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Paris'teki Türk elçili~inden 26.12.1972 günü Ankara'da D~~i~leri
Bakanl~~~na çekilen çok acele kay~ tl~~bir telgraf~n ba~~nda Fransa hükümeti yan~ndaki elçimiz say~n Hasan I~~ k ~u haberi veriyordu': "Türkiye'ye büyük ba~l~l~~~~ile tan~nm~~~olan, 1926 - 1936 seneleri aras~nda Istanbul
Üniversitesinde ve Istanbul'daki Frans~z Arkeoloji Enstitüsünde çal~~m~~~olan
arkeolog Prof. Albert Gabriel, 25 Aral~ k günü ikamet etmekte oldu~u Bar-surAube ~ehrinde 89 ya~~nda vefat etmi~tir. Prof. Albert Gabriel, Türk Tarih
Kurumu ~eref üyesidir. Ankara tiniversitesinden Prof. honoris causa, ~stanbul
eniversitesinden de doctor honoris causa payelerini alm~~t~r. Istanbul ve Bursa
fahri hem~ehrisidir. Türkiye hakk~nda çe~itli kitaplar yazm~~t~r." Telgraf~n
devam~nda elçili~imizce bu hususta yap~ lanlar özetlendikten sonra,
durum bildirilerek, yurdumuzda da bu hususda neler yap~labilece~i
bir temenni olarak ortaya konuluyordu. Böylece Türk Sanat~'mn
tan~nmas~~ ve tan~t~lmas~~yolunda harcanm~~~uzun bir ömrün sona
erdi~i kesinlik kazanm~~~oluyordu 2 . Bu yaz~m~zda art~k aram~zdan
ayr~lm~~~olan Prof. Albert Gabriel'in hayat hikayesini ortaya koyma&
çal~~acak, onun ba~l~ca yay~nlar~n~n bir bibliyografyas~n~~düzenleyevek ve eserlerinin Türk sanat tarihi bilim bak~ m~ndan ne ifade etti~ini
özetleyece~iz.
HAYATI
Albert - Louis Gabriel, 2 A~ustos 1883 günü Fransa'n~n HauteMarne ilinin Cerizieres kasabas~ nda, anne taraf~ ndan dedesinin evinBu yaz~m~z~~ haz~rlarken bize yard~ mda bulunan Istanbul'da Frans~z Arkoloji Enstitüsü ilgililerine, Paris'de BibliotUque Nationale idaresine, Ankara'da
Milli Kütüphane'de baz~~makalelerin referanslar~n~~ ç~karan Asistan Dr. Y. onge
ile M. ~akiro~lu'na te~ekkür ederim.
2 Geçen y~ l ba~lar~ nda da Prof. Gabriel'in vefat etti~i yolunda bir haber ç~km~~~ve hatta bu münasebetle bir anma töreni haz~ rl~~~na bile giri~ilmi~ti. Fakat
çok geçmeden bu haberin as~ls~z oldu~u ö~renilmi~tir.
Belleten C. XXXVII, n~~
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de dünyaya geldi. Babas~~tecrübeli bir mimard~. Ilk tahsilini Barsur-Aube da yapt~ktan sonra bütün ayk~r~~israrlara ra~men baba
mesle~ini seçen genç Albert, Güzel Sanatlar Milli Okulu ( = Ecole
Nationale des Beaux - Arts) 'nun mimarl~k bölümünde okurken, bir
taraftan da Paris Üniversitesi'nin (Sorbonne) Edebiyat Fakültesine
devama ba~lam~~t~r. Bu e~itim müesseselerinden Edebiyat lisansie'si (Licenci6 k lettres) ve yüksek mimar olarak mezun olmu~, sonralar~~ayr~ca 1921 de Paris Üniversitesinde doktora da vererek edebiyat
doktoru (Docteur s lettres) ünvan~n~~da alm~~t~r.
Genç mimar Gabriel'in ba~ar~s~~daha meslek hayat~n~n ilk y~llar~nda ba~lam~~, 19°3 y~l~ nda Güzel Sanatlar Akademisi'nin Jean
Leclaire ödülünü elde etmi~tir. Atina'da 1846'da kurulmu~~olan Arkeoloji Enstitüsü'nün 3 mimar~~olarak görev alan Gabriel, Delos
adas~ndaki kaz~lardaki yap~lar~ n rölövelerini çizmek i~i ile görevlendirilince, hayat~n~n bütün çal~~malar~na yol gösterecek bir çevreyi
tan~mak imkâmm elde etmi~tir. Gabriel, 1908 - 1911 y~llar~~aras~nda
Adalar denizindeki Delos adas~nda çal~~m~~, bu arada ilk defa olarak,
19o8 y~l~nda Istanbul'a ayak basm~~t~r. Sultan II. Abdülhamid'in son
y~llarmdaki Istanbul ve Osmanl~~Imparatorlu~unun genç mimarda
ne gibi hat~ralar b~rakt~~~m ne yaz~k ki bilmiyoruz. Delos adas~~çal~~malar~~s~ras~nda, Gabriel Frans~z sanatç~lar~~sergi'inde ( = Salon des
Artistes Français) 1910 y~l~ nda Almanya ve Ispanya'da yapt~~~~akuarel
resimleri ve rölöveleri ile kat~larak mansiyon alm~~. Ertesi y~l, 191
de Delos'un Hellenistik ça~~evleri rölöveleri ile bir ikincilik madalyas~~
elde etmi~, kendisine ayr~ca inceleme gezisi için bir devlet bursu sal~sis edilmi~tir.
Gabriel, Türk medeniyeti ile yak~ n temas imkâmm 191 ~~'de elde
etmi~tir. Kendisine bu tarihde, o s~rada Türk idaresinden ç~kmak
üzere olan Rodos adas~ndaki Ortaça~~eserlerinin bilhassa burada
Saint Jean ~i5valyelerinin b~rakt~klar~~hat~ralarm tesbiti görevi verilmi~ti. Tarild kalesi, Ortaça~~Avrupa sanat~n~ n izlerini gösteren pek çok
Saint Jean tarikat~~yap~s~, kuvvetli bir Türk-Akdeniz ~ehri görünü~üne
sahip olan Rodos onun üzerinde büyük bir tesir b~rakacakt~. Gabriel'in
5 E. Vinet, L'Ecole française d'Athkes, "journal de l'Instruction Publique" (Paris
1863) den naklen ~u eserde: L'art et Parchiologie, Paris 1874., S. 92-114. Bu Okulun
kurulu~u De Salvandy'nin imzas~~ile yay~nlanan ii eylül 1846 tarihli bir kararname
ile ba~lam~~t~r.
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sanatkâr ruhunu ve kuru bir mimannkinden farkl~, zarif artist kalemini
tatmin eden Rodos'daki çal~~malar~~ ~~9 ~~ 4'de Ilk Dünya sava~~n~n
ç~kmas~na kadar sürdü. Bu arada Rodos, di~er adalar ile beraber
~talyanlar taraf~ndan Trabulus ç~karmas~mn ba~lamas~ndan 7 ay
kadar sonra 4 May~s ~~9 ~~2'de i~gal edilmi~~bulunuyordu. Osmanl~~
Imparatorlu~una kar~~~Italyanlar~n onlar~~hakl~~gösterebilecek hiçbir ciddi sebep olmaks~z~n birdenbire sald~rmalar~~A. Gabriel üzerinde ~iddetli bir tepki yaratm~~~ve bu, onun kaleme sanlmas~na yol
açm~~t~r. Frans~z sosyalist partisi ba~lar~ndan Jean Jaures (1859-19i 4)
taraf~ndan yay~nlanan La Revue Socialiste'in ~ g ~~~ve 1912 y~llar~na ait
say~lannda, Türkler hakk~nda iki makalesi i~te bu s~rada bas~lm~~t~r
(Bibl. No. 2, 3).
~lk Dünya sava~~~ba~lad~ktan sonra Gabriel, Frans~z donanmas~nda deniz yedek subay~~olarak görev alm~~t~r. Sava~~bittikten sonra onu
~~9 ~ 9'dan itibaren tekrar eski meslek ve çal~~malar~na dönmü~~buluyoruz. 1919 - 1920 y~llar~nda M~s~r'da Al-Fustat'da yap~lan kaz~lara kat~lm~~, burada M~s~rl~~arkeolog Arap müzesi konservatörü Ali
Baghat Bey ile beraber Fustat ~ehrinin meydana ç~kar~lmas~nda
faydal~~olmu~tur. Gabriel, Rodos'daki çal~~malar~n~n ilk bölümü olan,
Rodos hakk~ndaki ara~t~rma ve rölövelerini 1921 'de Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesine esas tez olarak sunmu~, yard~mc~~tez olarak da Al-Fustat hakk~ndaki çal~~mas~n~~ takdim ederek, buradan
Edebiyat Doktoru (Docteur s Lettres) ünvan~n~~alm~~t~r.
Gabriel 1920
- 1922 y~llar~nda Rodos'daki çal~~malar~na devam etmi~, bu arada 1912 - 1913 y~llar~nda ba~lam~~~oldu~u bir i~i tamamlamak imkan~~bulmu~tur. Saint Jean ~övalyeleri devrinde Rodos ~ehrinde, her millete mahsus bir han (auberge) yap~lm~~t~. Bunlardan
Frans~z hani (Auberge de France) ~lk Dünya harbi ba~lay~ncaya kadar
Fransa'y~~Osmanl~~devleti yan~nda temsil eden ve eski eserlere ilgi ile
sevgi çok mc~hur olan Elçi Bompard taraf~ndan, Rodos'da konsolos
Laffon arac~l~~~~ile sat~n al~nm~~t~. Elçi bu binay~~Frans~z hükümetine
hediye ederek onun Millf an~t ilan edilmesini sa~lam~~t~r 4. Türk devrinde ev halinde kullan~ld~~~ndan esas mimarisi bozulmu~~ve de~i~mi~~olan bu yap~n~n eski hali ile tamiri uygun görülmü~tü. Gabriel
Konsolos Laffon buras~n~~Fransa elçisi Bompard'a intikal ettirmi~~o da Fransa
hükümetine vermi~tir, bkz. J. de Kergorlay, Soirs d'Epopde: Chyp~e et Rhodes, Paris
1913, S. 226, not ~ .
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bu görevi büyük bir dikkat ve itina ile yaparak, Auberge de France'm eski
haline getirilme i~ini 1920 - 1921 y~llar~nda tamamlam~~t~r 5. Bu de~erli eser ~ kinci Dünya sava~~~sonlar~nda, 1945 de ~ngiliz uçaklar~n~n
att~klar~~bir bomba ile hayli önemli surette zarar görmü~~ve 19461950y~llar~~aras~ nda yine Gabriel'in idaresinde restore edilmi~tir.
Gabriel Rodos'daki çal~~malar~~yan~s~ra 1922 de Güney Anadolu'da
eski Lykia ve Kiliki a bölgelerinde de görevli olarak bir inceleme
gezisi yapm~~t~. Frans~z sanatç~lar~~sergisinde 1923 de te~hir edilen
Rodos rölöveleri birincilik madalyas~~ almas~n~~ sa~lam~~, ayni y~l
Güzel Sanatlar Akademisinin Louis Fould ödülü de kendisine verilmi~tir.
Prof. Albert Gabriel'in ö~retim hayat~~ise ayn~~y~l, yâni 1923'de
ba~lar. Bu y~l içinde onu Bat~~Fransa'da Caen Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sanat Tarihi doçenti ( = Maitre de confirences) olarak görmekteyiz. Caen'daki görevini 1925'e kadar sürdüren Gabriel, 1925'de
Do~u Fransa'da Alsace'da Strasbourg Üniversitesinin Edebiyat Fakültesinde Sanat tarihi Profesörü olmu~ tur. Bu y~l içinde, 1925'de,
art~k Frans~z idaresi alt~ nda olan Suriye'de inceleme gezileri yaparak
Palmyra'da da çal~~m~~t~r. Az sonra ise ~~926'da, o s~rada Türkiye
Cumhuriyetinin, tek Üniversitesi olan ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde vazife alm~~~ve burada Arkeoloji - Sanat tarihi dersleri verme~e ba~lam~~t~r. O y~ llarda çok büyük bir ilgi ile dinlenen bu
dersleri, iyi frans~ zca bilen Fehmi Karatay dilimize çeviriyordu. Gabriel'in Edebiyat Fakültesindeki bu görevi 1930'a kadar sürmü~tür.
Gabriel, ~stanbul Üniversitesi'ndeki ö~retim faaliyetinin d~~~nda üzerine çok önemli bir i~~de alm~~~bulunuyordu. Bu da, Maarif Vekâletinin iste~i üzerine Anadolu'daki Türk yap~~ sanat~~eserlerinin ara~t~r~l~p, incelenmesi idi. ~~ 926'dan itibaren Prof. Gabriel Anadolu'nun
