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5 Ekim 1956 da Istanbul Arkeoloji Müzesinin eski müdürü Aziz
Ogan bir kalp krizi neticesinde vefat etti ve bununla Türk müzecilik
tarihinin bir sayfas~~daha kapanm~~~oldu. Bu elim hadisenin üzerinden
bir seneden fazla bir vakit geçmi~~olmakla beraber kendisiyle uzun
müddet çal~~m~~~bir arkada~~~s~fatiyle ~u birkaç sat~rla hât~ras~ m an
ma~~~ve kendisine kar~~~yapabilece~im son vazifeyi yerine getirme~i
borç telâkki ediyorum.
Aziz Ogan'~ n hal tercümesinden bilmem uzun uzad~ya bahsetme~e lüzum var m~d~ r? Bu bahis bütün hayat~n~~müzecilik mesle~ine
vakfetmi~, bu sahada durmaks~z~n ve yorulmaks~z~n çal~~m~~~ve birçok
ba~ar~lar elde etmi~~bir insan~n dosdo~ru bir tekâmül seyri takibeden
ya~ay~~~ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Aziz Ogan 1888 de Istanbul'da
Haliç Bahariyesinde do~uyor; babas~~Edremitli Ya~c~~ Hac~~Halil
A~azade Ahmet efendidir. Mutad ilk ve orta tahsilini bitirdikten sonra
de Istanbul Müzelerinin bânisi Osman Hamdi beyin kurmu~~
1903
oldu~u "Sanayi-i Nefise Mektebi"ne giriyor, bir taraftan resim alan~ndaki isti'dad~m geli~tirirken di~er taraftan lisan ö~renme~e çal~~~yor. 1907 de Mektepten me'zun oluyor. Babas~n~n Gebze civar~nda
Eskihisar'da Osman Hamdi beyin malikânesi yan~nda araziye sahip
ve Hamdi beyin yak~ n dostu olu~u genç ressam~ n meslek seçimi üzerinde müessir bir rol oynuyor. Aziz beyde güzel sanatlara ve eski eserlere
kar~~~dikkate de~er bir isti'dad sezen Hamdi bey onu Asar~atika Müzelerine girme~e te~ vik ediyor. Böylece genç Sanayi-i Nefise Mektebi
me'zunu müzeciler ailesine kat~ l~yor, az bir müddet sonra kabiliyeti,
çal~~kanl~~~~ve iyi karakteri ile bu aile efrad~~aras~nda mümtaz bir yer
alma~a muvaffak oluyor. Hamdi bey, onun karde~i ve muavini ve
1910 dan itibaren halefi Halil Edhem beyler bu genç eleman~n yeti~mesiyle bizzat me~ gul oluyorlar; arkeolojinin sadece masa ba~~nda yahut
müze salonlar~nda yap~ lacak ve ileri götürülecek bir ilim olmad~~~n~~
pek iyi bildiklerinden onu komiser olarak Avusturyal~lar~n Ephesos,
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Amerikal~lar~ n Sardes, Frans~zlar~n Aphrodisias ve Almanlar~ n
Didyma kaz~ lar~ na gönderiyorlar. Bu suretle Aziz bey muhtelif milletlere mensup arkeologlar taraf~ ndan muhtelif yerlerde ve muhtelif ~artlar alt~nda, çe~ itli metodlar kullanmak suretiyle yap~lan kaz~larla yak~ ndan ünsiyet peyda ediyor, arkeoloji sahas~ndaki bilgisini
artt~r~yor, hulâsa kendi kendisini forme ediyor. Bu kaz~lara dair yaz~p
Müzeler Umum Müdürlü~üne takdim etti~i raporlar bu hususu aç~kça
ispat etmektedir.
1914 de Aziz bey "Asar~atika Müfetti~i" olarak ~zmir gibi eski
eser bak~m~ ndan çok önemli bir merkeze gönderiliyor, fakat birkaç ay
sonra birinci Cihan Harbinin patlak vermesi üzerine bu vazifesinden
ayr~ lmak mecburiyetinde kal~yor, ihtiyat zabiti olarak Çanakkale ve
Kafkaslar cephesinde bulunduktan sonra 1917 de merkezi ~am olan
dördüncü ordu emrine veriliyor. O zamanlar bu ordunun kumandan~~
olan Cemal Pa~ a Suriye-Filistin ve bat~~Arabistana ~amil olmak üzere
bir "Asar~ atika Mü~avirli~i" kurmu~~ve bu i~in ba~~na Priene, Miletos
ve Didyma kaz~lanyla kendisine milletleraras~~ bir ~öhret sa~lam~~~
olan ve Türk ordusuna yüzba~~~rütbesiyle girmi~~bulunan Berlin Müzeleri müdürlerinden Dr. Theodor Wiegand'~~getirmi~ti. Wiegand'a
muavin olarak terfik olunan Aziz bey bu suretle silah alt~nda dahi
eski mesle~ine kavu~mak imkan~n~~ buluyor; ayn~~büroda çal~~an
Prof. Zürcher, Watzinger Wulzinger ve Kohl gibi de~erli arkeolog
ve arkeolog-mimarlarla s~k~~bir i~birli~i yapmak suretiyle ~am'da bir
müze tesisi, Emeviye camiinin etraf~n~n aç~lmas~~ve ~ehrin antik devir
plan~n~ n tesbiti gibi önemli i~ lerin ba~ar~lmas~nda rol oynuyor. Bunlardan ba~ ka eski eser tamir ve restorasyon i~leriyle de Ülfet peyda
ederek Baalbek'teki mabedler manzumesinin restorasyon projeleri
üzerinde çal~~ma~a ba~l~yor. Bu i~lere ilaveten Cemal Pa~ a tarafindan,
ordu emrinde bulunan "~am Sanayi-i Nefise Mektebi" müdürlü~üne
tayin ediliyor. Fakat harbin bilinen neticesinden sonra Aziz bey terhis
olunarak Izmir'deki vazifesi ba~~ na dönüyor. O zamanlar park haline
getirilmi~~olan Bahri Baba mezarl~~~nda meydana ç~kan mozayik ve
di~er eserleri emniyet alt~na al~yor.
Izmir'in Yunanl~ lar taraf~ndan i~galinden sonra müfetti~ lik merkezinin istanbul'a nakledilmesi üzerine Aziz bey Istanbul'a geliyor ve
kendisi için eski bir aile yurdu olan Arkeoloji Müzelerinde çal~~ma&
ba~l~yor. Izmir'in kurtulu~undan sonra Maarif Vekâletinin daveti
üzerine tekrar Izmire giderek eski vazifesinin ba~~na geçiyor. Bu tarih-
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ten itibaren Aziz bey Izmir'in ayd~n muhitlerinde eski eser sevgisini
uyand~rmak ve bunlar~n manevi ve maddi yard~mlar~n~~sa~lama~a
u~ra~makla beraber eski eser ve kolleksiyonlar~n~n büyük bir k~sm~~
yang~nda harap olan bu ~ehirde yeni bir müze kurmak için te~ebbüslerde bulunuyor. S~f~rdan ba~lamak suretiyle o devrin zihniyeti ve mahdut imkanlar~~ile bir müze vücude getirmenin ne kadar güç bir i~~
oldu~unu izaha lüzum yoktur. Aziz bey kar~~s~na ç~kan enva~~ türlü
engellerden y~lmaks~z~n ve yorulmaks~z~n bu i~~u~runda bir hayl~~
zaman çal~~~yor. Kendisine vali general Kaz~m Dirik'in ~ahs~nda de~erli bir hâmi, hattâ bir yard~mc~~buluyor; bu suretle eski bu kilisenin
içinde ve bahçesinde "Izmir Arkeoloji Müzesi" vücut buluyor; ve pek
tabii olarak k~sa bir müddet içinde geli~iyor ve zenginle~iyor; eski
eser kolleksiyonlar~n~n yan~nda bir resim galerisi ve bir de kütüphaneye
sahip oluyor. Aziz bey bu müzenin muhteviyat~n~~ilim alemine tan~tmak üzere türkçe ve frans~zca olarak kataloglar tanzim ediyor. 1926
da merkezi yine Izmir olan "Asar~atika Müfetti~-i Umumi"li~ine tayin
olunan Aziz bey yeni ve verimli kaz~lara sahne olan Bergama ve Ephesos'ta mahalli müzeler kurulmas~nda âmil oldu~u gibi vali Kaz~m
Dirik'in müzaheretiyle müzeleri zenginle~tirmek, eski eser sevgisini
halk aras~nda yaymak üzere bir "Izmir ve havalisi Asar~atika Muhipleri Cemiyeti" kuruyor. Bu cemiyetin k~smen telif, k~smen de tercüme
olarak bast~rd~~~~eserler, ne~retti~i müze kataloglar~~bugün dahi bu
bölgenin tarih ve arkeolojisiyle u~ra~anlara faydal~~olmaktad~r.
