından 
yapılan kazılara, hafriyat komiseri olarak, iştirâk ediyor, arkeoloji bil
gisini ve tecrübesini arttırıyordu. Bu suretle Anadolu’nun klâsik ar
keoloji bakımından en önemli antik şehirlerini tanımak fırsatını bu
luyordu. AvusturyalIların Ephesos, Amerikalıların Sardes ve Fransız
ların Nazilli civarında Aphrodisias’ta yaptıkları kazılara iştirak etti.

Aziz Oğan, ı8 yaşında iken annesini kaybettikten sonra, beş sene 
babası ile yalnız yaşadı. 191 ı ’de Âsâr-ı I’evfik Süvarisi, 151 Mart vaka
sı şehitlerinden Ali Kabulî beyin kızı Mesture hanımla evlendi. O za
mana kadar arkeoloji ile ilgisi olmamakla beraber, babamın çalışma
larına büyük alâka gösteren annem, 1913’de Sardes kazısına beraber 
gitti. Babam 1914’te İzmir Asâr-ı Atika Müfettişliğine tâyin edildi, 
fakat Birinci Cihan Harbinin başlaması ve seferberlik ilânı üzerine, 
ihtiyat zabit namzedi olarak, nakliye talimgâhına alındı. Bu talim- 
gâhı ikmal ederek, Çanakkale ve Kafkasya cephelerinde hizmet gör
dü. 1917’de Cemal paşa tarafından dördüncü ordu emrinde Şam da 
kurulan Asâr-ı Atika Müşavir Muavinliğine ve buna ilâveten ordu 
emrinde bulunan Şam sanayi mektebi müdürlüğüne tayin olundu. 
Arkeoloji teşkilâtının başında Alman arkeoloğu Dr. Theodor Wie- 
gand bulunuyordu. Kısa zamanda aralarında derin ve samimî dost
luk bağlan teessüs etti. Bu hususta Cari Watzinger tarafından yazılan 
Theodor Wicgand, cin Dcutseher Archaeologc, /5( .̂/-/ı^56(Berlın 1944I 

'adlı eserde (s. 301) şu satırlara rasgeliyoruz: ‘ ... Als türki.scher Vertrter 
\vurde dem Büro der liebenswürdige und feingebildete damalige Leu- 
tnant Aziz bey zugeteilt, der bald in ein ganz persönliches Vertrauens- 
vcrhaeltnis zu VViegand trat und nach dem Weltkrieg zuerst die Al- 
tertümer des VVilajets Smyrna betreutc, um darın als Nachfolger von 
Halil in deı nenen 'Fürkei die Vertvaltung des Antikenmuseums ın 
İstanbul zu übernehmen.” Askerliğinin bu son safhasında Aziz Oğan 
meslekî işlerle meşgul olmak fırsatını buldu. Ordu tarafından tamii 
edilen Baalbek’tcki Juppiter mabedinin restore işine nezaret ettikten 
başka, Şam’da Emeviye Camii’nin etrafındaki ev ve dükkânların kal
dırılarak, tarihî binanın meydana çıkarılmasında isviçreli bir heyetle 
işbirliği yaptı.

İlk çocukluk hatıram babamın terhis edilerek eve geldiği gün
dür. 18 ağustos 1918’de evvelâ ablamın .sesi: Anne bir zabit geldi, si
zinle görüşmek istiyor! Babam sürpriz ve şakayı çok severdi, ablamın 
kendisini ianıınadığını görünce, yabancı biri imiş gibi, annemi ça- 
ğırtmıştı. 5>cvincimiz çok büyüktü, uzun zamandır hasretle beklediği
miz babama kavuşmııştûk ve artık annemin masal gibi bahsettiği gü
zel İzmir'e gidecektik. Yolculuğumuzda trenimiz e.şkiyaların hücu
muna uğradı, nakit ve mücevher olarak neyimiz varsa .soydular. Ba
bam İzmir’de eski vazifesine başladı, bundan başka kendisine birinci 
\e ikimi sultani mekteplerinde dersler de verildi. C»üzel Yalıda, de
niz kenarında sevimli bir eve yerleştik. Ablamla ben fransızca öğren
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mek için bir madamın ana mektebine devam ediyorduk. Bir sabah 
annem ve babam pek endişeliydiler. Bize o gün mektebe gitmiyeceği- 
mızı söylediler. Babam annemin esrarlarına rağmen vazifesinin ba
şında bulunmasının doğru olduğunu söyliyerek, dairesine gitti. Biraz 
sonra işgal kuvvetleri hükümet konağını zaptederek, memurları bir 
odaya hapsetmişlerdi. Komşumuz bulunan İzmirli eski bir Rum aile 
bızlen himaye ettiği gibi, babamın bir an evvel serbest bırakılması 
için de teşebbüste bulunmuşlardı. Ancak üçüncü gün babam hava
sızlıktan ve açlıktan bitap bir vaziyette eve döndü. Birkaç gün sonra 
biraz giyim eşyası ile, İstanbul’a hareket ettik.