5 Elçi Bompard bu restorasyonu kendi paras~~ ile yapt~rtm~~~ ve çal~~malar~~
Gabriel idare etmi~tir, bkz. P. Jeancard, L'Anatolie, Smyrn e, Sparte, Bourdour, Hieropolis, Le Dodecar~lse, Paris 1919, s. 142 de ~u sat~rlar~~yazmaktad~r: "C'est Parchitecte
Gabriel qui dirig~a les travaux; en artiste consciencieux, il n'employa, pour la ref~ction des
murs, des ornernents et des sculptures, que de vielles pierres ayant reçu la patine du temps. Rien,
dans l'harmonie, n'est heurti". (= Çal~~malar~~idare eden mimar Gabriel'dir. Hassas bir
sanatç~~davran~~~~ile, duvarlar~n, tezyinat~n ve kabartmalar::: tamirinde sadece zaman~n patinasuu alm~~~eski ta~lar kullan~r:i~tir. Bütünün ahenginde hiçbir ~ey göze bat~namaktadtr). Bu
sat~rlar~n yaz~ld~~~~ve yay~nland~~~~s~ ralarda A. Gabriel henüz hiç tan~nmam~~~çok
genç bir mimard~ .
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çe~itli bölgelerindeki bu çal~~malar~n~~kesintilerle Ikinci Dünya sava~~~ y~llanna kadar sürdürmü~, elde etti~i malzeme Anadolu Türk
sanat~n~~tan~tan önemli eserlerine konu olmu~tur. Istanbul ve Türkiye'deki çal~~malar~~ s~ras~nda, küçük etüdler de meydana getirmekten geri kalmayan Gabriel, bunlar aras~nda mesela 1926'da Istanbul
camileri hakk~ndaki güzel makalesini haz~rlayarak yay~nlam~~, Istanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Nasuh-es-Silahl'nin Der beyan-t menaz~l-~~irakeyn'indeki minyatürleri sanat tarihi ve ~ehir topo~rafyalar~~bak~m~ndan de~erlendiren makalesini bast~rm~~t~r.
Prof. Gabriel'in önemli bir hizmeti de Istanbul'da bir Arkeloji
Enstitüsü'nün kurulmas~~olmu~tur. Daha yirminci yüzy~l~n ba~lar~nda
Atina'daki Frans~z enstitüsünün bir benzerinin burada meydana getirilmesi için te~ebbüslere geçilmi~~fakat bir netice al~namam~~t~. Fransa
hükümeti nihayet ~~931 de bütçesine tahsisat koyarak, A. Gabriel'in
müdürlü~ü alt~nda, eski Frans~z sefareti bahçesindeki, Tercümanlar
dairesinde, bir enstitü kurulmas~n~~sa~lam~~t~r. Türk medeniyet tarihi
ile u~ra~mas~~ ~art ko~ulan bu enstitü, Bakanlar Kurulu'nun ~~ ~ubat
1931 tarihli karar~~ile resmen kurulmu~tur 6 . Gabriel Istanbul Frans~z
Arkeoloji enstitüsü müdürlü'~ünü 1941 e kadar sürdürmü~, 1941
y~l~~ Mart ay~~içinde Fransa'ya dönmü~~ve Ikinci Dünya sava~~~sona
erdikten sonra 1945'de tekrar bu görevini alarak 1946 May~s~nda
Istanbul'a dönmü~~ve ikinci defa olarak 1956'a kadar kurucusu oldu~u enstitüyü idare etmi~tir. Bu ikinci safhada Gabriel Enstitü ile
fazla ilgilenmemi~tir. Her y~l May~s ay~~içinde buraya geliyor ve sadece birkaç ay kalabiliyordu. Art~k eski tesirli dostlar~~ i~ba~~nda olmad~~~~için enstitü gerekli tahsisat~~ sa~layamad~~~ndan, kütüphanesi geli~emiyor, yay~nlar yapam~yordu. Hatta k~~~aylar~nda buras~~
~s~t~lm~yordu bile. Enstitü ~ 956'da, yükselmesinde ve tan~nmas~nda
Prof. Gabriel'in yard~mc~~oldu~u tan~nm~~~bir epigrafistin idaresine
verilmi~, o da daha ilk günden itibaren müessesenin kurucusuna kar~~~
ho~~olmayan davran~~lardan kaç~nmak lüzumunu görmemi~tir'. Hatta
o kadar ki, Gabriel Türkiye'de her y~l yap~lan arkeoloji ve sanat
Halil Etem [Eldem], Istanbulda iki irfan evi, Alman ve Frans~z Arkeoloji Enstitüleri ve bunlar~n ne~riyat~~ [Istanbul Müzeleri ne~riyat~, XIV] Istanbul 1937, s, 6 ve ~ o.
7 1967 y~l~n~n Haziran ay~~ortalar~nda Gabriel'in ya~ad~~~~küçük Bar - sur Aube kasabas~nda üç gün kalm~~~ve bu süre içinde kendisi ile uzun sohbetimiz olmu~tu. Gabriel büyük bir üzüntü içinde yerine geçen yeni müdürün dü~manca
davran~~lar~ndan ac~~ ~ikâyetlerde bulunmu~~ve bu hususda örnekler vermi~ti.
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tarihi ara~t~rmalanm ba~hca bibliyografyas~~ile deneyen Anadolu ba~l~kl~~bir dergi ç~karmay~~tasarlayarak 1951 den itibaren bunun üç
fasikülünü yay~nlam~~t~. Yeni müdür bu y~ll~~~n devam~n~~durdurmu~tur.
Gabriel Istanbul'daki Enstitüyü kurarken, yine Türk Maarif Vekaletrnin iste~i üzerine 1932'de Güney - Doku Anadolu'da ara~t~rmalar da bulunmu~, 1934'de ~rak ve Iran'da bir inceleme gezisi yaparak
Isfahan'da Mescid-i Cuma ile me~gul olmu~, 1936'da Suriye'de dola~m~~t~r. 1941'de Ikinci Dünya sava~~n~n Fransa için bir felaket halini almas~~üzerine yurduna dönen Gabriel o y~l içinde Dünya'n~n
en eski Universitelerinden Sorbonne'a kar~~ , daha ba~~ms~z bir ö~retim müessesesi olarak 1530 a do~ru kurulan ve dersleri herkese aç~k
olup özel hiçbir imtiham olmayan CdUge de France'a "Islam Do~u
sanatlar~~tarihi" profesörü olmu~~ve bu yerini emekli oldu~u 1953 e
kadar muhafaza etmi~tir. Ikinci Dünya sava~~~içinde 1941-1944 y~llar~~aras~nda, yenilmi~~Fransa'n~n s~k~nt~h i~gal y~llar~nda Gabriel,
Istanbul'da iken toplad~~~~bir malzeme üzerinde çah~arak, Istanbul
Bo~az~ndaki Türk hisarlan hakk~ndaki güzel ve çok faydal~~kitab~n~~
1943 y~h içinde yay~nlayabilmi~ tir. Anadolu'daki Türk eserlerinin
sonuncusu olan Bursa'y~~ise 1956 da iki büyük cild halinde bast~rm~~t~r. Fakat Gabriel'in Türk topraklar~~üzerindeki ara~t~rmalar~~
ayr~~bir koldan daha geli~mek imkan~n~~bulmu~tur. Bu da Frigya
Arkeoloji ara~t~rmalar~~(= Exploration archlologique en Phrygie) ba~l~~~~
alt~nda yay~nlad~~~~bir seridir ki, 1941 den itibaren Frikya'da bilhassa
Midas ~ehri, halk dilindeki ad~~ile Yaz~l~kaya'da yap~lan çah~malar~~
ortaya koymaktad~r. Bu serinin iki cildi kendisi taraf~ndan haz~rlanarak 1952 ve 1965 y~llar~nda yay~nlanm~~t~r.
Collge de France'dan 1953'de, Istanbul Arkeoloji Enstitüsü
müdürlü~ünden de 1956'da emekli olan Gabriel, art~k, Paris ile Isviçre s~n~r~~aras~nda küçük bir kasaba olan Bar-sur-Aube'da ya~ama~a
ba~lam~~t~. Burada babas~ndan kalan eski büyük kagir bir kona~~~
and~ran evin yirmiden fazla odas~~Türkiye'den gelen hat~ralar, resimler, rölöveler ve çok zengin bir kütüphane, çe~itli eski e~ya ile dolu
idi ve Gabriel bir taraf~~Aube irma~~, arkas~~bahçe olan bu evde son
günlerini geçiriyordu e. Yaln~z k~~~aylar~nda Paris'e gidiyor orada
8 Kendisini 1967 y~l~~Haziran ay~~içinde ziyaretimizde Prof. Gabriel bu evi
bize oda oda gezdirmi~, e~ya ve duvarlardaki rölöveler, resimler hakk~nda bilgi
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avukat olan karde~ inin evinde kal~ yordu. ~kisi erkek biri k~ z olan üç
karde~in üçü de evlenmemi~ti 9. Karde~lerinden önce k~z olan ölmü~,
onu avukat olan takip etmi~, nihayet Albert Gabriel 23 aral~k 1972
günü 89 ya~~ nda oldu~u halde hayata gözlerini yummu~tur. Cenaze
töreni 27 aral~ k çar~amba günü, Bar-sur-Aube kasabas~n~n Saint
Pierre kilisesinde yap~larak, kasaban~n mezarl~~~ na gömülmü~tür.
Gabriel Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki derslerinden ba~ ka 1930-1956 y~llar~~ aras~ nda Üniversitede konferanslar
de bir seri serbest ders yapm~~. Ayni ~ ekilde Ankara'da
vermi~tir, 1952
da dersleri olmu~tur. Bundan ba~ka çe~ itli vesileler ile Istanbul'da
çe~ itli konferanslar verdi~i gibi, 1934 de Isviçre'de Cenevre Müzesinde, Yugoslavya'n~ n Belgrad ve Zagreb eniversitelerinde 1936'da,
Belçika'da Bruxelles'de Üniversitede ve Güzel Sanatlar Akademisinde
195o'de, Hollanda'da Amsterdam'da 195o'de Üniversite ile Frans~z
Enstitüsünde konferanslar vermi~tir.
Bu çal~~malar~n yan~~ s~ ra Prof. Gabriel'e çe~itli ~eref pâyelerinin
de verildi~i bilinmektedir. 1932'de Alman Arkeoloji Enstitüleri asil
üyesi, ~~933'de Frans~z Akademisi (Acadnie des Inscriptions et Belles - Lettres) muhabir üyesi, 194o'da Ankara'da Türk Tarih Kurumu ~eref
üyesi, 195o'de Ankara Üniversitesi ~eref (honoris causa) profesörü, 24
ocak 1968'de Istanbul Üniversitesi ~ eref doktoru, 196o'da Belçika
Akademisi ~eref üyesi seçilmi~ tir. Bunlardan ba~ ka 19 ocak 1955'de
~stanbul, 14 Kas~ m 1955'te Bursa fahri hem~ehrisi yap~lm~~t~r. Bunlardan ba~ ka, emekli olmas~~ve Istanbul'dan ayr~lmas~~münasebetiyle
1956'da Istanbul'da çe~ itli müessese ve kurulu~larca da törenler
düzenlenmi~~onun hizmet ve çal~~malar~n~~özetleyen konu~ malar
yap~lm~~t~ r. Prof. Gabriel ayr~ca, Qgion d'Honneur ni~an~mn chevalier
rütbesine sahip bulunuyordu.
vermi~ ti. Bu arada, en alt katta pencereleri sokak üzerine bakan büyük salonun çok
uzun süredir pencere kepenklerinin devaml~~ kapal~~ durdu~unu ve "~erefimize"
o gün aç~ld~klar~n~, ancak bu aç~l~~~ s~ras~ nda pencerenin ta~~çevresinin baz~~ parçalar~n~n kopup dü~tü~ünü, her zamanki zarif ve esprili edas~~ ile bize anlatm~~t~ .
Kasabay~~beraberce gezerken oradaki tek tarihi eseri de gösterdikten sonra, ~~te
demi~ti, ~imdi ya~ad~~~ m yerin tarih£ eseri bundan ibaret. Evinin arkas~ ndaki güzel bahçeden ba~ ka, Gabriel ailesinin, ayni kasaban~n d~~~nda Aube Irma~~~k~y~s~nda bir
bahçesi daha vard~ . 1967 Haziran~nda vah~i çay~ r ve park halinde olan bu bahçenin
içinde de tek odadan ibaret küçük bir kö~k bulunuyordu.
9 Gabriel ailesinin evlat edinmek suretiyle benimsedikleri M. Chaise Gabriel,
Prof. Gabriel'in b~rakt ~klar~n~n sahibidir.
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~~~
ESERLERI VE ÇALI~MALARI
I.