1929 ve ~~93o senelerinde k~sa fas~lalarla Maarif Vekaleti Müzeler
ve Eski Eserler Umum Müdürlü~ünde vekâleten bulunan Aziz
Ogan 1931 de ya~~haddini doldurdu~undan dolay~~tekaüde sevkolunan
Halil Edhem beyin yerine Istanbul Asar~atika Müzeleri Umum Müdürü tayin edilmi~~ve bu önemli vazifede tam yirmiüç sene kalm~~t~r.
Bu müessese Aziz Ogan için yabanc~~bir yer de~ildi. O meslek hayat~ndaki ba~l~ca feyzini bu ilim yuvas~ndan alm~~t~. Vak~a uzun müddet
bu müzeden uzakta kalm~~t~. Fakat bu müesseseye ait her hususa
kar~~~ilgi göstermi~, gerek Istanbulu ziyaret etmek, gerek Halil
Edhem beyle mektupla~mak suretiyle idarede ve ilim alan~nda
yap~lagelmekte olan i~leri ad~m ad~m takibetmi~, binaenaleyh Istanbul Müzelerinin geli~mesine verilecek istikamet ve h~z hakk~nda esasl~~
bir bilgi edinmi~ti.
Halil Edhem merhumun Türk Tarih Kurumu tarafindan ne~rolunan "Hat~ ra K~tab~"ndaki bir yaz~m~zda söyledi~imiz gibi, Osman
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Hamdi beyin müdürlük zaman~n~~Istanbul Müzelerinin kurulu~~
devri, Halil Edhem beyin zaman~~idaresini ise bir te~kilâtland~rma
devri olarak gösterecek olursak, Aziz Ogan'~n müdürlük zaman~n~~bu
te~kilâtland~ rman~n bir devam~~olarak kabul edebiliriz. Aziz Ogan
Istanbul'da i~e ba~lad~~~~zaman Istanbul Müzelerinin ana hatlar~~
art~k teessüs etmi~, ayr~~ayr~~binalara yerle~tirilmi~~olan çe~itli kolleksiyonlar~~ ve çe~itli dillerde yap~lan yay~nlar~~sayesinde bu müzeler
dünya müzeleri aras~nda önemli bir yer alm~~~olduklar~ndan büyük
de~i~ikliklerden, yak~n zamanda emsaline maalesef rastlad~~~m~z
kolleksiyon parçalamalar~ndan kaçm~lm~~, bununla beraber müzelerin
canl~~organizmalar gibi tedrici, fakat devaml~~bir geli~me kanununa
tâbi olduklar~~göz önünde bulundurulmak suretiyle bir taraftan baz~~
kolleksiyonlar modern metodlara göre tertip ve tanzim edilmi~, mevcut
kolleksiyonlara yenileri kat~larak bunlar ayr~~ayr~~seksiyonlarda te~hir
edilmi~, di~er taraftan ilmi ne~riyat~n kesilmemesine de önem verilmi~tir. Yerli mütehass~slar bulunmad~~~~~ubelerde yabanc~~uzmanlardan
faydalanmak müzede ötedenberi gelenek haline gelmi~ti. Nitekim
Aziz Ogan'~n müdürlü~ünün ilk senelerinde daha önce de müteaddit
defalar Istanbul Müzelerinde çal~~m~~, hattâ Istanbul Darülfünununda arkeoloji dersleri vermi~~olan Prof. E. Unger Eski~ark Eserleri
Müzesine uzman olarak getirilmi~, böylece Mezopotamya kaz~lar~ndan
gelmi~~olan yüzlerce sand~k aç~larak bunlar~n muhteviyat~~tetkik ve
tasnif olundu~u gibi ikisi M~s~ r, biri Himyari ve di~eri Part eserlerine
ait olmak üzere dört yeni salon aç~lm~~t~ r. Dikkate de~er bir zenginlikte
olan ve yüzbinlerce çivi yaz~l~~vesika ihtiva eden tablet ar~ivinin tasnif ve incelenmesinde Alman asiryologlar~ndan W. Kraus'tan faydalan~lm~~, bu suretle bugün Türk uzmanlar~n~n üzerinde ö~ünülecek
bir inti~am ve verimle çal~~t~ klar~~bir kolleksiyonun temelleri at~lm~~t~ r. Nümizmatik kabinesinin ba~~na ise sikkeleri tarihi vesikalar olarak de~erlendirmek yolunu tutmu~~ve Anadolu'nun antik sikkeleri
üzerinde gayet geni~~bir bilgi edinmi~~olan Dr. Cl. Bosch getirilmi~,
bu uzman ~ayam hayret pratik bir mümareseye sahip bulunan sikke
mütehass~s~~ Osman Ar~da~~ile ahenkli bir i~birli~i yapmak suretiyle
çok güzel ve ö~retici bir te~hir kolleksiyonu meydana getirdikten ba~ka
iki cilt halinde gayri isI.mi sikkelerin ilmi bir katalo~unu da tertiplemi~tir ki 19. yüzy~lda islami sikkeler sahas~nda ne~rolunan ve zamanlar~~için büyük bir mükemmeliyette olan kataloglar serisinin bir devam~~
olan bu eserin bir an önce bast~ r~lmas~~ ~ayan~~arzudur.
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Klasik eserler seksiyonunda ise Türk Tarih Kurumu taraf~ndan
Arif Müfid Mansel'in idaresinde yapt~r~ lan Trakya tümülüs kaz~lar~nda bulunan baz~~mezarlar müze salonlar~nda tabii büyüklükte
terkip olunarak bu mezarlarda bulunan zengin eserlerin eski muhitlerinde te~hiri gibi modern müzecili~in gerektirdi~i bir te~hir yoluna
gidilmi~, bundan ba~ka büyük bir k~sm~~Üniversite fakülte binalarm~n
in~aat~~esnas~nda meydana ç~kan mezar stellerinden ve kitabelerden
müte~ekkil yeni bir salon tanzim edildi~i gibi, Bizans keramik ve çe~itli devirlere ait süs ve mücevherat kolleksiyonlar~~da yeni ba~tan gözden geçirilerek halk~n ziyaretine aç~lm~~t~r. Bunlardan ba~ka müzeler
için hayati ehemmiyette olan baz~~tesisler, mesela bir kimya laboratuvar~, bir foto~raf ve bir heykeltra~l~ k atölyesi, müze uzmanlar~n~n
zaman zaman birle~ip ilmi mübahaselerde bulunmalar~n~~mümkün
k~lan bir konferans salonu Aziz Ogan'~n müdürlü~ü zaman~nda vücut
bulmu~tur. Aziz Ogan'~n ba~ard~~~~son büyük i~~ise müzenin ah~ap
olan çat~s~mn betona tahvili, böylece müzelerin üzerine bir kabus
gibi çöken yang~n tehlikesinin bertaraf edilmesi olmu~tur.