Babam gene İstanbul Arkeoloji Müzesinde çalışmağa başladı. İs
tirdadı müteakip, 1922’de tekrar İzmirdeki eski vazifesine tâyin oldu. 
Hepimiz büyük bir sevinç içinde idik. Artık iğreti hayattan kurtulu
yorduk, döşeli dayalı evimiz bizi bekliyordu. Ne yazık ki İzmir’de bü
yük bir hayal kırıklığına uğradık. Birkaç büyük eşya müstesna her.şe- 
yımız yağma edilmişti. Babamın talebeliğinden beri biriktirdiği ki
tapları dahi perişan bir vaziyette etrafa .saçılmıştı. Karşıcı gelen bir ak- 
I abamız bizi bu vaziyette bırakanılyacağını .söyliyerek, evlerine götür
dü. Ertesi gün annem İstanbul’dan getirdiğimiz giyim ,ve sair ufak te- 
ek eşyayı almağa gittiği zaman, onların da çalınmış olduğunu görün- 

' ce, büyük bir yei.se düştü. Babam sıhha'tın her .şeyin başında geldiğini 
söyliyerek, annemi teselliye çalışıyordu. Birkaç gün sonra Karşıyaka’m
da bir ev bulunarak, yerleştik. Annem evimizi tanzim etmeğe uğraşır- 

en, babam da İzmirdeki âsâr-ı atikayı bir araya toplıyarak, müzeyi 
kurmağa çalışıyordu.

1926 da İzmir havalisi Âsâr-ı Atika Umum Müfettişliğine tâyin 
olununca, iş sahası bir hayli genişledi. Bu suretle Efes ile Bergama mü
zelerinin inşa ve tesisinde muvaffak olmırştu. İzmir ile komşu vilâ- 
yetleıde bulunan asar-ı atika ve hafriyat mevkilerine birer bekçi tâ
yiniyle bunların iyi bir şekilde muhafaza olunmalarını sağladı. Mer
kezi İzmir olmak üzere “ İzmir Asâr-ı Atika Muhipleri Ccmiycti” nin 
kurulması için vali Kâzım paşaya (Dirik) telkinatta bulundu. Cemiye
tin umumî ve me.sul kâtibi sıfatiyle kurulmasında ve gelişmesinde bü
yük hizmeti oldu. Bu Cemiyet faydalı neşriyatı ile bu bölgede hayırlı 
işler ba.şarmıştır.

1929 ve 19.30 şıllarında Maarif V^ekalcli A.sâr-ı z\tika ve Müzeler 
-Müdürlüğüne kı.sa fasılalarla vekâlet etmiştir.

1 mart 1931’de. Haindi beyin yerine. Müzeler Müdürü olan kar
deşi Halil Ethem beyin emekliye ayrılması üzerine, babam İstanbul 
Müzideıi Umum Müdürlüğüne tayin edildi. İzmir’den ayrıldıktan 
som-a da müfettişlik zamanında yarı kalan işlerini ikmal için çalıştı. * 
'()32'de İzmir müzesinin resimli bir rehberini telif etmek suretiyle, 
bu müzenin ilim âleminde lanmnıa.sıııa hizmet etti. Vilâyetin â.sâr-ı 
•ilikasına dair bir hayli makale ve broşür neşretti. Bilhas.sa Efes = 
Ayasoluk harabesine ait yazdığı rehber bu vadide yazılan türkçe eser
lerin ilki olarak gösterilebilir.