A. Gabriel'in Anadolu - Türk sanat~~ d~~~ndaki çal~~malar~ :

Bugün Albert Gabriel denilince hat~ ra Anadolu Türk sanat~n~~
en iyi tan~ yan bir mütehass~s gelmektedir 1°. Halbuki tam k~ rkbe~~y~l
önce, Paris'te mimari "Sa/on"unda te~ hir edilen proje ve rölöveler
aras~nda, Atina Frans~ z Enstitüsü mensuplar~ndan genç bir mimar~n
Delos kaz~lar~ na dair renkli muhte~em levhalar~n~~görenler, Yunan
tannlanndan Apollon'un yurdu say~ lan Delos'un abidelerine yeniden
hayat veren bu usta ve artist kalemin, bir gün bamba~ka bir çevrenin,
o s~ ralarda hemen hemen tamamen meçhul olan Türk sanat~n~n hizmetine girece~ini ak~llar~ na bile getirmezlerdi. 1877'de ba~layan
Delos adas~~ kaz~lar~, Duc de Loubcdrun maddi yard~m~~ile ~~go2'den
itibaren büyük bir h~zla geli~ti~i s~ rada, 1908-1 gog y~llar~nda burada
çal~~ an arkeolog - mimarlar~n aras~ nda A. Gabriel'in ad~ na da rasl~ yoruz. M.O. 3 yüzy~l~n sonlar~ na ait üstü kapal~~umumi bir gezinti
ve ticari görü~ me yeri olan hypostyle (= direkli) salona dair G. Leroux'nun yay~nlad~~~~esere, hasas kaleminden ç~ kan levhalar ve teknik
incelemeler ile kat~ lan mimar Gabriel böylece, o devrin sanatla me~gul her insan~~gibi ~lkça~~sanat~, Antik sanat ile temasa geçmi~~oluyordu. Yunan sanat~ n~ n bu merkezinde A. Gabriel'i en fazla cezbeden
~ eyler, evler oldu. Burada meydana ç~kar~ lan enteresan ev harabelerinin plan~~ve kesitleri ile birlikte detay etüdleri, mozaik dö~emeleri,
hatta mobilyalan, onun usta kalemi sayesinde J. Chamonard'~n ne~riyat~n~ n içinde yeniden hayat bulmu~~oldular. Eski insanlar~n ya~am ve zevklerinin en canl~~akislerini ta~~ yan ev mimarisine Delos'da
ba~layan Gabriel, son çal~~ malar~ na kadar bu merak~ ndan vazgeçmemi~tir.
A. Gabriel'in Delos'dan sonraki çal~~malar~~ iki ayr~~istikamete
ayr~ld~ . önce Delos'dan di~er bir Ege adas~ na, Rodos'a atlayan Gabriel, burada bamba~ ka bir sanat çevresi ile temasa geçmek imkan~n~~
bulmu~ tu. 1522 e kadar Rodos ~övalyelerinin idaresinde kalan bu
10 Yaz~m~z~ n bu bölümü, 22.10.1956'da Istanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesPr~de yap~lan törendeki konu~mam~z~ n metnidir. Bu metin biraz daha de~i~ik
~ekilde, bas~lm~~t~ r, bkz. Prof. A Gabriel'in Türk sanat~~ d~~~ndaki çal~~malar:, "Turk
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni" say~~18o (ocak 1957) s. 9-12 resimli. Ayr~ca
ayr~bas~m halinde de yay~nlanm~~t~r.