Bir ilim müessesesi olarak müzeler yay~nlarda bulunmak mecburiyetinde olduklar~ndan Aziz Ogan yeni aç~lan seksiyonlar için yeni kataloglar yap~lmas~na ve çok de~erli eserler ortaya koymu~~bulunan "Arkeoloji Müzeleri ne~riyat~" serisinin devam ettirilmesine önem vermi~~ve
bu sende eski seviyenin dü~memesine bilhassa çal~~m~~t~r. Ayn~~seriye
giren, fakat maddi baz~~güçlükler dolay~siyle tam peryodik bir mahiyet
alam~yan "y~ll~k" lar müzeye giren eserler ve müzelerde yap~lan i~ler
hakk~nda türkçeden ba~ka bir Avrupa dilinde de toplu bir fikir vermeleri bak~m~ndan bilhassa enteresand~r. Aziz Ogan'~n Berlin'de W. de
Gruyter yay~nevi taraf~ndan nefis bir surette iki dilde bas~lan "Istanbul Müzelerinde Saheserler" serisini devam ettirmi~~ve Prof. Kühnel'in
yazd~~~~"Çinili Kö~kte Türk ve Islam Eserleri Müzesi kolleksiyonu"
adl~~eseri bu serinin 3. cildi olarak türkçe ve almanca olarak inti~ar
mevkiine koymu~~olmas~~ba~ar~lar~~aras~nda zikrolunma~a 'aydan-.
Aziz Ogan çal~~malar~n~~yaln~z Arkeoloji Müzelerine hasretmemi~, Topkap~~Saray~ , Türk ve Islam ve Ayasofya Müzelerinin de,
bunlar idaresi alt~nda kald~klar~~müddetçe, ilmi yollardan geli~melerinde ve yay~nlarda bulunmalar~nda âmil olmu~tur. "Istanbul Muhafazai Asar~atika Encümeni"ni (sonralar~~"Eski Eserleri Koruma Encümeni"), Istanbul'da zaman zaman giri~ilen imar hamlelerinin artmas~ndan dolay~, ba~lar~nda Efdalettin Tekiner gibi gayet k~ymetli bir
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insan bulunan eski üyelere yenilerini katmak ve bu kurulu büyük bir
intizam ile toplan~ r ve i~ ler bir müessese haline sokmakta A. Ogan
büyük emek sarfetmi~, böylece pek sevdi~i ve haklar~nda monografiler yazd~~~~Istanbul eski eser ve an~tlar~n~n korunmas~na hizmette bulunmu~ tur. Encümende çe~ itli amtlarla ilgili çe~ itli meselelere dair büyük bir k~sm~~üstad Efdalettin Tekiner'in kaleminden
ç~km~~~k~ymetli raporlar vücude getirildi~i gibi, Istanbul eski eserleri
için önemli bir kaynak te~kil eden '000 kadar te~çil fi~i mütehass~s
zevat taraf~ ndan tertip ve tanzim olunmu~tur. Bu faaliyetleri yan~nda
Ogan 1931 den itibaren uzun müddet Eminönü Halkevi sergi ve müze
komitesinin ba~kanl~~~n~~yapm~~, bu Halkevinin dergisinde bir hayli
yaz~~yazm~~t~r.
Aziz Ogan dünya müzecili~inin ilerlemelerini yak~ ndan takibetmek üzere müteaddit defalar Avrupa, hattâ Amerika'ya gitmi~, sergi
i~leriyle de me~gul olarak 1937 de Dolmabahçe Saray~nda II.
Türk Tarih Kongresi münasebetiyle aç~lan serginin ilkça~~seksiyonunun tanziminde faal bir rol oynam~~, 1939 da New-York'ta aç~lan
Dünya Sergisine Türkiye müzelerinden ayr~lan k~ ymetli eserleri
götürerek bunlar~ n Türk paviyonunda ba~ ar~l~~surette te~hir edilmesini sa~lam~~t~r.
Aziz Ogan ink~tas~ z devam etmi~~olan idari hayat~nda bir hayli
te'lifatta da bulunmu~ tur. Kendisinin çok muntazam bir hayat sürdü~ü, resmi çal~~ ma saatlerinin d~~~ nda ve bilhassa sabah~ n erken
saatlerinde tetebbuda bulunma~a ve yaz~~yazma~a daima muayyen
bir vakit ay~rd~~~~göz önünde bulundurulacak olursa bu sahadaki
verimlili~inin s~rr~~anla~~l~r. Vak~a bu yay~nlar~~baz~~büyük arkeoloji
problemlerini ortaya atan, bunlar~~ s~k~~bir tetkikten geçiren, bunlara
hal çareleri bulan yaz~ lar mahiyetinde de~ildir. Bu eserler umumiyet
itibariyle Türkiye müzelerindeki baz~~enteresan eserleri arkeologlar
muhitine yahut daha geni~~çevrelere tan~tmak üzere yaz~lm~~~katalog
ve monografiler, komiser olarak bulundu~u kaz~lara dair kaleme
ald~~~~raporlar, bizzat idare etti~i kaz~lara dair önrapor mahiyetinde
haberler, müzede uzun müddet beraberce çal~~t~~~~arkada~lar~na ithaf
etti~i nekrolojiler ve bilhassa geni~~halk kütlelerine eski eserleri
tan~tmak, Türk müzecili~i ve eski eserlerle ilgili kanun ve tüzükler
hakk~ nda bir fikir vermek ve onlarda eski eser sevgisini uyand~rmak
üzere çe~ itli mecmua ve günlük gazetelerde kaleme al~nm~~~makalelerden ibarettir (bibliografyaya bak~n~z). Aziz Ogan'~n derin
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meslek a~k~~ve eski eserlere ba~l~l~~~~hakk~nda canl~~bir fikir veren bu
yaz~ lar bugün de istifade ile okunabilir.
Aziz Ogan'~n ne~ riyat ve müzecilik sahalar~ndaki faaliyeti Avrupa ilim muhitlerinin dikkat nazarlar~n~~çekmekte gecikmemi~tir.
Kendisi Berlin, Viyana, Prag Arkeoloji Enstitülerinin ve Mainz Akademisinin asil üyesi, Türk Tarih Kurumu'nun da kezâ asil üyesi bulunuyordu.
Bir idareci olarak A. Ogan "müzelerde sükûn ve huzur içinde
çal~~mak ~artt~ r" düsturunu pek iyi kavram~~~ve takdir etmi~~olacak
ki Istanbul Müzelerinde Osman Hamdi ve Halil Edhem beylerin
zaman~ ndan kalma samimi ve s~ cak aile atmosferini muhafaza hususunda büyük bir titizlik göstermi~ tir. O, Istanbul'da müzeciler ailesinin
tam mânasiyle babas~~olmu~, temiz kalblili~i, tevazuu, ~efkati, vazifesine ba~l~l~~~ , intizam ve itidaliyle arkada~lar~na örnek te~kil etmi~tir.
Müzelerin her ~ eyden önce bir mektep ve bir ilim yuvas~~oldu~unu
pek iyi takdir etmi~~olan A. Ogan ilmi çal~~ malar~~daima ön plânda
tutmu~, bu kabil çal~~malar~ nda gerek yerli, gerek yabanc~~uzmanlara
âzami kolayl~ klar göstermi~, ayn~~zamanda müze ile üniversite aras~nda s~ k~~bir i~birli~i yap~lmas~ na önem vermi~ tir. Müzelerin çat~s~~
alt~ nda kendisiyle onbe~~sene tam bir ahenk içinde i~birli~i yapm~~,
üniversiteye intisab~ mdan sonra da i~birli~ini devam ettirmekte kendisinden büyük müzaheret görmü~~bir insan s~ fatiyle bu hususlar~~
tebarüz ettirme~i bir borç say~ yorum.
Arkeoloji Müzesinin kütüphane salonunda 1933 y~l~~ sonunda
yaplan ve hemen hemen bütün dostlar~n~~bir araya topl~yan son
derece samimi bir törenden sonra (bu münasebetle söyledi~imiz sözlere bk. : TTOKB. 145, 1954, S. 6-7) ya~~haddini doldurarak mevzuat
icab~~vazifesinden ayr~ lan Aziz Ogan hayat~ nda vukubulan bu de~i~iklikten müteessir olmaks~z~ n ve dinamizminden bir ~ey kaybetmeksizin bir taraftan "Eski Eserleri Koruma Encümeni"ne devam ediyor,
di~er taraftan daha geni~~ölçüde te'lifatta bulunuyor ve bazan resim de
senesi sonbahar~ nda kaz~lar~m~ za kar~~~daima büyük
yap~yordu. 1955
bir ilgi gösteren Rag~ p Devres ailesiyle birlikte uzun bir Anadolu
seyahatine ç~km~~, bat~~ve güney-bat~~Anadolu bölgelerini ziyaret
ettikten ve gençli~inde çal~~ m~~~oldu~u yerleri bir kerre daha gördükten sonra Antalya bölgesine de gelerek Side ve Perge'de yapt~~~m~z
kaz~lar~~yak~ ndan tetkik etmek f~rsat~n~~bulmu~, mü~ahede ve intibalar~n~~"Yeni Istanbul" gazetesinde ç~kan bir makaleler serisinde ne~-
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retmi~ti. Ne yaz~ k ki bu devre uzun sürmedi. Hiç beklenmedik bir anda
gelen bir kalp rahats~zl~~~~ve onun tevlid etti~i krizler neticesinde
Aziz Ogan 5 Ekim Cuma günü ak ~am~~(1956) hayata gözlerini kapad~.