3 72 JALE i n a n

vük küçük hattâ talebe arkadaşlar etüdleri için her hususta kendılerı- 
he gösterilen kolaylık ve nazik muameleden memnun ohrak burada

 ̂ Babam meslekî işlerinde olduğu gibi hususi işlerinde ele 
zam sabırlı ve enerjikti. Onun saati kronometre gibi işlerdi, her ışı 
de ona göre muntazam ve ayarlı idi. Sabahları erken kal ıp, ça ış ^
Üı severdi Ancak bu suretle mesai saatlerim tamamen vazifesine - 
retmiş olmasına rağmen, büyük küçük sayısı bir hayli yüksek makale 
ve TserTzabilm işti.. Sabahları çok neşeli kalkardı ekseriya onun ah 
çak seslê  söylediği şarkı ile uyanırdık. Babamın kahvaltı sofrasına bu 
sabah traş olmadan veya giyinmeden oturduğunu hatırlamam. ^

Boş zamanlarında en büyük zevki resim yapmaktı, lalebehgın- 
den beri yaptığı sayısız yağlı boya ve akvareller. 
tabiattan ve bilhassa eski sanat eserlerinden alırdı. Çok sevdiği ve 
men her kösesini cebinin içi gibi tanıdığı ve âbidelerinin uğradığı en 
S  hasar ̂  herhangi bir hareketten buyuk
üzüntü duyduğu İstanbul, şahane manzara ve abideleri ile, konuları
nın basında gelir. Sanayi-i Nefise talebesi iken ve onu takıp eden ıl 
senelerde klâsik üslûpta çalışan babam, bilhassa son senelere e yap ıgı 
.kvarcilerde kendi sanat şahsiyetini buldu. İzmir den ayrılmadan ev
vel bir kısmını İzmir müzesine hediye ettiği gibi, son zamanlara ka- 
,1ar yapUR, tabloların bir çoğunu da sevdiği
Bir sene evvel vefat eden “VValker Irust mütevellisi S r Russel a he 
dive ettiği bir akvarelini, dostu bir sanat galerisine layık gorere , 
o L g m v  Art Gallery’sine geçirdiğini nazik bir mektupla b.ldıımış ı.

Çocuklarına karşı müşfik bir baba.ve iyi bir 
dinin her birini arzu ve istidatlarına göre yetiştirmek için buyuk fe
dakârlıklarda bulundu. Küçüklüğümden ben babamın mesleğine 
karsı büyük bir alâka duyuyordum: tatillerimde beni müzeye veya 
h vam eL ırdüğü  zaman, çok sevinirdim. Liseden mezun olduğum 
le n e 'm L îâ  inU^ içİn! her müşkülümde olduğu gibi, bana
yardım ederek beni arkeolog olmağa teşyık etti.
'  »ireok kimseler emekliye ayrılınca, faal hayatlarının sona erdiği 
diisiincesi ile, meyus olurlar. H.albııki babamın planladığı pek çok ıs-
1  ̂ rrh- Ui'rrok eserler yazjıcak ve, kendi tabiri ile, bol bol lesım ya-
Icr. yardı. Birçok f  kadar yarım asırlık örn-

l’ b'■ vıkftliğ ' S  il k S d ı m  îha et verdi, Jleslek arkadaşa

dt buRÜn seninle iftihar ediyorum olmuştu. * , ,
senesi sonbaharında. Ragıp Devres ailesi . e Batı AnadoU. 

se v dnline çıkarak, uzun seneler çalıştığı ve çok sevd.g. bu bolge.nn 
antik şehirlerini son defa görmek. .Side ve Perge kazıların, yakında
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takip etmek fırsatını buldu. Yazık ki, arkeoloji ve sanat bakımından 
çok verimli olacağı'emeklilik devri pek kısa sürdü.