Prof. ALBERT - LOUIS GABRIEL

329

ada gerek askeri, gerek ise sivil ve dini Do~u - Lâtin mimarisinin
mimari eserleri ile dolu idi. 14. yüzy~l ba~~nda aday~~ele geçiren Saint
Jean ~övalyelerinin büyük bir ekseriyetini Frans~zlar te~kil etti~ine
göre, Rodos'taki Lâtin mimarisi bir bak~ma, mahalli veya yabanc~~
unsurlar ile kar~~m~~~bir Ortaça~~Frans~z mimarisi kolu idi. Frans~z
Maarif Vekâletince vazifeli olarak 1911 den itibaren Rodos'da çal~~an Gabriel'in kalemi Rodos ~ehrindeki hristiyan âbidelerinin rölövelerini, e~ine nadir raslamr bir itina ile ka~~t üzerine geçirirken,
bu genç mimar kendisinde bir artist desinatörden çok daha fazla
meziyetler bulundu~unu ispat eden bir eser de meydana getiriyordu.
Gabriel önce Rodos'un sadece tahkimat sistemine dair yapt~~~~çal~~malar~~Sorbonne'e sundu~u bir doktora tezinde de~erlendirmi~tir
(Bibl. No. 4). Sonra daha geni~~bir yay~na giri~mi~~ve Rodos hakk~ndaki büyük eserini vermi~tir. Rodos'un topo~rafyas~, kale ve tahkimat~,
kiliseleri, saray, ev ve bilhassa hanlar~~hakk~ndaki desen ve levhalar~m
de~erlendiren iki büyük muhte~em cild te~kil eden metin, onun bir
topo~raf, bir tarihçi olarak ara~t~rma kabiliyetini çok iyi bir ~ekilde
gösterdi~i gibi, en a~~r bir ilmi eserde bile kendisini zevkle okutan,
ak~c~, hareketli yaz~~üslübunu tan~t~r. Bu abidevi eseri kar~~t~r~ rken,
müellifin burada, Bizans mimari eserleri ile de temasa geçmek imkâmn~~buldu~u mü~ahede edilir (Bibl. No. 6).
Gabriel'in Delos'dan sonraki çal~~malar~na istikamet veren ikinci
saha ise di~erlerinden tamamen farkl~~idi. Onu, I gi2'den itibaren
M~s~ r müzesi ad~na Kahire'de, Eski Kahirede denilen Al - Fustat
mevkiinde kaz~lar yapan M~s~r müzesi müdürü Ali Bahgat beyin yan~nda görüyoruz. Halife Ömer zaman~nda, 640-642 y~llar~nda M~s~r'~n fethinin arkas~ndan Afrika'da ilk islam ~ehri olarak Amr ibn-el
As tarafindan kurulan ve 1168'de tahribe u~rayan Al - Fustat, erken
islam sanat~~hakk~nda hayli bilgi kazand~rm~~t~r. Zengin çanak, çömlek buluntular~~yan~s~ra, ilk islami ev mimarisini de gösteren bu kaz~n~n mimari cepheden tetkikini 92o'den itibaren A. Gabriel üstüne
alm~~t~. Gerek Rodos hakk~ndaki kitab~~ile birlikte onun çifte doktora
tezini te~kil eden Al - Fustat kaz~lar~~ ve M~s~r'da Arap evinin men~ei adl~~
etüdünde, gerek ise Ali Bahgat ile mü~tereken yazd~klar~~eserde A.
Gabriel, bu ~ehrin ev mimarisini tan~tm~~t~r (Bibl. No. 5, g).
Klasik sanattan H~ristiyan sanat~na, oradan da nispeten daha az
tan~nm~~~bir ba~ka sanat çevresine, ~slam sanat~na atlayan Gabriel,
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art~k Do~u'nun ve bunun sanat~n~n cazibesine kap~lm~~t~. Onun 1925'
de Suriye'de Kraliçe Zenobia'mn ba~~ehri Palmyra'da Danimarka'h
Harald ingholt ile birlikte arkeoloji ara~t~rmalar~~ve kaz~lan yapar
buluyoruz. Buradaki abidelerin restorasyonu hakk~nda Frans~z hükümetine bir rapor veren Gabriel, 1925'de Syria dergisinde yay~nlanan
Palmyra'da arkeoloji ara~t~rmalar~~ adl~~uzun makalesinde, tarihçesi Roma devrinden Emevilerin sonuna kadar uzanan bu ~ehrin harabelerinde yapt~~~~mü~ahedeleri toplu bir ~ekilde hülasa eder. Bu ölü ~ehrin
sokak sistemini, Milet'li Hippodamos'un ~ehircilik prensiplerine uygun bulan, ev harabelerinde ise Delos ile Al - Fustat evleri ile benzerlider tesbit eden Gabriel'in burada raslad~~~~basilikalara ay~rd~~~~
sahifeler ise, onun Bizans sana= da ihmal etmedi~ini gösterir (Bibl.
No. 7). Suriye'deki ara~t~rmalar~~aras~nda Gabriel yine 1925'de,
Palmyra ile Rusafa aras~nda bulunan Kasr-el Heir harabelerine
kadar da uzan~r. O s~ralarda çok tehlikeli bir m~nt~kada ancak silâhh
kuvvetlerin yard~m~~ile yap~labilen bu gezide bir zamanlar mamur ve
verimli, ~imdi ise çorak ve ~ss~z bir yerde, biri belki 5-6. yüzy~llarda,
di~eri ise kuvvetli bir ihtimalle H. ~~~~o ( = 728)'de Hi~am devrinde
yap~lm~~~iki kale harabesi ile 9 km. boyunca uzanan muazzam bir
sun'i gölün duvarlar~n~~tesbit eder. Gabriel'in her yay~n~~gibi, mükemmel desenler ve planlar ile süslenen ve yine Syria dergisinde yay~nlanan bu etüd, geç antik çöl castrum'lan gibi Emevi kaleleri hakk~ndaki bilgileri de zenginle~tirecek mahiyettedir (Bibl. No. 'o).
Art~k Anadolu Türk sanat~na kendisini vermi~~olan Gabriel'in
ufak ölçüde dahi olsa bile arada s~rada yabanc~~sanat çevrelerine
atlad~~~m tesbit ediyoruz. Dünyan~n ilkça~da me~hur yedi harikas~ndan birisini te~kil eden Rodos kolos'u hakk~ndaki ara~t~rma= bir
misal olarak verebiliriz. Bulletin de Correspondance Hell6nique dergisinin
1932 y~hna ait cildinde ç~kan etrafh ve dolgun bir makalede M.Ö.
280 e do~ru yap~lan bu 32 m. boyundaki devasa Helios heykelinin
in~a tarz~, duru~u ve yeri bir tarihçi hassasiyetiyle ara~t~r~ld~ktan sonra
bir mimar gözü ile de incelenmektedir (Bibl. No. 20). M.O. 227 e
do~ru bir depremde devrilerek, M.S. 653 de parçalar~~Araplar tarafindan bir museviye sat~lan bu muazzam heykelin, umumiyetle zannedildi~i gibi bacaklar~n~n aç~k olmay~p, dik durdu~u ve kaidesinin
de muhtemelen Mandraki (Tersane liman~~- Porto della Galere) koyu
a~z~ndaki Saint Nicolas burcu oldu~u, Gabriel'in bu makalesinde
ortaya at~lan ba~hca fikirdir.
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1934'de iran'da Isfahan'a giden ve burada bir hafta kalan A.
Gabriel'in buradan 1935'de Ars ~slamica dergisinde ç~kan Isfahan Mescid-i Cuma's~~hakk~ndaki etrafh tetkikleri ile döndü~ünü biliyoruz.
o vakte kadar hakk~ndaki bilgiler çok eksik veya yanl~~~olan bu ~~7o~~4o m. ölçüsündeki âbideyi mimari ve tezyini her hususiyeti ile inceleyen Gabriel, esas~~Abbasiler devrinde yap~lmakla beraber Büyük
Selçuklu Sultan~~Melik~ah zaman~nda yeni ba~tan yap~lan, sonralar~~
da 14-15. yüzy~llarda ve Safeviler zaman~ nda geni~letilen, tamir
edilen Mescid-i Cuma'y~~güzel foto~raflar ve cazip desenler ile süslenen geni~~bir makalede tan~ tmak suretiyle Iran'daki islam sanat~~
hakk~ndaki bilinenlere de~erli notlar katar (Bibl. No. 23).
Art~k bütün faaliyetini Türk sanat~ na hasreden Gabriel'in ~kinci
Dünya harbi arifesindeki y~llarda, pek nadir hallerde Bizans sanat~~
veya Bizans topo~rafyas~~ile me~gul oldu~unu da tesbit etmekteyiz.
Müze haline getirilen Ayasofya'ya dâir ufak baz~~yaz~lar yay~nlad~ktan
ba~ka (Bibl. No. 25-26), bu eseri yap~~sanat~~bak~m~ndan Süleymaniye
camii ile kar~~la~t~ran ve Sinan'~ n bu eserinde Ayasofya'dan ilham
ahnm~~~oldu~unu ifade eden bir tebli~ini, 1939 y~h Ekim ay~nda Cezayir'de toplanacak VI. Milletleraras~~Bizans Tetkikleri Kongresi'nde
okumay~~tasarlam~~~iken, bu kongrenin, yaz aylar~ nda ba~layan Ikinci
Dünya sava~~~yüzünden geri b~rak~lmas~~üzerine, bu de~i~ik bir görü~~ortaya atan çal~~mas~~ancak bir özet halinde kongre program~n~~
tamtan ve sat~~a ç~kmayan küçük kitab~ n sahifeleri aras~nda unutulup kalm~~t~ r (Bibl. No. 37). 1948 de Paris de toplanan VI. Bizans
Tetkikleri Kongresi'nde ise onu Istanbul'un Bizans devrine ait arkeolojik sahalar~~hakk~ ndaki temennilerini belirtmekle iktifa etti~ini biliyoruz. Bu arada ufak baz~~yaz~lar~nda ve çe~itli vesilelerle, Istanbul'un
imarmda Bizans kal~nt~lar~na dâir görü~lerini de ortaya koymu~tur.
Mesela, Sultanahmet'te yeni yap~lan Adliye Saray~~aras~nda bulunan
Hagia Euphemia martyrion'u ile buna biti~ik Hippodrom izlerini ve
di~er baz~~y~k~nt~lar~n kald~r~lmas~ nda hiçbir mahzur olmad~~~m bildirirken (Bibl. No. 57), ötedenberi çok ba~l~~oldu~u ~ehircilik uzmam
H. Prost'un °I in~aata kapah sahalar olarak planlad~~~~Sultanahmet
Gabriel'in, ~ehircilik uzman~~H. Prost ile çok s~k~~bir dostlu~u vard~. Nitekim
onun ~~959'da ölümü üzerine de hat~rasm~~anmak üzere yaz~lar yaymlam~~t~r. Prost'un
çal~~malar~~ve çe~itli projeleri bu arada Istanbul ile ilgili teklifleri hakk~nda bkz.
Acadernie d'Architecture, L'oeuvre de Henri Prost, Architecture et urbanis~ne, Paris ta.
(196i ?).
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güneyindeki arazide binalar~n yükselmesinden üzüntü duydu~unu da
ifade etmi~tir. Ayr~ca Türkiye'deki Bizans ara~t~rmalar~na dâir de
bir deneme yaz~s~~yay~nlam~~t~r (Bibl. No. 59).
~ kinci Dünya harbinin sona ermesi ile A. Gabriel'in kendisini
~ 935'denberi me~gul eden geni~~bir program~~ yeniden ele ald~~~n~~
görüyoruz. Bu defa onu alâkadar eden konu Frigya'd~r. Frans~z
Enstitüsü'nce 1936'dan 1939 a ve 1948'den 1951 e kadar, Eski~ehir
ile Afyonkarahisar aras~nda Yaz~l~kaya'da Midas ad~~verilen eski
yerle~me yeri ile bunun akropolünde yap~lan ara~t~rma ve kaz~lar,
burada M.Ö. 7. den 6. yüzy~la kadar parlak bir ~ehrin ya~ad~~~n~~
meydana koymu~tur. Sonralar~~M.O. 5. yüzy~ldan 3. yüzy~la kadar
yine iskân edilen bu ~ehire dâir tebli~, konferans ve makalelerinde
Gabriel, umumiyetle Midas'~n mezar~~olarak bilinen, kayadan yontulmu~~âbideye dâir görü~ünü aç~klar (Bibl. No. 55, 58, 63, 93). Ona
göre buras~~bir mezar de~il, dini mahiyette bir demir eritme atölyesi
ile ilgili votif bir an~tt~r. 1952'de Frigya ara~t~ rmalar~~serisinin ikinci
cildi olarak bas~lan Midas ~ehri topografyas~, bu Frig ~ehri hakk~nda
bütün bilinenleri, hatta burada 1882'den sonra yap~lm~~~köy evlerinin mimarilerini bile ihmal etmeksizin, toplu bir ~ekilde ortaya koymaktad~r (Bibl. No. 62). Ayn~~serinin dördüncü cildinde ise, Gabriel,
buradaki mimariden bahsetmekle beraber, önemli bir kült yeri olan
tepenin derinliklerine inen derin tünelin rölöveleri ve an~t~~cephe
ve kesitleri ile tan~tmaktad~ r (Bibl. No. 95).
A. Gabriel, çal~~malar~ na Klasik arkeoloji ile ba~lam~~, sonra
Lâtin ~övalyeleri mimarisi ile apayr~~bir sahaya atlam~~, buradan
~slam sanat~na geçmi~~ve nihayet Türk mimarisinde karar k~lm~~t~r. Bütün sanat dallar~n~n aras~nda hiç ~üphe yok ki, bu en güç ve en
zahmetli olan~~ idi. Gabriel bütün güçlük, hele o devirdeki ~artlarda
bir cesaret i~i olmas~na ra~men bu çetin yolu seçmi~~ve hayat~n~n eserlerini bu sahada vermi~tir. Gabriel'in çal~~malar~nda dikkati çeken
di~er bir özelli~i de, mimarinin iki çe~idi üzerine olan merak~~adeta
sevgisidir: bunlar askeri yap~ lar ile evlerdir. Bu merak~~Rodos ve
Fustat'ta ba~lam~~, son eseri olan Yaz~l~kaya - Midas çal~~mas~na kadar sürmü~tür.
A. Gabriel'in Türk sanat~~ile ilgili çal~~malar~ :
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 1926 da görevine
ba~lad~~~nda Gabriel derslerinin yan~s~ra bir tak~m incelemelere de
2.

