L'architecture turque en Turquie— 1 73 s. CIV.
Pl. Ed. G. P. Maisonneuve et Larose, Paris 1962, Imprimerie Comte
Jacqet-Bor-le-Duc (Meuse).
PROF. SUUT KEMAL YETKIN.

Eser, Sorbonne Üniversitesi Profesörlerinden Robert Bruunschvig taraf~ndan
yönetilen "Histoire du Monde de l'Islam" koleksiyonunun yeni bir cildini te~kil
etmektedir.
Türk kültür ve medeniyet eserlerini gerçek de~erleriyle bilim ve sanat çevrelerine tan~tmak yolundaki devaml~~ ve verimli çal~~malariyle, memleket hudutlar~~
d~~~nda da hakl~~bir ~öhret kazanm~~~olan Profesör Yetkin, Frans~zca olarak itinal~~
bir ~ekilde yay~rnlanm~~~bulunan bu kitab~~ile Türk mimarl~~~n~n en güzel eserlerini
ba~r~nda saklamakta olan memleketimize bir defa daha gözlerin dikkatle çevrilmesini
sa~lam~~~bulunuyor. Türk mimarisinin Türkiye'de safha saf ha geli~mesini aç~klayan
ve en karakteristik vas~flariyle bu sanat~n güzelle~me ve mükemmelle~me doru~una
ç~km~~~bulunan ~aheserlerini, k~sa da olsa, bütün özellik ve güzellikleriyle tan~tm~ya
irr~kan veren bu eser, Türk sanat~n~ n Do~u aleminin di~er milletlerinin sanatlar~~
aras~ndaki özel yerini belirtmek ve üstünlüklerini göstermek bak~m~ndan, bugüne
kadar at~lan verimli ad~mlar~n olumlu sonuçlar~ndan biri olarak Türk sanat tarihi
literatürü aras~ nda her bak~mdan seçkin bir yer tutacakt~r.
Profesör Brunschvig'in kitab~ n konusiyle ta~~d~~~~sanat görü~ünü aç~kl~yan bir
önsözü ile-, yabanc~~bilim ve sanat çevrelerine tan~t~lan kitap, Selçuldular, Beylikler
ve Osmanl~~Imparatorlu~u mimarisi genel ba~l~klar~~ alt~nda üç bölüme ayr~lmakta
ve her bölümde en tipik örnekler ele al~narak dini mimari k~s~mlar~nda camiler,
medreseler, türbeler; sivil mimarl~k k~sm~nda da kö~k ve saraylar, kervansaraylar,
hanlar hakk~nda, tarihi ve sosyal özelliklere de yer ayr~lmak suretiyle, sanat tarihi
ve de~eri yönünden bilgiler verilmektedir. En yetkili ellerle yap~lm~~~plan ve rölövelerle de belgelendirilmi~~bulunan konular, yeni bir görü~~ve anlay~~la Türk
mimarisini bir bütün halinde anlatt~~~~kadar, örnek eserlerin her biri hakk~ndaki
bilgi ve aç~klamalar da bir devrin veya bir yap~n~n karakterini canland~rma bak~m~ ndan müstakil bir makale niteli~ini göstermektedir.
Türk mimarisi ve tarihi hakk~nda ba~l~ca güvenilir kaynaklar~~bir araya toplayan bibliyografisi ve mimari an~~ tlara göre s~n~fland~r~lm~~~endeksler ve doküman
listesi ile de kitab~n didaktik de~eri tamamlanm~~t~r. Eserin sonuna ku~e ka~~t
üzerine bas~lm~~~olarak eklenen foto~raflar da kitaba konu te~kil eden an~tlar~m~z~~
bütün sanat özellikleri ile canland~ran bir nitelikte özenle seçilmi~~bulunmaktad~r.
Yazar~~hem eseriyle sanat tarihimiz eyapm~~~oldu~u yeni hizmetinden, hem de
onu yabanc~~ve yayg~n bir kültür diliyle yay~mlatarak Türk sanat~n~n ve Türkiye'deki sanat eserlerinin yabanc~lara tan~t~lmas~~suretiyle memleketimiz üzerine dikkat
ve ilgi çekrniye yeni bir yol açm~~~olmas~ ndan dolay~~tebrik etmek bir vazifedir.
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