Aziz Oğan İlmî çalışmaları için ancak sabahın erken saatlerinde 
ve geceleri vakit ayırabiliyordu. Sair zaman, müzenin çeşitli işleri, 
araştırma, kazı ve İlmî etüdleri için kendisine baş vuran Türk, ecnebi 
meslektaşlarının ziyaretleri ile dolu idi. Meslektaşlarının İlmî araş
tırmalarını kolaylaştırmak için yardımlarını hiçbir' zaman esirgemez
di. Bu hususu, Frankfurt Üniversitesi Arkeoloji En.stitüsü Başkanı 
Prof. G. Kleiner, taziye mektubunda şu satırlarla'çok güzel ifade et
mektedir. “ ... leh selbst kannte ihn eigentlich nur in seiner stets 
gleicKbleibenden liebensvvürdigen Frisehe und werde ihn so im Ge- 
daeehnis behalten: Als den Vertreter einer international anerkannten 
Archeologie, der die ihm anvertrauten Denkmaeler und die ihm zu 
Gebote stehenden Mittel Auslaendern wie Landsleuten in liberalstcı 
Weise zugaenglich maehte und auch 4̂ 1ie Jüngsten Kollegen wie sei- 
nesgleichen behandelte.”

Aziz Oğan Türk Tarih Kurumu, Avusturya, Çekoslovakya ve 
Alman Arkeoloji enstitüleri, Mainz İlimler ve Edebiyat Akademisi ve 
İstanbul Enstitüsü gibi ilim müesseselerinin azası bulunuyordu.

Aziz Oğan, kendisini alâkadar eden konularda tetkikte buluna
rak, bunları fırsat buldukça neşrediyordu. -Hafriyat raporları, müze 
Ve harabelere dair rehberlerden mâda, birçok dergi ve gazetelerde 
1 ürkiye’nin tarihî esçrleri, arkeolojik değerleri, kazı işleri, 1 ürk mü
zecilik tarihi ve eski eserlerin onarılması hakkında çeşitli makalelerle 
halkın tarih ve eski eserlere karşı sevgi merakını uyandırmağa çalı
şırdı. Ayrıca ebediyete intikal etmiş olan müze mensuplarının hatııa- 
lanm yad için yazdığı makaleler onun aynı zamanda kadirşinas \ e ve
fakâr bir insan olduğunu gösterir.

E s e r l e r i

Burada Aziz Oğan'ın yalnız belli başlı e.serleri zikredilmiştir. 
Üoç. Dr. Semavi Eyice’nin yukarda adı geçen makalesinde, gazete ma
kaleleri hariç, yazılarının toplu bir listesi verilmiştir. Prof. Arif Mü- 
fid Maırsel'in Türk Tarih Kurumu Belleteni'ndc çıkacak olan maka
lesinde ise, adedi hemen hemen 200’ü bulan, gazetelerde neşrolunımtş 
makaleleri de nazarı itibara ahıınıış bulunuyor.
Bjrsos-Ayoiolng rehberi (İzmir ve havalisi Asarı Atika Muhıjıleri neş

riyatı No. 2), İzmir, 1927. 42 .sahile, resim ve 1 plan. 
i()2y senesi Efezos hafriyatı, İstanbul 1928 (19 .sahife ve 44 resim. Ma

arif Vekâleti Mecmuası, Ankara 15, s. 457'40 ')- 
Bergama tarihi ve rehberi, M. Rahmi ile birlikte (.İşarı .'Itika Muhip 

leri Cemiyeti neşriyatından. No. .4). İzmir, 1929.
Aziz Oğan’a ait olşın ikinci kıstm Yeni Bergama, Bergama’daki Türk 
ve İ8lft.m eserleri ve harabenin rehberi bahislerini ihtiva eder (s. 51-S8 
ve 38 resim).
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Stahu! der Tychc am Prmia^ ad Hypium (Arclıaeologisd^ Anzeiger 
lahrhuch des Imtitutes, ek), Berlin, 1932. *• a(n-a64- 

İzmir Müzesi rehberi (İzmir ve havalisi... rmsriyaU No. 6). İstanbul, 
% 3H , ,6  sahile, metin içinde .6 resim ve 60 levha.

Guide du Musee de Smyme (İzmir havalisi... neşnyaU. No. 9). Istan- 

l)U.l
10^2-Lârisa hafriyatından alınan neticeler (Yeni Türk, Emınon 

Halkevi dergisi, 1933. «»yi 15- 1212-1224).

Bronzeslatue ans Adana (Jahrbuch des Demtsehen
Instituts -Archaeologiseher Anzmger ) 1934. s. 4 ' fd 'h .