Prof, ALBERT - LOUIS GABRIEL

333

giri~mi~ti. 1926 y~l~~Ocak ay~ndan Haziran ay~na kadar Istanbul'un
camileri üzerinde çal~~m~~~ve bunlara dair bir sentez ara~t~rmas~~meydana getirmi~tir. Istanbul camileri konusu, Dresden Teknik Üniversitesi profesörlerinden Cornelius Gurlitt (1850-1938) taraf~ndan Ilk
Dünya sava~~ndan önce büyük bir kitap halinde yay~nlanm~~t~~12.
Ancak Gurlitt, bu çal~~mada, ö~rencilerinden faydalanm~~, oldukça
k~sa bir süre içinde onlar~ n haz~rlad~klar~~rölöveleri büyük kitab~nda
kullanm~~t~r. Bu rölövelerin detaylannda hatalar oldu~u gibi, Istanbul camileri tipleri bak~m~ndan bir senteze de tabi tutulmam~~lard~.
Gabriel camilerden baz~lar~n~n yeni planlar~n~~çizmi~, baz~lar~~ için
ise Gurlitt'in yay~nlad~~~~planlar~~düzeltmek suretiyle kullanm~~t~r.
Böylece Istanbul'dan 30, Eyüb'den 5, Galata'dan 3 ve Üsküdar'dan
4 cami olmak üzere 42 camii içine alan denemesini meydana getirmi~tir. Bu önemli makalesinde Gabriel, camileri mimari tiplerine göre
gruplamay~~ dü~ünmü~, böylece 6 ana tip tesbit etmi~, bunlardan bir
tanesinin içinde 3 ayr~~çe~it oldu~unu ileri sürmü~tür. Bugün bu tipoloji art~k eksik ve baz~~bak~mlardan hatal~~görülebilir ise de, bu hususta ilk deneme olmak ~erefini muhafaza edecektir (Bibl. No. 8).
Istanbul Üniversitesi kütüphanesinde bulunan, Nasuh-es-Silahi
(Matrakç~~Nasuh)'nin Kanuni Sultan Süleyman~n Irakeyn seferi
menzilnâmesi de Gabriel'i ilgilendirmi~, bu H. 944 ( = 1537/38)'de
yaz~lan de~erli elyazmadaki minyatürler üzerinde bir çal~~ma yapm~~t~r. Gabriel bilhassa ~stanbul ve Galata manzaralar~~ile u~ra~arak
12 Dresden Teknik Universitesi ö~retim üylerinden Cornelius Gurlitt asl~nda
bir Barok sanat~~ uzman~d~r. Kendi anlatt~~~na göre, 1907'de "turist" olarak Istanbul'a gelmi~~ve buradaki Türk an~tlar~n~n de~erini görmü~tür. Alman devletinin
temsil eden elçi Adolf Marchall von Bieberstein (1842-1912)'nin da zorlamas~~üzerine Istanbul'un mimari eserlerinin rölövelerinin ç~kar~lmas~~i~ini yüklenmi~~ve ö~rencilerini görevlendirmi~tir. Çok k~sa süre içinde de~i~ik kabiliyet ve dikkatteki
gençler taraf~ndan toplanan bu malzeme Die Batdcunst Konstantinopels ba~l~~~~ile
1909-1912 y~llar~~aras~nda Berlin'de yay~nlanan büyük boydaki (in-folio) kitapda
(genellikle iki cilt, bazen üç cilt halinde) kullan~lm~~t~ r. Gurlitt ayr~ca, Istanbul'un
eski an~ tlar~~ (Denkrnalsöulen) hakk~nda çok nadir bir bro~ürden ba~ka, Istanbul
topografyas~, Iznik ile Edirne'nin Türk mimari eserleri hakk~nda da Orientaliches
Archiv dergisinde 1910 - 1913 y~llar~~ aras~nda, resimli makaleler yay~nlam~~t~r.
Gene Gurlitt'in, Istanbul hakk~nda Konstantinopel [Die Kultur Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, XXXI - XXXII], ba~l~kl~~Leipzig'te bas~lm~~~(bask~~ tarihi
yok) ufak boyda 118 sayfadan ibaret bir kitab~~daha vard~r. Gurlitt'in kendi kalemi
ile yeti~mesi ve çal~~malar~~ hakk~nda bkz. J. Jahn, Die Kunstwissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Leipzig 1924, I, s. 1-32, Istanbul'daki çal~~malar~~s. 22 vd.
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bunlar~~topo~rafya bak~m~ndan de~erlendirilmesini ba~arm~~t~r. Çok
ilgi çekici bir usul ile minyatür ustas~mn Istanbul'u hangi aç~lardan
tasavvur etti~ini ara~t~rm~~, minyatürde tasvir edilen yap~lar~~te~hise
çal~~m~~t~r. Makalesinin sonunda bu resimli Menzilna~ne'nin içindeki
ba~ka minyatürlerden birkaç~m tan~tarak, el yazmamn tam bir indeksini de derlemi~tir (Bibl. No. ~~2). Hiç ~üphesiz bu incelemede,
ona Üniversite Kütüphanesi müdürü Fehmi Karatay büyük ölçüde
yard~mc~~olmu~~ise de, eski bir resim vesikas~mn, topo~rafya bak~m~ndan faydalan~hr bir hale getirilmesi Gabriel taraf~ndan dü~ünülmü~~
ve bu ba~ar~l~~bir neticeye ula~t~r~lm~~t~r
Syria dergisinin 1929y~l~nda yay~nlanan cildindeki bir makalesinde
Gabriel Anadolu'da ~~9o8'den itibaren yapt~~~~inceleme gezilerini
özetliyor ve daha ~~928'de, henüz Do~u bölgesini dola~mam~~ken bile
Anadolu'nun belli ba~l~~Türk eserlerinin bir envanterini meydana
getirebilecek kadar malzemeye sahip bulundu~unu ifade ediyordu.
Kütahya, Afyon Karahisar~, Ak~ehir, Karaman, Adana, Tarsus, Mut
gibi merkezlerde pek çok amtm rölövelerini çizmi~~oldu~unu da sözlerine ekliyordu (Bibl. No. 17). Gabriel, elindeki bu malzemeyi hiçbir vakit kullanmam~~t~r. Gabriel, 1931-1932 y~llar~nda iki cildlik
eserinde, sadece, Kayseri, Ni~de, Amasya, Tokat ve Sivas vilâyetlerini
i~lemi~tir. Ve bu büyük te~ebbüs bu kadarla kalm~~t~r.
Gabriel, dergilerde baz~~dikkate de~er makaleler de yaymlam~~t~.
Bunlar aras~nda Mardin ve Diyarbak~r illerindeki inceleme gezisinin
raporu (Bibl. No. 21), Dunays~r (Koçhisar) Ulu camiinin sanat tarihindeki yerini ortaya koyan yaz~s~~(Bibl. No. 30), Bursa'da Çekirge
Imareti denilen I. Murad Hüdavendigar camiinin Osmanl~~mimarisi
do~u~undaki yeri meselesi (Bibl. No. 41), Bursa'da Ye~il camün iç
süslemesi (Bibl. No. 56) ba~l~ca örneklerdir. Halil Edhem Eldem için
için haz~rlanan anma kitab~nda yay~nlanan Artuko~ullar~~camileri
ve medreseleri hakk~ndaki yaz~s~~ise (Bibl. No. 46), Türk dini mimarisinde kubbenin rolü üzerinde duraz,ak, bunun A. Godard'~n dü~üncesinin aksine, bir Selçuklu ke~fi oldu~u yolundad~r ". Ve bu sistem
ja Istanbul'u tasvir eden minyatür son y~llarda bir defa daha tarihi topografya
bak~mmdan i~len~ni~tir, bkz. W. B. Denny, A Sixteenth - century architectural plan of
Istanbul, "Ars Orientalis" VIII (~97o) s. 49-63, lev. I-IX.
"A. Godard, Historique du Masdjid-e Djuma
"Athar-: Iran" I, 2
(1936) S. 211-282. Godard'm kar~~s~nda daha inand~r~c~~ve kar~~~bir tezle ç~kan
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Anadolu'da Artuklu eserinde geni~~ölçüde tatbik edilmi~tir. Yaz~s~n~n sonunda Gabriel bu Artuko~ullar~~an~tlar~n~n 1932'de bak~ms~z halde olmalar~ndan duydu~u üzüntüyü belirtirken ~unlar~~da yaz~yordu: "Bunlar ve bunu tekrarl~yorum, büyük tarih ve sanat de~eri büyük olan
eserlerdir. Onlar gelecek nesillerin faydalanacaklar~~pek çok bilgiler gizlemektedirler".
Gabriel, Anadolu'nun Türk an~tlar~~ba~l~kl~~büyük eserinin 1931'
de bas~lan ilk cildinin önsözünde, "Bu yay~n~n ba~l~ca gayesinin, islâm
sanat~~tarihçilerine Anadolu'nun Türk eserleri hakk~nda mümkün oldu~u kadar
tam doküman sa~lamak" oldu~unu yazm~~t~. 1926 da Istanbul Üniversitesi'nde görev alan Gabriel, Maarif Vekâleti'nin yard~m~n~~da sa~layarak 1927 sonbahar~ ndan itibaren Anadolu'da inceleme yapma~a
giri~mi~ti. Bu çal~~malar~nda 1927'de yan~nda, Istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi Müdürü Fehmi Etem [Karatay], 1928 ilkbaharda,
Eski Eserler Genel müfetti~i Aziz [Ogan] ve ayn~~y~l~n sonbahar~nda
Kütüphaneler müfetti~i Ahmet Tevhid Beyler bulunmu~tu. Gabriel'in
bilhassa Orta Anadolu'ya inhisar eden çal~~malar~~ ~~930 a kadar sürmü~tü. Gabriel kitab~n~ n önsözünde Anadolu'da idareciler, ö~retmenler ve en basit halk~n dahi kendisine yard~mc~~oldu~unu, onlar~n misafirperverliklerinden faydaland~~~n~, ayr~ca Ankara ve Istanbul'dan
dostlar~n~n yard~m~n~~sitayi~le anar.
Eserin ilk cildi Kayseri ve Ni~de vilâyetlerini içine al~yordu
(Bibl. No. 18). ~~932'de yay~nlanan ikinci cildde de Amasya, Tokat ve
Sivas vilâyetleri an~tlar~~ i~lenmi~tir. Bu cildlerde Gabriel program~n~n ana çizgilerini belirtirken, önce her önemli ~ehrin tarihçesini özetleyece~ini sonra da buradaki eserlerin bir listesini verece~ini bildirir. Ancak kitab~nda her ~ehirdeki bütün eserleri de alma~~~dü~ünmedi~i de görülür. Gabriel kendi de~erlendirme ölçüsüne göre, inceledi~i ~ehirlerdeki eserler aras~ nda bir seçme yaparak bunlardan
bir k~sm~n~n çerçevesi içine alm~~t~r. Eserleri tarif etmekte, bunlar~n
ba~l~ ca özelliklerini tesbit ederek, tarihlemektedir. Gabriel bu cildlerinde, ~ehirlerin d~~~nda ufak kasaba ve köylerde, hatta yol üzerindeki baz~~eserlerden de önemli gördükleri üzerinde durmu~tu. Bu
çal~~malar~~ile birlikte eserlerin o devir için mükemmel say~labilecek
J. Sauvaget'nin bu hususta iyi bir çal~~mas~~ olmu~tur, bkz. Observations sur quelques
mosqu6es seldjoulcides, "Annales de l'Institut d'Etudes Orientales - Facult6 des Lettres d'Alger'
II (1938) S. 81-120.
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foto~raflar~~da çekilmi~, bunlar kitab~n sonuna haiogravure tekni~inde
metin d~~~~levhalar halinde bas~lm~~, eserlerin kitabeleri, ~~930'lar~n
Türk epigrafyas~~ sahas~nda en tan~nm~~~uzmanlar~~ olan Mübarek
Galip, Ahmet Tevhid, Ismail Hakk~~[Uzunçar~~l~], Mehmed Behçet
beylerden al~nm~~, Ahmet Tevhid Bey taraf~ndan kontrol edilerek
tercüme edilmi~, nihayet Fehmi Bey, yazar~n çal~~malar~na genellikle
Bat~n~n haberi olmad~~~~Türk literatürünü tan~ tmak onlardan faydalanmak imkan~n~~sa~lamak suretiyle büyük ölçüde yard~mc~~olmu~tu. Gabriel, zarif çizgili kalemi ile eserlerin çe~itli detaylar~n~, görünü~lerini de aksettirmekten geri kalmam~~, onlar~n ço~unun ilk defa
do~ru veya do~ruya en yak~n planlar~n~, kesitlerini çizerek kitab~n~~
zenginle~tirmi~tir. Burada "do~ruya en yak~ n" derken, Gabriel'in
rölövelerini küçümsemek gibi bir dü~ünceden uzak bulunuyoruz.
Gabriel 1927-1930 y~llar~ nda iç Anadolu'yu dola~t~~~~ s~ ralarda bu
de~erli an~tlar~n ço~u son derece bak~ms~z ve harap bulunuyordu 15 .
Mimari hüviyetlerini bozan çirkin ekler, çal~~ma imkanlar~/~l çok
güçle~ tiren iç ve çevre durumlar~, yazar~n o ~ehir ve kasabalarda çok
kötü ~artlar içinde ya~ ayarak dar süreler içinde i~ini bitirme ve rölövelerini Istanbul'da çizme mecburiyetleri gibi sebeplerle, bu plan ve
kesitlerde baz~~noksanlar, hatalar olabilece~i tabiidir. Gabriel bu
arada planlar~ nda duvarlar~~siyah dolgu ile çizme~i tercih ediyordu.
Sonralar~~bundan vazgeçecek ve rölövelere çok daha zarif görünü~~
sa~layan, fakat o nisbette de iyi yap~ lmas~~çok el tutan, tarama tekni~ini
tercih edecektir 16. Fakat Gabriel'in kitaplar~n~ n en güzel taraf~~üzerinde çal~~t~~~~tarihi ve mimari amtlara adeta bir a~kla ba~lanan ara~t~r~c~s~n~n, bunlar~n mamur görünü~ lerini aksettiren desenleri sanatkar kalemi ile çizilmi~~olmas~d~r. Bu suretle o s~ ralarda sahipsiz birer
harabe halinde olan Kayseri d~~~ndaki bir Kö~ k medrese, Ni~de'de
bir Sungur Bey camii ve Akmedrese, Kayseri - Sivas yolundaki Sultan
15 Gabriel'in 1931-1932 y~ llar~nda bas~ lan iki büyük cildindeki eski eserlerden
bir ço~u ne yaz~k ki sonraki y~ llarda tamamen ortadan kald~r~lm~~t~r. Kör kazman~n kurban~~olan bu de~erli Türk medeniyeti an~tlar ~~bugün sadece Gabriel'in kitab~n~n sahifelerindeki sat~ rlardan, plan ve resimlerden tan~nabilmektedir. Böylece
Gabriel'in kitab~n~n de~eri daha da artmaktad~r.