Bizler ve yeni arkeolog ve müzeci nesilleri Aziz Ogan'~~örnek
al~ r, onun kadar mesle~imize ba~l~~kal~ r ve eski eserleri seversek hem
yurdumuzun kültürüne hizmette bulunmu ~ , hem de Aziz Ogan gibi
temiz bir insan~n ruhunu ~âd etmi~~oluruz.
AZIZ OGAN'IN ESERLERININ LISTESI
Hemen hemen tam oldu~unu zannetti~im bu bibliograyfya esas itibariyle
merhumun k~z~~Doç. Jale man taraf~ ndan toplanm~~, taraf~mdan ise baz~~tashihler
ve ilâvelerle kronolojik bir s~ raya göre tertiplenmi~ tir. Bu listede kullan~lan k~saltmalar ~unlard~r :
Belleten
Türk Tarih Kurumu. Belleten. Ankara.
EHD
Eminönü Halkevi Dergisi. ~stanbul.
MVM.
Maarif Vekaleti Mecmuas~ . Ankara.
RD.
Realite Dergisi. Istanbul.
TSD
Tarihten Sesler Dergisi. ~stanbul.
TTAED
Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi.
Maarif Vekaleti. Ankara.
TTOKB.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni.
~stanbul.
YT.
Yeni Türk. Eminönü Halkevi Dergisi. ~stanbul.
1927
— Izmir Asar~ atika Müzesi Rehberi (Izmir ve Havalisi Asar~atika Muhipleri
Cemiyeti ne~riyat~ndan, no. 1), Izmir 1927. Eski Türkçe 21 s., 4 S. l~i~gatçe.
— Guide du Muse de Smyrne (~ zmir ve Havalisi Asar~atika Muhipleri Cemiyeti ne~riyat~ndan, no. 3). Tercüme eden Cevdet bey. ~ zmir 1927. 50 s., 16 res.
— Efesus-Ayaslu~~Rehberi (~ zmir ve Havalisi Asar~atika Muhipleri Cemiyeti
ne~riyat~ ndan, no. 2), Izmir 1927. Eski turkçe 42 s., 33 res., 1 pl.
— Bergama hafriyat~~hakk~ nda rapor. MVM. 12, 1927, S. 93-109.
Denizli civar~ nda Akhan. Fikirler Mecmuas~~(Izmir), 1927, say~~ 7.
1928
1926 senesi Efes hafriyat~. MVM. ~~o, 1928, s. 40-57.
1927 senesi Efes hafriyat~ . MVM. 15, 1928, S. 475-491 (44. res.).
Fethiye'de bulunan asari atika hakk~ nda rapor. MVM. 16, 1928, s. 665-669.
1929
— Bergama Tarihi ve Rehberi (M. Rahmi ile birlikte) (~zmir ve Havalisi Asariatika Muhipleri Cemiyeti ne~riyat~ ndan, no. 4). Izmir 1929.
— Birgi hakk~ nda rapor. MVM. 17, 1929, s. 120-128, 26 res., 4 pl.
1928 senesi Efes hafriyat~ . MVM. 17, 1929, s. ~~o ~ - ~~19, 55 res., 2 pl.
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1 932
~zmir Müzesi Rehberi (~zmir ve Havalisi Asar~atika Muhipleri Cemiyeti
ne~riyat~ndan, say~~6), Istanbul 1932, 96 s., 16 res., 6o lev.
- Statue der Tyche aus Prusias ad Hypium. Jahrbuch des Deutschen Archâologischen Instituts. Archâologischer Anzeiger 1932, S. 261-264.

1933
Guide du Musee de Symrne (~zmir ve Havalisi Asar~atika Muhipleri Cemiyeti ne~riyat~ndan, no. 9). ~stanbul 1933.
Bergama hafriyat~nda son ke~ifler. YT. 5, 1933, S. 412-414.
1932 Larisa hafriyat~ndan al~nan neticeler. YT. 15, 1933, s. 1212-1224.
- Aspendos. TTAED. 1, 1933, s. 99-106.
- Die archâologische Tâtigkeit und die Museen in der Turkei in der Zeit
der Republik. Berliner Illustrierte Zeitung 181, 1933, s. 472-473.
-~uhut kasabas~nda bulunan lâhit. TTAED. 2, 1934, S. 181-193 (12 res.).
Bronzestatue aus Adana. Jahrbuch des Deutschen Archâologischen Instituts. Archâologischer Anzeiger 1934, S. 411-416 (2 res.)
1935
- Müzelerin bânisi Osman Hamdi'nin vefat~n~n 25. senei devriyesi dolay~siyle
25. II. 1935 de Müze kütüphanesinde söylenen söylev. YT. 32, 1935, s. 2045-2050.
1936
- Eros ve Psihe figürlerini havi tunç vazo. TTAED. 3, 1936, S. 83-91 (6 res.).
- Yeni ç~kan bir ilim kitab~~münasebetiyle yurtta asar~atika ara~t~rmas~~ve
hafriyat. YT. 36, 1936.
Taklit an~tlar ve Çervetri lâhdi. YT. 37, 1936, s. 30-31.
- Dünya müzelerinde faaliyyet. YT. 41, 1936, s. 221-228.
1937
~stanbul Arkeoloji Müzelerinde yeni aç~lan para, madalya ve mücevherat
kolleksiyonlar~. Belleten ~ , 1937, S. 507-51 2 (2 lev.).
- Hamdi beyin ölümünün 25. y~ldönümü. ~stanbul Müzeleri Y~ll~~~~2, 1937,
s. 44-51.
- Le Palais de Topkapou. La Turquie Kemaliste 17, 1937, s. 2-7.
1938
- Asar~atika Nizamnamesi ve 1874 ten itibaren resmi ruhsat ile yap~lan hafriyat. YT. 63, 1938, s. 52-58; 64, 1938, s. 97-103; 65, 1938, s. 145-158; 66, 1938, s.
196 - 207; 67, 1938, S. 241-252; 71, 1938, S. 444-451.
- Tarihi an~tlar~n korunmas~~ hakk~nda baz~~ mulâhazalar. YT. 62, 1938, S.
18-25.
~~939
- Bay Halil Ethem, YT. 73, 1939, S. 2-8.
1 940
1937 y~l~nda Türk Tarih Kurumu taraf~ndan yap~lan Topkap~~Saray~~hafriyat~. Belleten 4, 1940, s. 318-328, 329-335, lev. 72-83.
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Regium hafriyat~. Belleten 4, 1940, s. 437-445, lev. 106-119.
- Adana'da bulunan bronz heykel. TTAED. 4, 1940, s. 49-56 (3 res.)
- Istanbul'un kadim bodrum ve sarn~çlar~ndan birço~unun görece~i hizmetler.
YT. 86, 1940, s. 69-72.
- Topkap~~saray~n~n ihtiva etti~i Türk sivil mimarisine ait binalar ve müze
kolleksiyonlar~. YT. 88, 1940, S. 156-165.
1941
- Th. Makridi'nin hât~ras~na. Belleten 5, 1941, S. 163-169 ( ~~lev.).
-~stanbul Surlar~. YT. 99, 1941, S. 498-505.
Quelques chefs-d'oeuvre de l'art turc ancien. La Turquie Kemaliste 43,
1941, s. 16-24 (res.).