.dspendos (Türk tarih, arkeologya ve etnografya dergtst. Ankara, 1934 
I, 99-106). ,

" '“ ' t '  ) ' i r i u b a “ "M5” .e - A n  bir konu,-

manın metni.

eo7-p;i2), 2 levha. /
. rSindtpn itibaren resmi ruhsat ile yapılan

2 r ,2 : 71, 1938: s. 444-45O- . J
, , /V/rni Türk Eminönü Halkevi dergisi,'Earihî anıtların korunması (Yeni ı

1938, .sayı 62, .s. 18-25).
n n  ri h'thf-m (Yeni Türk, Eminönü Halkevi dergisi, .sayı 73' '^ -^

- y d Z ! T ü r k  Tarh, Kurumu taraf,ndan yafnlan I opkap, 
hn(r (Türk l'arih Kurumu Belleteni, 194u.

>evh.a L X X n - l.X X X lll),

r lı .  Makridi-uin hat.ras.nu (Türk Tarih Kurumu Bflleten., 194.. •

S 163-169, lev. LXI).
Istaubur'un tarihi binalar, re.storasyon illeri (Tarihten sesler dergisi.

r ı n l i y A ’ ı l t o - n b / îın n lt u  '(Islanbul Eminönü Halkevi dergisi.

M ilic e  İ 7 luM İintizde Ç.niii köşkün önemi (Tar.hten se.sler der. 

' gııi, 19.13. « y  1. '  ' 0-25).
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Eski Türk sivil mimârisinden Haliç’ te Aynalı Kavak Kasrı (Realite 
Dergisi, 1944, sayı 138).

Bizans mimarî tarihinde İstanbul kiliseleri ve mozaikler (Güzel Sa
natlar Derneği, Ankara, 1944, V, 103-115).

Türk müzeciliğinin 100. yıl dönümü (Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu Belleteni, İstanbul, i 947> ®‘ *9> ®2, 1947- 8-12).

Les fontaines d’İstanbul (aynı dergi, i947> ^5'27)-
Ayasofya (R. Ekrem Koçu,. İstanbul Ansiklopedisi, 1948, c. III, s. 850- ,

862).
Aya İrini (aynı eser, s. 803-808).
Üniversite temel hafriyatının meydana koyduğu hakikatler (Türkiye 

Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 1948, No. 79, s. 11-14, 6 
resim).

Region-Küçükçekmece hafriyatı ve Region sarayı (Üçüncü Türk Ta
rih Kongresi, ly z o  Kasım IÇ43> tebliğleri, Ankara, 1948, s. 537' 
543, 2 plan ve 21 resim).

Halil Edhem (Halil Edhem hatıra kitabı, 1948, c. 11, s. 81-104 lev. 
I-IV).

A general survey of thc Buildings inciuded in the Palace of 1 opkapu 
(Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, 1949, sayı 88, 
s. 25-30), 17 resim.

Aya Maria Parnakaristos Fethiye camii (Türk T  ar' Kurumu Belle
teni, I949- s- 271-303, İngilizcesi s. 303-308, lev. X X IX  -
XLV).

,'Türk sanat tarihinde İstanbul çe.şme ve sebilT. ı (Yeni Istanbu' gazc- 
.. tesi, temmuz; 11 ağustos; 22 kasım, 16, 24 aralık 1950 ve 2, 20 

şubat, 27 mart, 19 haziran 1951).
Didim’de Apollon mabedi kılavuzu (Millî Eğitim Bakanlığı Eski 

Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yayınlarından, sayı XII), 
İstanbul, 951.

Parnakaristos, Fethiye camii (Dördüncü Türk Tarih Kongresi, 10-14 
kasım 1948, tebliğleri, s. 407-415), Ankara, 1952-

İngiliz arkeoloji âlimlerinin İstanbul’da Arasta hafriyatı ve meydana 
çıkan mozaikler (Türkiye 7 aring ve Otomobil Kurumu Belle
teni 1952, sayı 126, s. 3-5).

İstanbul camileri (Yeni Ista, bul gazetesi 14 mayıs - 12 haziran 1953, 
her gün bir cami hakkn .da bir makale neşrolunmuştur).