Gabriel'in Bursa'daki çal~~malar~~s~ ras~nda Milli e~itim Bakanl~~~n~n onun
yan~nda görevlendirdi~i genç Türk mimarlar~ ndan Dündar Beyce, çizdikleri rölövelerde Prof. Gabriel'in bilhassa tararnalar~n~~ çizgileri aras~ndaki aç~kl~klar~n e~it
olmas~na son derecede önem verdi~ini y~llarca önce anlatm~~t~.
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hani, Amasya Bimarhanesi, ayni yerdeki Hüseyin A~a medresesi,
canl~~ bir an~t olarak ka~~da geçmi~~ve böylece yay~nlanm~~t~r. Anadolu'daki Türk eserlerinin bir k~sm~~Gabriel'in bu yay~n~~sayesinde,
bilim için kazan~lm~~~ve adeta "ke~fedilmi~tir".
Türk sanat~m karanl~klardan ç~karacak olan bu büyük te~ebbüsde
muhakkak ki baz~~noksanlar olacakt~. Nitekim ilk çal~~malar~nda Gabriel, bu tarihi Türk "sanat ~ehirlerinde"ki Osmanl~~devri an~tlar~na
pek fazla önem vermemi~~görünüyor. Ancak Amasya'da bunlar üzerinde durur. ~ehirlerin eski eserleri aras~nda baz~~önemlileri de gözden kaçm~~t~r. Buna kar~~l~k Gabriel'in ilk gençlik y~llar~ndan beri
üzerinde çal~~ma~~~sevdi~i bir konu olan evler, bu kitaplar~n hepsinde
de az da olsa bir yer bulmu~tur. Sonralar~~Frigya ara~t~rmalar~nda bu
konu üzerinde tekrar duracak ve Yaz~l~kaya ete~indeki mütevazi
yerle~menin evlerini Frigya kitaplar~n~n bir cildinde etrafl~~surette
de~erlendirecektir.
Gabriel, Anadolu'nun Türk an~tlar~~ ba~l~kl~~büyük eserinin di~er
cildlerinde ba~ka Türk sanat merkezlerini de ayni ~ekilde i~leme~i
tasarlam~~t~. Fakat bundan sonra vazgeçmi~, yaln~z hayat~n~n son
y~llar~nda Bursa'y~~yay~nlayabilmi~tir. Haz~rlama~~~dü~ündü~ü Konya
ise nedense tamamlanmadan kalm~~t~r. Fakat bu arada Türkiye'nin
do~rusunda arkeolojik geziler ba~l~~~~ile, öbür cildlerine benzeyen bir
eser yay~nlam~~t~r. ~ kinci Dünya sava~~n~n ilk y~l~~içinde ~~94o'da yay~nlanan bu büyük ve güzel bask~l~~kitapda, Anadolu'nun Türk An~tlar~n~' mn aksine olarak planlar, krokiler, desenler ile birlikte metin
bir cilde toplanm~~, ikinci cild ise dikilmemi~~tek levhalar halindeki
resimlerden meydana gelmi~ ti (Bibl. No. 36). Gabriel baz~~zorluklar
yüzünden önceki cildlerdeki program~, bu bölgede aynen tatbik edemedi~ini önsözünde bildirir 17. Kitabelerin okunmas~nda ise bu defa
tan~nm~~~bir Arap dili uzman~~ olan Jean Sauvaget'nin yard~m~ndan
faydalanm~~t~r. Cildin sonunda Sauvaget, kullan~ lan bütün kitabelerin
arap yaz~s~~ile kopyalar~n~, frans~zca tercümeleri ile birlikte vermi~tir
(s. 289-356). Bu büyük incelemeyi te~ kil eden malzeme 1932 y~l~~Nisan - May~s ve Ekim - Kas~m aylar~nda toplanm~~t~r. ~lk gezi Mardin Dunays~r - Diyarbak~r, Hasankeyf (H~sn-~~keyfa), Dara, Nusaybin,
17 Bu zorluklar~n neler oldu~unu pek belirtmemektedir. Diyarbak~r'da hisar
içinde eski Nesturi kilisesi olan çifte kubbeli binaya giremedi~ini yazar (bkz. Voyages, S. 156, not 4). Herhalde ba~ ka yerlerde de buna benzer güçlükler ile kar~~la~m~~~olmal~d~r.