1 942
Rhegion-Küçük Çekmece hafriyat~. 1940-1941 çal~~malar~na dair ilk rapor
(Arif M~lfid Mansel ile birlikte). Belleten 6, 1942, s. 1-36 (26 lev.).
Yeni kurulan "Istanbulu Sevenler Grubu" ve Ibrahim Muteferrika ile Kâtip
Çelebi adlar~na birer âbide in~as~. TTOKB. 30, 1942, s. 15-16.
1 943
Türkiye'de muzenin kurulu~u. EHD. 2, 1943, s. 11-13.
C. E. Arseven'in Sanat Ansiklopedisinde (cilt I, s. 101-102) "Arkeoloji
Müzesi" maddesi.
- Prof. A. Gabriel ve tarihi âbidelerimiz. TTOKB. 33, 1943, s. 7-9.
Istanbulu Sevenler Cemiyetinin arkeolojik ara~t~rmalar~. TTOKB. 33, 1943,
S. 26-27.
- Cumhuriyet devrinde müzelerirniz. TTOKB. 34, 1943, s. 11-13.
Milli ve sivil mimarimizde Çinili Kö~kün önemi. TSD. 1, 1943, s. 19-25, ~~
res.
- Istanbul'un tarihi binalar~n~n restorasyon i~leri. TSD. 2, 1943, s. 5-8.
Y~k~lmakta olan eski Türk ~atosu: Yedilcule'yi bu halde b~rakacak m~y~z?
TSD. 3, 1943, S. 1-7.
Prof. A. Gabriel'in yurdumuzun baz~~ ~ehir ve kasabalar~ndaki tarihi âbideleri hakk~nda ne~retti~i mühim eser. TSD. 4., 1 943, s. 8-13.
- Çinili Kö~k hakk~nda bir tavzih. TSD. 5, 1943, S. 17-19 ve 29.
- Istanbul hamamlar~. TSD. 6-7, 1943, s. 12-15 ve 45.
- Turizm bak~m~ndan asar~-atika harabeleri ve Bizans'~n Küçükçekmece'de
ke~folunan kadim Region ~ehri. TSD. ~ o/ ~~ , 1943, S. 9-13.
1 944
- Bizans mimari tarihinde Istanbul kiliseleri ve mozayikler. Güzel Sanatlar
Dergisi 5, 1944, s. 103-115.
- Izmir Asar~atika Müzesi nas~l kuruldu, nas~l inki~af etti ve içindeki k~ymetli
eserler. TSD. 20/21, 1944, s. 6-~ o.
Müzedeki ~aheserler. EHD. 4, 1944, s. 11-13.
Izmir ve çevresindeki eski medeniyet eserleri. EHD. 5, 1944, S. 11-12.
Büyük ~skenderin lâhdi. EHD. 6, 1944, s. 7-8.
- Efez harabelerine umumi bir bak~~. EHD. 9, 1944, s. 15.
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— Le palais de Baltaliman~. RD. 131, 1944.
— Le Palais de Beylerbeyi. RD. 136, 1944.
— Eski Türk sivil mimarisinde Haliç'te Aynah Kavak kasr~. RD. 138, 1944.
Türk medeni ve ictimai yap~lar~ ndan han ve kervansaraylar. RD. 1391 40,

1944.
Eski Türk sivil mimarisinden Haliç'te Aynal~~Kavak kasr~. TTOKB. 37, 1944,
s. 32-34.
1 945
— Türk~in medeni ve ictimai yap~lanndan han ve kervansaraylar. TTOKB.
38, 1945, S. 24-25.
— Turizm bak~m~ndan Izmir'in önemini arturan ölmü~~ ~ehirlerden Priyen,
Didim, Milet ve Heraklea. TTOKB. 39, 1945, S. 12-13.
Tarihsel an~t ve kültür e~yas~n~n korunmas~~ i~lerinde al~nacak tedbirler.
TTOKB. 42-43, 1945, s. 23-25.
— Sultanahmette Arasta hafriyat~. TTOKB. 44/45, 1945, s. 19-21.
Turizm bak~m~ndan Izmir'in önemini artt~ran Priyen. RD. 144/145, 1945.
— Ingiliz arkeoloklar~n~n Sultanahmet'te Arasta hafriyat~~ve meydana ç~kan
Bizans'~n imparator saray~n~n mozayikleri. RD. 154, 1945.
— Izmir ve hinterlanchndaki ölmü~~ ~ehirlerden Milet harabeleri. RD. 155,
1 945.

1946
— Didim'de Apollon mâbedi. TTOKB. 48, 1946, s. 23-25.
— Bo~aziçi Hisarlar~~ve Yedikule. Prof. Gabriel'in kitab~~münasebetile. TTOKB.
53, 1946, s. 12-19.
— Aya Irini kilisesi. TTOKB. 55/56, 1946, s. 6-14.
1 947
— Türk Müzecili~inin ~ oo. y~ldönümü. TTOKB. 61, 1 947, s. 8-19; 62, 1947, s.
8-12.
Les fontaines d'Istanbul. TTOKB. 68, 1947, s. 15-27.
— Five pieces of Byzantine Sculpture. TTOKB. 71, 1947, S. 25-29.

1948
— Halil Edhem. ~u eserde: Halil Edhem Hât~ra Kitab~~II (Ankara 1948),
s. 81- ~~o4, lev. 1-4.
Region-Küçükçekmece hafriyat~~ve Region saray~. III. Türk Tarih Kongresi
(Ankara 1948), S. 537-543 (21 res., 2 pl.).
R. Ekrem Koçu'nun "Istanbul Ansiklopedisi"nde (cilt III, s. 803-808)
"Aya Irini" maddesi.
— R. Ekrem Koçu'nun "Istanbul Ansiklopedisi"nde (cilt III, s. 850-862)
"Ayasofya" maddesi.
— Avrupa müzelerinin durumu ve Berlin müzesinin e~yas~. TTOKB. 74, 1948,
S. 13-15.
— üniversite temel hafriyat~n~n meydana koydu~u hakikatler. TTOKB. 79,
1948, s. ~~ - ~~4, 15- ~~6 (ingilizcesi).
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1 949
— Aya Maria Pammakaristos - Fethiye camii. Belleten 13, 1949, S. 271-303,
303-305 (ingilizcesi) (lev. 29-46).
— Istanbul Muzeleri Müdürü Halil Ethem merhumun ~ahsiyeti. TTAED. 5,
1 949, S. 247-251.
— Topkap~~Saray~n~n ihtiva etti~i mebaniye genel bir bak~~. TTOKB. 87, 1949,
S. 17-23.

— A general survey of the Buildings included in the Palace of Topkapu.
TTOKB. 88, 1949, S. 25-30 (17 res.)
1 951)
— Yeniden kurulan Bereketzade çe~mesi. TTOKB. 107, 1950, S. 9-11.
— "Yeni Istanbul" gazetesinde ç~kan makaleler serisi:
8. VI. 193o: Türk sanat tarihinde Istanbul çe~me ve sebilleri: Tophane çe~mesi.
25. VI. 1950: Istanbul çe~me ve sebilleri: Edirnekap~~Kethüda ve Kadirga'da
Cinci meydan~ nda Esma Sultan çe~mesi.

2. VII. 1950: Ayasofya mozayiklerini ortaya ç~karan âlim: Prof. Th. Whittemore.
14. VII. 1950: Istanbul sanat tarihinde ~stanbul sebil ve çe~meleri: Ayasofya
kar~~s~nda III. Ahmet ve Nusretiye camii önündeki çe~me.
. VIII. 195o: Sanat âbidelerimizden baz~lar~ : Istanbul çe~me ve sebilleri.
Hekimo~lu Ali Pa~a sebili, Kaptan Ibrahim pa~a sebili.
22. XI. 1950: Sanat âbideleri~nizden ~stanbul çe~meleri: Yeniden kurulan Bereketzade çe~mesi.
16. XII. 1950: Hekimo~lu Ali pa~a camii ve Kaptan Ibrahim pa~a sebili.
24. XII. 1950: Sanat âbidelerimizden: Üsküdar'da Ahmediye ve Gülnu~~Sultan
çe~me ve sebilleri.