Anadolu âbideleri (Yeni İstanbul, 20, 23, 26, 29 temmuz; 8, 12, 15, 
19, 23, 26, 29 ağustos; 2, 5, g, 12, 16, 19, 23, 30 eylül; 3, 7, 14, 
17, 21, 28, 31 ekim; 4, 7, 12, 14, 19, 21, 25, 28 kasım; 2, 5, 9, 
14, 19, 23, 26, 31 aralık 1953).

(Bergama, Koça Larisa, Temnoı Neontlchos, Slpylos Magnezyası. Sar- 
des ve İzmir gibi batı Anadolu antik şehirlerin tarih ve arkeolojik de
ğerleri ve Türk eıcrlerl hakkında resimli makaleler).



17G JALE İNAN

Anadolu âbideleri (Yeni İstanbul gazetesi, a, 11, ı8, 23, S9 cx;ak; 1, 
4, 11, 17. 18, 22 şubat; 3, 5, 11, ıC), 18, 24, 27, 29 mart; 2, lö, 14, 
2(3, 29 nisan; 7, 14, ı8, 29 haziran; 1 1, 14, 22, 26 temmuz; 3, 25, 
31 ağustos; 10, 17, 21 eylül; 20, 26, 29 ekim; 17, 23, 25 kaşım; 
2, 13, 15, 24 aralık 1954).

(İzmir, İzmir Müzesi, Nif, Teos, Tire, Birgi, Efesos, Priyene, Miletos, 
Didim, Heraklea, Milâs, Evramos gibi batı antik şehir tarih_ ve anıtlan 
hakkındaki makaleleri, okuyucularla birlikte bir tetkik gezisi şeklinde 
yazılmıştır). . » .

Anadolu âbideleri (Yeni İstanbul gazetesi, 9, 18, 23, 26, 31 ocak; 7, 
14, 19, 24, 28 şubat; 9, 10, 16, 21, 27 mart; 2, 13 nisan; 25, 30 tem
muz; 4, 9, 11, 20, 24, 27 ağustos; 6, 16, 23 eylül; 3, 9, n , 19 ekim; 
20, 28 kasım; 11, 16, 25 aralık 1955).

(Milâs, Alabanda, Tralles, Aydın, Nizya, ^.frodisiyas, Goncalı, Laodik- 
ya, Hiyerapolis, Fethiye, Telmessus, Halikaınasus-Bodrum, Antalya, 
Perge, Silyon, Aspendos, Manavgat ve Kayseri şehirlerinin tarihi, antik 

“eserleri ve Türk sanat âbideleri hakkındaki makaleler, okuyucularla bir
likte tetkik gezisi şeklinde yazılmıştır).

Anadolu âbideleri (Yeni İstanbul gazetesi, 14, 29 ocak; 12, 15, 2(3 şu
bat, 195(3).

(Side harabelerinden bahsetmektedir).
Kariye camii eski Hora Manastırı, V. Mirmiroglu ile birlikte (Türk 

Tarih Kurumu neşriyatı, seri VI, No. 3), Ankara, 1955, s. 1-37 
türkçe, s. 39-61, İngilizce, 50 resim, ı plan.

Aydınogullarından İsa Bey camii'(Vakıflar dergisi, 1957, III, s. 73-80). 
19 resim.

A Z İ Z  O G A N 
(1888-1950)



A Z İ Z  O Ğ A N  

Ailesi efradı İle birlikte.

r

AZtZ OĞAN
*****«>1-1 Nefise Mekteb-i Allsl’nde 

talebe İken.

AZİZ OĞAN
İHiılr havalisi Asar-ı Atika Ilımım >Ili- 

fettiylijllne İftylıı eıllkUS:! sırada.



i ı-'

Aziz Ofran’ın tablolanndaıı 
Çinili Köijk (1337 Iı.).

!», ' İT, i l . l ’ '

Aziz Ojran’ın tablolarından 
«JU«tln.v,.„ evi» denilen HonııİHdas Sarayı



Aziz Of>:aıı'ın tablolarından 
Kumelihisarı

Aziz Of^an’ın tablolarından 
Topkapı Sarayında Kullan Alıınod KUlUpbııncHİ.



A Z İ Z  O Ğ A N
İHtanbııl Arkeoloji Müzeleri müdürlük odnHinda.
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