B~lleten C. XXXVII, as

338

SEMAVI EYICE

Harran, Urfa'da yap~lm~~, ikinci gezi ise Mardin - Diyarbak~rGarzan - Bitlis - Ahlat - Bitlis - Batman Suyu - Silvan - Diyarbak~rHarput - Mardin - Hasankeyf - Dunays~r - Nusaybin aras~nda yap~lm~~t~r. Çok zor ~artlar içinde yap~lan bu çal~~malarda elde edilen malzemenin eksikleri ve hatalar~~olabilece~ini önceden kabullenen Gabriel,
ileride yap~lacak daha etrafh çah~malar~n, haz~rlanacak monografyalarm bunlar~~düzeltip, tamamlayaca~ma inand~~~n~~söyler. Gabriel,
Arkeolojik geziler'inde bir iki istisna ile tamamen meçhul amtlar~~tarutmakta, Mardin, Dunays~r, Hasankeyf, Diyarbak~r, Meyyafarikin
(Silvan), Bitlis, Ahlat, Harput, Malatya, ve Urfa'mn Türk eserleri
hakk~nda rölöve ve foto~raflar~~ile bilgi vermektedir. Bunlar aras~nda
Diyarbak~r'~n baz~~k~s~mlar~~Bizans ça~~na inen surlar~~üzerinde durmakta ve Rodos'da yapt~~~~çal~~malar gibi, buradaki askeri mimariyi
de i~lemektedir. Bu büyük cildin içinde Türk sanat~~d~~~ndaki tek konu
i~te bu Diyarbak~r surlar~n~n Bizans ça~~na ait k~s~mlar~~ile ilgili bölümdür. Bu güzel bask~l~, büyük boy kitab~~da Gabriel'in zarif ve
sanatkâr kaleminin eseri planlar ve kesitler, detay desenler, restitüsyonlar ile süslemi~tir. Bu arada, önceki Anadolu analar~~ cildlerinde oldu~u
gibi, her ~ehir için bir topo~rafya krokisi de ihmal edilmemi~tir. Gabriel
yerinde elde etti~i ~ehir plânlar~m büyük bir gayretle, yeniden i~leyerek bu güzel krokileri meydana getirmi~tir.
Anadolu'nun Türk amtlar~'mn 1931 ve 1932'de yay~nlanan ilk iki
cildini ashnda Orta Anadolu'nun di~er merkezleri (ba~ta Konya)
hakk~ndaki cildler ile Bursa hakk~ ndaki bir cild takip edecekti. Bu program ancak Bursa için yerine getirilebildi. Gabriel 1926'dan itibaren,
o s~ralarda bütün özelli~ini henüz koruyabilmi~~olan Bursa'mn eserlerini inceleyip bunlar~n rölövelerini ka~~da dökme~e ba~lam~~t~. Bu
çah~malar 1940 a kadar sürdü. Bu rölövelerden bir k~sm~, bizzat Gabriel tarafindan kontrol edilerek yeniden çizilmi~ler, tamamlanmayanlar ise Milli E~itim Bakanl~~~nca Gabriel'in yan~nda görevlendirilen genç Türk mimarlarma havale edilmi~ti. Bunlar~n ba~~nda Yük.
mim. A. Sâim ülgen (1900-1962) bulunuyordu. Ayni y~llarda Yük.
mim. Sedat Çetinta~~da Bursa amtlar~mn rölövelerini çizerek büyük
bir yay~n i~ine giri~mi~ti 18 . Fakat maalesef Çetinta~'~n bu çal~~mas~~sona
erdirilemeden yar~m kalm~~t~r. Çok önceleri, Gabriel'in gençli~inde
18 Sedat Çetinta~, Türk mimari anadan: Osmanit devri, I - Bursa'da ilk eserler,
Istanbul 1946; II - Bursa'da Murat 1 ve Bayazid 1 binalart, Istanbul 1952.
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Bursa'ya ilk defa ayak bast~~~~y~ llarda, Dresden Teknik Üniversitesi'nin genç mühendis - mimarlar~ ndan H. Wilde bir doktora çal~~mas~~olarak Bursa üzerinde çal~~m~~~ve cinslerine göre s~ralad~~~~an~tlar~, planlar~~ ile birlikte tan~tma~a çal~~m~~t~. Uzun y~llar bu eski
Türk medeniyet merkezi hakk~nda tek ba~vurma kitab~~olan doktora
tezi yay~nland~~~~1908y~l~ ndan itibaren Gabriel'in Bursa kitab~n~n
1958 de sat~~a ç~kmas~ na kadar tam yar~m yüzy~l bu özel durumunu
muhafaza edebilmi~ tir. Wilde 1906 y~l~ nda genç ve tecrübesiz bir
mimar olarak bir ilkbahar Bursa'da bulunmu~~idi. Çok k~sa bir süre
içinde, Türk sanat~ na ve Türk medeniyet tarihine çok yabanc~~bir
elemanca yap~lan bu çal~~man~ n mükemmel olamayaca~~~muhakkakt~.
Fakat bütün eksik taraflar~na ra~men Wilde'nin tezi elli y~l hizmet
görmü~, bu arada maalesef baz~~yanl~~~fikirlerin yay~lmas~ na da sebep
olmu~tur 19. Gabriel'in Bursa's~, Wilde'nin kitab~n~ n yerini almak,
ve daha do~ru, daha iyi malzeme ortaya koymak suretiyle bu tarihi
Türk ~ ehrinin sanat tarihindeki yerini daha iyi tesbit etmi~tir. Hiç
~ üphesiz tek eserler üzerinde yap~ lacak daha derin ve etrafl~~incelemeler 20, Gabriel'in Bursa'sm~n bahislerinde ele al~nan an~tlar~n problemlerini çözümleyecektir 21. Fakat Bursa kitab~~uzun süre ya~ayacak
ana bir sentez eseri de~erine eri~mi~ tir (Bibl. No. 79).
19 H. Wilde, Brussa, Eine Entwickelungsstütte turkischer Architektur in Kleinasien
unter den ersten Osmanen [Beitrage zur Bauwissenschaft, XIII] Berlin 1909.
20 Ekrem Hakk~~ Ayverdi'nin büyük bir a~ k ve gayretle pe~pe~e yay~nlad~~~~
büyük Osmanl~~mimarisi eserleri, Türk sanat ~n~n bu devrinin daha iyi tan~ nmas~n~~
ve de~erlendirilmesini sa~layacak birer corpus mahiyetindedir. Bu ciltlerde Bursa
eserleri tekrar ele al~ narak i~lenmi~ , gerek bilgi gerek plan ve rölöve bak~m~ndan
daha da tamamlanm~~ t~r.
21 Bu hususda Bursa'da kale içindeki ~ehadet camii misali akla gelebilir.
1855 depremine kadar tamam~~ile ayakta olan bu çok önemli Türk eseri, bu felaketten büyük zarar görmü~ , uzun süre yar~~ y~k~k kald~ktan sonra, baz~~parçalar~~ortadan kald~r~lmak suretiyle kalan~~ tamir edilerek tekrar ibadete aç~lm~~t~r. Sanki
gelece~in sanat tarihçilerini ~a~k~nl~~a sokmak istercesine, yak~ nda olan ve depremden sonra tamamen ortadan kald ~r~ lan, kiliseden çevrilme Orhan Bey camiinin kitabesi de ~ehadet camiinin yan kap~s~~üstüne yerle~tirilmi~tir. Gabriel, Bursa, s. 45'te
bu yap~y~~tesbite çal~~m~~t~r. Ilk plan~~hususunda, R. Anhegger, Beitrüge zur Osmanischen Baugeschichte, Zeki Velidi Arma~an~, Istanbul s. 30 ~~vd; de görü~lerini ortaya
koyduktan sonra, Sedat Eldem, Bursa'da ~ahadet camii, konusunda bir ara~t~ rma "Türk
sanat tarihi ara~t~ rma ve incelemeleri; I (Istanbul 1963). S. 313-326'da bu konuyu tekrar ele alm~~t~ r. Nihayet E. Hakk~~Ayverdi, Osmanl~~mimarisinin ilk devri, Istanbul
1966, I, s. 267-274, ~ehadet camii'nin ilk ~ekli meselesini yeniden i~lemi~tir.
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Bu büyük ve zevkli düzenli ayd~nl~k görünü~lü eserde de, Bursa'n~n
tarihi, kalesi, saray~ , camileri, bedestenleri ve hanlar~, ile çar~~s~, tekkeleri, türbeleri, hamam ve kapl~calar~, evleri tan~t~lm~~, bunlar~n
güzel desenleri, plan ve kesitleri, foto~raflar~~verilmi~tir. Belki bu güzel kitab~n tek kusuru, albüm cildindeki levhalarda bas~lan foto~raflar~n, tan~tt~klar~~eserlerin yeteri kadar özelliklerini vermeyecek derecede küçük ölçüde tutulmu~~olmaland~r. Gabriel'in Bursa's~, tarihi
eserleri bol bir ~ehir monografyas~na güzel bir örnektir. Di~er tarihi
merkezlerimiz hakk~nda çal~~acaklara bu abidevi kitab~n plan ve
program~n~n mükemmel bir yard~mc~~olabilece~ine i~aret etmek herhalde yerinde olur.
Larousse kitapevinin 1938'de yay~nlad~~~~ Büyük Simalar ba~l~kl~~
bir cild içine Kanuni Sultan Süleyman'~~yazan Gabriel, 16. yüzy~l
Türk sanat~ n' aksettiren resimler ile süslenen bu makalesinde Kanuni
devrindeki Osmanl~~Imparatorlu~una bir yay~lma politikas~n~n hâkim oldu~unu ancak bunun yabanc~~memleketlere bir terör idaresi
halinde girmedi~ini, dini hususlarda son derece ho~görür (tolirant)
olan Türk idaresinin müstebit bir feodal kuvvetin yerine ekseni hallerde e~itli~e ba~l~, aç~k ve düzenli bir devlet sistemi getirdi~ini yazar (Bibl. No. 33). Bu makalesini Kanuni devri Türk medeniyetinin