1951
— Didim'de Apollon mâbedi k~lavuzu (Milli E~itim Bakanl~~~~Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü~ü yay~nlar~ndan, say~, 12), Istanbul 1951. 21 s., 16 res., ~~ pl.
— Mahmut pa~a külliyesi. TTOKB. 112, 1951, S. 4-7.
— Tarihi ve mimari âbidelerimiz ve restorasyon i~leri. TTOKB. 114, 1951,
S. 5-1o.
— Kaariye camii. TTOKB. 119, 1951, s. 3-6.
— "Yeni Istanbul" gazetesinde ç~kan makaleler serisi:
2. II. 1951: Sanat âbidelerimizden Üsküdar çe~meleri: Pa~aliman~nda Avni
pa~a ve ~emsipa~a yolu üzerinde Pirizade çe~meleri.
20. II. 1951: Sanat âbidelerimizden çe~me ve sebiller: Atatürk bulvar~~üzerinde
Gazanfer a~a ve Haseki, Bayram pa~a sebilleri.
27. III. 1951: Sanat âbidelerimizden çe~me ve sebiller: Dolmabahçe Mehmet
Emin a~a sebili.
19. VI. 1951: Sanat âbidelerimizden çe~me ve sebiller: Eyüp Mihrimah sebili
ve Eyüp camiinin görünü~ü.
~ g. X. 1951: Sanat âbidelerimizden: Kaariye camii.
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1932
Pammakaristos (Fethiye camii). IV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 1952),
s. 407-41 5.
- Turizm bak~m~ ndan Bergama harabeleri. TTOKB. 123, 1952, s. 3-6.
- Harabiden kurtulmakta olan güzel bir âbidemiz. TTOKB. 125, 1952, s. 7-8.
Ingiliz arkeoloji âlimlerinin Istanbul'da Arasta hafriyat~~ve meydana ç~kan
mozayikler. TTOKB. 126, 1952, s. 3-5.
"Yeni Istanbul" gazetesinde ç~ kan makaleler serisi:
III. 1952: Turizm bak~m~ ndan: Bergama harabeleri.
III. 1952: Turizm bak~m~ ndan: Bergama harabeleri.
.
IV.
1952: Harabiden kurtulmakta olan güzel bir sanat âbidemiz : Çar~amba'~~
da ~eyhülislâm Ismail Efendi camii.

1 953
- Fatih camii. TTOKB. 142, 1953, S. 11-12.
Manisa âbideleri. TTOKB. 143, 1953, s. t 1- ~~3.
- "Yeni Istanbul" gazetesinde ç~ kan makaleler serisi:

V. 1953 : Süleymaniye.
V. 1953 : Yeni cami
V. 1953 : K~l~ç Ali pa~a camii.
V. 1953 : Sultan Ahmet camii.
V. 1953 : Nuruosmaniye camii.
~ g. V. 1953 : Haseki camii.
V. 1953 : Sokullu Mehmet pa~a camii.
V. 1953 : Mihrimah Sultan camii.
V. 1953 : Ramazan efendi camii.
V. 1953 : Üsküdar'da Yeni Valide camii.
V. 1953 : Mesih pa~a camii.
V. 1953 : Hekimo~lu Ali pa~a camii.
V. 1953 : Zalmahmut pa~a camii.
V. 1953 : Davutpa~a camii.
V. 1953 : Takkeci Ibrahim efendi camii.
V. 1953 : Fatih camii.
V. 1953 : Piyale pa~a camii.
V. 1953 : Zeynep Sultan camii.
~ . VI. 1953 : Çinili camii.
VI. 1953 : Mihrimah camii.
VI. 1953 : Dolmabahçe camii.
VI. 1953 : ~ehzade camii.
VI. 1953 : Nusretiye camii.
VI. 1953 : Eski Valide camii.
VI. 1953 : Çorlulu Ali pa~a camii.
VI. 1953 : Murat pa~a camii.
VI. 1953 : Kilise camii.
~ o. VI. 1953 : Ortaköy camii.

Ilelleten C. XXII., 9
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~~ . VI. 1953 : ~ahsultan camii.
12. VI. 1953 : Mehmet a~a camii.
20. VII. 1953 : Anadolu'da Türk âbideleri.
23. VII. 1953 : Band~ rma'dan Soma yolu ile Bergama'ya.
26. VII. 1953 : Bergama kasabas~nda bir gezinti.
29. VII. 1953 : Bergama kasabas~nda gezintiye devam.
1. VIII. 1953 : Bergama harabelerini ziyaret.
5. VIII. 1953 : Bergama tarihine bir göz gezdirdikten sonra Hera mâbedine
do~ru geziye devam.
19. VIII. 1953: Bergama harabelerinde: Zeus suna~~na do~ru bir gezinti.
23. VIII 1953: Bergama harabelerinde Zeus suna~~n~~ ziyaretten sonra Athena
Polyas mâbedine do~ru bir gezinti.
26. VIII. 1953 : Bergama harabelerinde : Athena mâbedini gezdikten sonra
Küttiphaneye do~ru bir gezinti.
29. VIII. 1953 : Bergama harabelerinde Tiyatro ile Karakalla mâbedinde bir
gezinti.
2. IX. 1953 : Bergama harabelerinde: Kutüphaneyi gördükten sonra Trayanus
mâbedinde bir gezinti.
3. IX. 1953 : Bergama harabelerinde : A~a~~~~ehirde amfitiyatroya do~ru bir
gezinti.
9. IX. 1953 : Bergama harabelerinde : Asklepyon'a do~ru bir gezinti.
12. IX. 1953 : Bergama harabelerinde : Asklepyon s~hhat yurdu hakk~
nda toplu
bilgiler.
16. IX. 1953 : Bergama harabelerinde : Asklepyon propilesiyle Klavdius alan~~
ve K~ rallar salonu ile Asklepyos mâbedini ziyaret.
19. IX. 1953 : Bergama harabelerinde : Telesforos mâbedile kutsal bodrum ve
çe~meler.
23. IX. 1953 : Bergama harabelerinde: Asklepyos tiyatrosunu ziyaret ve Asklepyon'un sönmesi.
3o.IX. 1953 : Bergama harabelerini ziyaretten sonra: ikinci bir hasb~hal.
3. X. 1953 : Bergama harabelerini ziyaretten sonra: üçüncü hasb~hal.
7. X. 1953 : Bergama mdzesinin te~ekkül tarihine bir bak~~.
14. X. 1953 : Bergama müzesini ziyarete devam ve Bergama'dan ayr~l~~.
17. X. 1953 : Bergama'dan Menemen'e do~ru ölmü~~ve unutulmu~~ ~ehirler.
21. X. 1953 : Bergama'dan Menemen'e do~ru ölmü~~ve unutulmu~~
~ehirler
(devam).
24. X. 1953 : Foça'da bir gezinti.
28. X. 1953 : Bergama-~zmir yolu üzerinde ölmü~~~ehirlerden: Larisa, Temnos,
ve Neontichos.
31. X. 1953 : Sipylos Magnezya's~~ve Manisa âbidelerini ziyaret.
4. XI. 1953 : Tarihi Manisa ~ehrinde bir gezinti.
7. XI. 1953 : Manisa gezisine devam : Muradiye külliyesi.
12. Xi. 1953 : Manisa'da gezintiye devam : Hatuniye ve Sultan camileri.
14. XI. 1953 : Manisa gezisine devam : Ça~nigir, ~ brahim Çelebi ve Gülfem
Hatun camileri ve mahalli müze.
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19. XI. 1953 : Manisa âbidelerini ziyaretten sonra Sardes harabelerine do~ru
bir gezinti.
21. XI. 1953 : Sardes harabelerini gezmeden evvel ba~lanan hasb~hale devam.
25. XI. 1953 : Lidya tarihçesine göz gezdirdikten sonra Sardes harabelerini
ziyaret.
28. XI. 1953 : Istasyondan Sardes harabelerine do~ru bir gezinti.
2. XII. 1953 : Artemis mabedi ile ~ehrin di~er mebanisini gördükten sonra
Sart'tan ayr~l~~.
5. XII. 1953 : Sart'tan trenle Izmir'e geli~.
9. XII. 1953 : Izmir tarihçesine k~sa bir bak~~.
14. XII. 1953 : Izmir tarihçesine k~sa bir bak~~~(devam).
19. XII. 1953 : Izmir tarihçesine k~sa bir bak~~~(devam).
23. XII. 1953 : Izmir'in dini müessese ve kütüphaneleri.
26. XII. 1953 : Izmir'de sebil gibi tesisler ile hanlar, sayfiye ve mesire yerleri.
31. XII. 1953 : Izmir'in genç, fakat zengin müzesini ziyaretten evvel bir hasb~ hal.
1 954
— Birgi'deki âbidelerimize bir bak~~. TTOKB. 147, 1954, s. 47.
— Manisa Muradiye külliyesi. TTOKB. 150, 1954, s. 9-11.
—OKB. 153, 1954, s. 10-11.
Izmir'in dini müesseseleri. T'T
Ashab~~Kehfin ma~aralar~. TTOKB. 154, 1954, s. 14-16.
— Ayd~no~lu ~sa bey camii. TTOKB. 155, 1954, s. 8-1o.
— "Yeni ~stanbul" gazetesinde ç~kan makaleler serisi :
2. I. 1954 : Izmir Müzesinin kurulu~una dair baz~~hât~ralar.
~~~~ . I. 1954 : Izmir Müzesi nas~l kuruldu, nas~l inki~af etti? Müzenin yüksek
de~erli eserleri.
18. I. 1954 : ~zmir Asari Atika Müzesi, Izmir ve Havalisi Asar~~Atika Muhipleri
Cemiyeti ve vali Kaz~m Dirik.
23. I. 1954 : Izmir Müzesinin yüksek de~er ta~~yan eserlerinden birkaç~n~~
daha tan~yal~ m ve ahiren Fuar'da bir binada tesis edilen tarihi silah kolleksiyonu.
29. I. 1954 : Izmir ~ehrinde arkeolojik ara~t~rmalar ve tarih ve sanat bak~m~ndan mühim buluntular ve Nif'teki Hitit abidesi.
~~. II. 1954 : Seferihisar'~n S~~ac~k'taki harabelerine do~ru bir gezinti.
4. II. 1954 : Seferihisar'~n S~~ac~ k'taki harabelerine do~ru bir gezinti (devam).
~ l. II. 1954 : Seferihisar'da ve civar~ndaki ölü ~ehirlerde bir tetkik gezisi.
~~7. II. 195¢ : De~irmendere'deki ölmü~~~ehirleri gördükten sonra Tire'ye do~ru
bir gezinti.
18. II. 1954: Tire'den ~~demi~'e, ödemi~'ten Birgi yolu ile Gölcük ve Bozda~~'na.
22. II. 1954 : Gölcük ve Bozda~' köyünden avdetten sonra: Birgi'de bir tetkik

5. III. 1954 : Birgi'de tetkik gezisine devam.
III. 1954 : Efezos harabelerini görmek üzere Selçuk'a azimet ve Efezos'un
tarihçesine k~sa bir bak~~.
III. 1954 : Selçuk istasyonunda ba~lad~~~ m~z hasb~hale devam ve Efezos'a
bir
gezinti.
do~ru
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III. 1954 : Selçuk'talci Efezos harabelerinde bir tetkik gezisi.
III. 1954 : Efezos harabelerinde bir tetkik gezisi : Stadyon, Serapyon
mâbediyle Çifte Kiliseler.
III. 1954 : Efezos'ta.ki tetkik gezisine devam : Tiyatro jin~nazyonu, büyük
tiyatro.
24. III. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam: Tiyatronun önünden
Arkadiana'ya bir bak~~~ve Selsüs kütüphanesi.
27. III. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam : Agora ve agora'n~ n
tak biçimindeki güney ve bat~~kap~lar~.
29. III. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam : Liman, jimnaz ve
hamamlar~.
2. IV. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam.
~~o. IV. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam : Meander kap~s~yla
K~zlar jimnazyumu'nu gördükten sonra Ashab~~Kehf 'in ma~aralar~na do~ru yürüyü~.
14. IV. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam : Mezar âbidesiyle
Odeon, Ni~nfeom, Lukas'~n mezar~~diye an~lan binalar.
26. IV. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam ve Ashab~~Kehfin
ma~aralar~.
29. IV. 1954 : Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam ve tanr~ça Artemis
mâbedi.
7. VI. 1954 Efezos'taki tetkik gezisine devam : Ayd~no~lu Isa bey camii.
14. VI. 1954: Efezos harabelerinde tetkik gezisine devam : Selçuk'talti âbideleri
ve hisar~~ ziyaret.
VI. 1954 : Efezos'ta tetkik gezisine devam : Efezos müzesi ile Meryemana
evini ziyaret.
29. VI. 1954 : Efezos harabelerindeki tetkik gezisine son vermeden K~ral II.
Antiyohos'a ait an~t-kabini ziyaret.
1. VIII. 1954 : Efezos harabelerini ziyaretten sonra: Priyene harabelerine
do~ru bir yürüyü~.
14. VII. 1954 : Söke civar~nda Priyene harabelerinde bir tetkik gezisi.
VII. 1954 : Söke civar~nda Priyene harabelerinde tetkik gezisine devam.
22. VII. 1954 : Emirgân'da Koru kö~küntin yanmas~~munasebetiyle.
26. VII. 1954 : Priyene harabelerini gezdikten sonra Miletos'a do~ru seyahat.
3. VIII. 1954 : Antik Miletos ~ehrinin tarihçesine k~sa bir bak~~tan sonra tiyatroyu ziyaret.
25. VIII. 1954 : Istanbul surlar~, bendler, çe~meler ve sebiller.
31. VIII. 1954 : Tarih tetkikleri : Istanbul surlar~, bendler, sarn~çlar, çe~me ve
sebiller.
~~O. IX. 1954 : Tarihi tetkikler: Istanbul surlar~, bendler, çe~me ve sebiller.
IX. 1954 : Miletos harabelerinde bir tetkik gezisi.
21. IX. 1954 : Miletos harabelerinde tetkik gezisine devam : Nimfeon, Jimnaz,
Poleptriyon, Arslanl~~liman, Klavdiyos hamam~, mukaddes yol, ~ehrin Mente~eo~ullar~~zaman~nda mamuriyeti ile Ilyas bey camii.
~~ ~ . X. 1954 : Istanbul surlar~, bencller, çe~meler, sebiller.
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15. X. 1954 : Istanbul surlar~, bendler, çe~meler, sebiller. Tamir edilen Azapkap~'daki Saliha Sultan çe~me ve sebili.
20. X. 1954: Miletos-Balat harabelerinde tetkik. Mente~eo~ullar~ndan Ilyas bey.
26. X. 1954 : Miletos harabelerini ziyaretten sonra : Didim'de Apollon mâbedine do~ru bir gezinti.
29. X. 1954: Küçük Asya'n~ n en büyük mâbedlerinden olan Didim'deki Apollon
mâbedini ziyaret.
17. XI. 1954 : ~stanbul surlar~, bendler, çe~meler ve sebiller.
23. XI. 1954: Küçük Asya'n~ n büyük mâbedlerinden Didim'deki Apollon
mâbedi.
25. Xl. 1954 : Heraklea harabelerine do~ru seyahat ve antik ~ehrin umurni
târifi.
28. XI. 1954: Kapal~~ Çar~~~Istanbul'un hakiki bir sembolü idi- Telefondaki ses:
Kapal~~Çar~~~yan~yor- Buras~~bir asari atika me~ heri idi -Küçük Asya'n~n antik agora'lar~n~~ geride b~ rakan bir eser büyük bir ~ehir veya kasaba. Bedesten 1461 de
yap~lm~~~ve bu tarihten sonra muhtelif k~s~ mlar ilave edilmi~ti.
2. XII. 1954 Heraklea harabelerinde bir tetkik gezisi.
13. XII. 1954 : Heraklea harabelerini ziyaretten sonra Milis'a do~ru bir gezinti ve Evramos harabeleri.
15. XII. 1954 : Ayakl~~harabelerini gördükten sonra : Milis'ta bir tetkik gezisi.
24. XII. 1954 : Milis'ta tetkik gezisine devam.
1 955
Kaariye Camii, eski Hora Manast~r~~ (V1. Mirmiro~lu ile birlikte), (Türk
Tarih Kurumu ne~riyat~, seri VI, no. 31, Ankara 1955.6, s. (turkçe ve ingilizce),
50 MS., 1. pl.
— Tarihi Manisa ~ehrinde bir gezinti. TTOKB. 156, 1955, S. 4-6.
— Beykoz'da ~shak A~a çe~mesi ve Bo~aziçinin eski su tesisleri. TTOKB. 158,
1955, s. 8-~ o.
— Kaptan Ibrahim Pa~a camii. TTOKB. 161, 1955, s. 8.
-- Cerrahpa~a camii. TTOKB. 162, 1955, S. 10.
Kayseri Hovand veya Mahperi Hatun külliyesiyle mimari bak~mdan k~ymet ta~~yan künbetler. TTOKB. 167, 1955, S. 3-4"Yeni Istanbul" gazetesinde ç~kan makaleler serisi :
~ . I. 1955 : Istanbul surlar~, bendler, çe~meler ve sebiller.
g. I. 1955 : Milis ve civar~ ndaki eser ve âbideleri ziyaret : Beçin'de bir tetkik
gezisi.
18. I. 1955 : Mente~e beylerinin merkezi olan Milis ve Beçin'i gördükten sonra:
Karya'n~n ölmü~, fakat turizm bak~m~ndan çok mühim olan ~ehirlerinden iasos,
Alinda, Lâgina, Stratonise, Labranda ve Alabanda'da bir tetkik gezisi.
20. I. 1955 : ~stanbul fahri hem~erilik ünvan~~ tevcih olunan : Prof. Albert
Gabriel.
23. I. 1955 : Çine civar~nda Alabanda-Araphisar harabelerini gördükten sonra
Ayd~n'a do~ru bir tetkik gezisi.
26. I. 1955 : Ayd~ n ve Tralles'teki tetkik gezisinden sonra : Sultanhisar-Niza'ya
do~ru bir seyahat.

134

AR~ F MCF/D MANSEL

31. I. 1955 : Niza harabelerinde bir tetkik gezisi.
7. II. 1955 : Niza harabelerinde tetkik gezisine devam ve Aharaka harabelerini
gördükten sonra ayr~l~~.
14. II. 1955 : Sultanhisar'daki antik Niza'y~~ gördükten sonra Karacasu'da
Afrodisyas harabelerine do~ru bir seyahat.
19. II. 1955 : Geyre'deki Afrodisyas harabelerinde bir tetkik gezisi.
24. II. 1955 : Afrodisyas harabelerinde tetkik gezisine devam.
28. II. 1955 : Denizli âbidelerini görmek üzere Kuyucl~k'tan Goncall'ya hareket.
9. III. 1955 : Ne~'et Köseo~lu.
lo. III. 1955 : Denizli'de ölmü~~~ehirlerden : Laodikya (Eskihisar) ve Hiyerapolis (Pamukkale) harabeleri.
16. III. 1955 : Denizli'de ölmü~~~ehirlerden: Pamukkale-Hiyerapolis harabeleri.
21. III. 1955: Denizli'de ölmü~~~ehirlerden: Pamukkale-Hiyerapolis harabelerindeki geziye devam.
27. III. 1955 : Balatç~k'ta Teke-Menderes Manisa's~~harabelerinde bir gezinti.
2. IV. 1955 : Fethiye ve antik Telmessus'ta bir tetkik gezisi. Kâhinlerin hât~ftan ald~klar~~haberleri halka yayd~klar~~ ma~aralar.
13. IV. 1955 : Bodrum-Halikarnassus ~ehrinde bir gezinti ve dünyan~n yedi
hârikalar~ndan biri olan an~t-kabir.
16. IV 1955 : Türk ~ehametinin canl~~abidesi Rumelihisar~'mn tâmiri dolay~siyle.
25. IV. 1955 : Yedikule hisar~mn tamiri dolay~siyle.
25. VII. 1955 : Antalya ve havalisinin tarih, arkeoloji ve turizm bak~m~ndan
önemi.
30. VII. 1955 : Antalya havalisinin tarih, arkeoloji ve turizm bak~m~ndan
önemi: Antalya ~ehrinde tetkik gezisine devam.
4. VIII. 1955 : Antalya ve havalisinde bir tetkik gezisi : Evdir hani ve ölmü~~
~ehirlerden Termessos.
g. VIII. 1955 : Antalya ve havalisinde ölmü~~ ~ehirlerden : Termessos.
~ l. VIII. 1955 : Antalya havalisinde bir tetkik gezisi : ölmü~~~ehirlerden Perga
ve Silyon.
20. VIII. 1955 : Antalya havalisinde ölmü~~ ~ehirlerden Perga ve Silyon'da
tetkik gezisine devam.
24. VIII. 1955 : Antalya havalisinde ölmü~~~ehirler : Silyon'u ziyaretten sonra
Aspend~~s'a hareket.
27. VIII. 1955 : Antalya havalisinde ölmü~~ve unutulmu~~~ehirlerden Aspendos
harabelerinde bir tetkik gezisi.
6. IX. 1955 : Antalya havalisinde : antik Aspendos-Belk~s harabelerinde tetkik
gezisine devam.
16. IX. 1955 : Antalya havalisinde Aspendos harabelerinde tetkik gezisinden
sonra Manavgat'a muvasalat.
23. IX. 1955 : Antalya havalisinde tetkik gezisi : Manavgat'~~ziyaretten sonra
Alanya'ya yar~~.
3. X. 1955 : Kayseri ~ehrinde tetkik gezisine ba~larken.
9. X. 1955 : Kayseri ~ehrinde tetkik gezisine devam : tçkale ve ~ah-~~ Cihan
türbesi.
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X. 1955 : Kayseri ~ehrinde tetkik gezisine devam : Hovand veya 1\lahperi
Hatun külliyesiyle mimari bak~mdan k~ymet ta~~yan künbetler.
X. 1955 : Kayseri ~ehrinde tetkik gezisine devam : Ulu cami ile Gülük ve
Lalapa~a camileri.
Xl. 1955 : Hac~k~l~ç camii, Çifte Medrese ve "~ifa Evi".
28. XI. 1955 : Kayseri ~ehrinde tetkik gezileri : ~ehrin mühim âbidelerinden
Sahabiye ve Siraceddin medreseleri.
Ii. XII. 1955 : Kayseri'de tetkik gezileri : ~eyh Müeyyed çe~mesi, Hatuniye,
Melekgazi, Karafakih medreseleri ve Ahmet pa~a camii.
16. XII. 1955 : Kayseri'de tetkik gezileri : Tarihi Kö~k medrese, Kapal~~ çar~~,
hamamlar, hanlar ve Haydar bey kö~kü.
25. XII. 1955 : Barsama'da Hatice Hatun camii ile Sultan hani.
1956
— Prof. A. Gabriel ve tarihi âbidelerimiz. Türk Yurdu (~ stanbul), 261, 1956,
s. 290-293.
— "Yeni Istanbul" gazetesinde ç~ kan makaleler serisi :
14. I. 1956 : Antalya'da ölmü~~ ~ehirlerden "Side" harabelerinde bir tetkik
gezisi ve yap~lmakta olan kaz~larda yeni ke~ifler.
29. I. 1956 : Antalya'da ölmü~~ ~ehirlerden: Side'de tetkik gezisine devam.
12. II. 1956 : Antalya'da ölmü~~ ~ehirlerden: Side'de tetkik gezisine devam.
26. II. 1956 : Antalyada ölmü~~~ehirler gezisi : Side, Gimnazyom, Nimfeom ve
an~ t-kabir. Bas~n-Yay~n ve Turizm U. Müdürlü~tinden bir rica.
2. IV. 1956: Istanbul'un mühim âbidelerinden Theodosius sütunu
Vefat~ndan sonra inti~ar eden
— Aychno~ullar~ndan Isa bey camii. Vak~flar Dergisi 3, 1957, s. 73-80 (19 res.),
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