üstünlük ve kudretini anlamak için Istanbul'daki eserlerin görülmesini tavsiye ederek bitiren Gabriel, bu birkaç kelime içinde özetledi~i
fikri, aynen Anadolu'nun Türk eserleri ciltleri ölçüsünde büyük bir eser
halinde derleme~i de tasarlam~~t~.
Bu tasar~~asl~nda Ord. Prof. Fuad Köprülü ile beraber yaz~lacak
iki cildlik büyük bir Sinan monografyas~~halinde türkçe ve frans~zca
olarak ilim alemine sunulacakt~~(Bibl. No. 29). Türk Tarih Kurumu
tarafindan yay~nlanaca~~~1937'de bas~lan büyük boyda bir bro~ür
halinde ilan edilen bu projeye göre, Köprülü ilk cildde Sinan'~~kaynaklar ve vesikalar bak~m~ ndan inceleyecek, Gabriel ise ikinci cild
içinde Sinan'~n mimarl~k ve sanat taraf~n~~ ara~t~rarak, eserlerinin bu
bak~mdan bir sentezini yapacakt~. Gabriel bu eserinde ".... sathf ve
ekseriyetle tarafgirane bir tetkikin sebep oldu~u yanl~~lar~~düzeltme~e "
çal~~acaklar~n~, "ihtisas sahibi baz~~merakl~lar~n keyif mütalaalartn~n, yanl~~~esaslara dayanan çürük ve kar~~~k nazariyelerin yerine, sanat tarihinin, yaln~z hakikati ifade etmek arzusuyla yaz~lm~~~bir fasl~n~~ " koyacaklar~n~~
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bildiriyordu. Ne yaz~k ki bu güzel proje de yerine getirilemedi". Bu
çal~~malarda yard~mc~~olanlar~n malzemeleri ayr~~ ayr~~ de~erlendirilmek imkan~n~~çok sonralar~~bulabildi. R~fk~~Melül Meriç'e havale
edilen Sinan ve eserleri ile kaynaklar~~derleme ve bir tenkitli bask~ya
haz~rlama i~i tam olmasa da bir dereceye kadar yerine getirilebildi 23.
Prof. Ömer Lütfi Barkan Süleymaniye in~aat defterini yay~nlad~ ".
Sinan'~n eserlerinin rölövelerini toplayan A. Sâim ülgen'in ise 1962
de vakitsiz ölümü ile bütün malzeme yüzüstü kalm~~~oldu 25.
Gabriel Türk sanat~nda Sinan'~n yeri hakk~ndaki görü~lerini ancak Süleymaniye camii hakk~ndaki eski bir makalesinde (Bibl. No. 19),
veya Sinan'a dair yazd~~~~bir yaz~s~nda (Bibl. No. 27) ortaya koyabilmi~~olarak kald~. Osmanl~~mimarisi hakk~nda yazd~~~~baz~~ufak yaz~lar ile (Bibl. No. 72, 73, 74) Guides Bleues'lerin Türkiye cildine yazd~~~~
bir bölüm (Bibl. No. 81, 98) ve son olarak italyanca Encyclopedia deli'
Arte için haz~rlad~~~~ Osmanl~~ekolü ba~l~kl~~makalesi (Bibl. No. 82,
96) Sinan ve Osmanl~~sanat~~üzerindeki görü~lerini özetleyen çal~~malar~~olarak gösterilebilir.
Gabriel, ~stanbul Üniversitesi'ndeki görevi s~ras~nda 1928 y~l~~
sonbahar~~ile 1929 y~l~~ilkbahar~nda Bo~aziçi'ndeki Türk hisarlar~n~~
inceleme~e giri~mi~ti. Fakat ingiliz Sidney Toy ile alman Hans Högg
tarafindan ayni konu üzerinde çal~~~ld~~~n~~haber al~nca, projesinden
vazgeçmi~ti. Toy'un çal~~mas~~ ~ 93o'da bir makale olarak bas~ld~ ".
22 Aradan geçen süre içinde E. Egli, Sinan, Der Baumeister der Osmanischer
Glanzzeit, Erlenbach - Zürich - Stuttgart 1954 ba~l~kl~~ kitab~~ bas~lm~~t~r. Son y~llarda Sinan hakk~nda bas~lan ingilizce bir kitab~~ise maalesef fazla ciddiye alma~a
imkân yoktur, bkz. A. Stratton, Sinan, London 1972. Bu kitab~n ç~kt~~~~memlekette
dahi pek olumlu kar~~lanmad~~~n~~ belirtebiliriz, bkz. Mak,ers of Mosques, "Times
Litera~y Supplen~ent, 17 nov. 1972. Ingiliz mimarlar~ndan J. Warren de Sinan hakk~nda
bir monografya haz~rlam~~~ve biz bu monografyay~~ ~ g66'da Ingiltere'de, 1968'de
Istanbul'da gözden geçirerek görü~lerimizi ve tenkitlerimizi i~aretlemi~tik. Warren
bir kaç defa Sinan'~n eserlerini Rumeli, Anadolu ve Yak~n Do~u'yu dola~arak derlemi~, bunlar~n foto~raflar~n~~bizzat çekmi~, rölevelerini çizmi~ti. Fakat bu kitap
bugüne kadar bas~lmadan kalm~~t~r.
23 R~fk~~ Melül Meriç, Mimar Sinan, hayat~~ - eseri, I - Mimar Sinan'~n hayat~na,
eserlerine dair metinler [Türk Tarih Kurumu yay~n~, VI. seri, 1] Ankara 1965.
24 Ömer Lütfi Sarkan, Sükymaniye camii ve imareti in~aat~na ait muhasebe defterleri, ferman ve kay~tlar [Türk Tarih Kurumu yay~n~, VI. seri, 'o] Ankara 1973.
25 Türk Tarih Kurumu taraf~ndan bu malzeme üzerinde çal~~~lmas~~ için
Prof. Abdullah Kuran ile Doç. Orhan Alsaç'a devredilmi~tir.
25 S. Toy, The castles of the Bosporus, "Archaeologia” LXXXX (1930) S. 2 15-228,
lev. LVII-LXXVI.
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Högg'ün Dresden Teknik Üniversitesine sunulan bir doktora tezi olan
küçük etüdü ise 1932'de yay~nland~~27. Gabriel bunlar~n ikisinin de
konuyu yeteri kadar i~lemediklerini görmü~tü. Fakat ancak uzun
y~llardan sonra bu konuyu yeniden ele alabildi (Bibl. No. 42). Bo~aziçi'nin Anadoluhisar~, Rumelihisar~~ ile ~ehrin karataraf~~ surlar~na
Fatih Sultan II. Mehmed'in Gabriel'in deyi~i ile bir a~~~gibi ekledi~i
Yedikule hisar~~bu kitapda konu olarak al~nm~~t~r 28. Gabriel Anadolu an~tlar~~ hakk~ndaki çal~~malar~nda da oldu~u gibi, hisarlar~n
tarihçelerini, onlar~~gören ve tarif eden seyyahlar~n verdikleri bilgileri derlemi~, Rodos kalesi ara~t~rmalar~ndan kalan bir tercrübe ve
ustal~kla, hisarlar~n teknik ve askerlik bak~mlar~ ndan özelliklerini
incelemi~tir. Bo~aziçi hisar~, meselâ Toy'un ileri sürdü~ü Anadoluhisar~'mn ortadaki eski k~sm~n~n asl~nda bir Bizans kalesi oldu~u yolundaki hipoteze kar~~~ ç~km~~, Rumelihisan'~un baz~~ k~s~mlar~nda
görülen Bat~~tahkimat mimarisine uygun prensiplerin, çok daha zengin surette Yedikule hisar~nda da tatbik edilmi~~oldu~unu ispatlam~~t~r. Ufak ölçüde oldu~u için, Gabriel'in öbür kitaplar~ ndan daha
kullan~~l~~olan Bo~aziçi hisarlar~, Anadolu - Rumelihisarlar~~ile Yedikule
hisar~~ve Erken devir Osmanl~~askeri mimarisi hakk~nda doyurucu bilgi
verdikten ba~ka, bu hisarlar~n rölöveleri, detay ve genel desenleri ve
bilhassa her üç hisar~~da canl~~halleri ile tasvir eden güzel restitüsyonlar ile ya~atmaktad~r.
Ilk defa olarak ~~935'de bas~lan, 1953'de ikinci bask~s~~ve 1954'de
türkçesi yay~nlanan Türkiye'de ba~l~kl~~kitab~~ise, yurdun sanat, tarih
ve tabii güzelliklerini resimler halinde merakhlara sunmak gâyesini
güden bir albümden ibarettir (Bibl. No. 22, 65, 70). Bundan sadece
k~sa bir önsöz, resimleri kar~~t~ran ve Türkiye'nin tarih, sanat özellikleri hakk~nda fazla bilgisi olmayan kimseyi Türkiye'ye al~~t~rmaktad~r.
27 H. Högg, Türkenburgen an Bosporus und Hellespont - Ein Bild frül tosmanischen
Wehrbaues bis zum Ausgang des 15. jahhunderts, Dresden 1932.
28 Yedikule hakk~nda ba~ka yay~nlar da yap~lm~~t~r, bunlar aras~nda Halil
Etem [Eldem], Yedikule hisar~, Istanbul 1932 hiçbir iddias~~olmayan ince bir bro~ürdür ve halka Yedikule hisar~n~~bol resimde tan~tmak gayesini gütmektedir. Fakat
en tuhaf olan husus S. Toy'un makalesidir. Gabriel'in kitab~~ yay~nlanal~~sekiz y~l
olmas~na ra~men Toy bundan habersiz "görünmektedir". bkz. S. Toy, The Castle
of Yedi Couli, or the Seven Towers - Cortstantinople, "journal of the British Archaeological
Association" 3. seri, XIV (1951) s. 27-32, lev. XII-XXI.

Prof. ALBERT - LOUIS GABRIEL

343

1952 y~l~nda Istanbul Üniversitesinde verdi~i ve tarafim~zdan
çevrilerek bas~lmadan kalan konferanslar~nda Türk cami mimarisinin
geli~mesi problemini ele alm~~t~~29 . Bu konu~malarinda, camiin Türk
~ehirlerinin meydana gelmesindeki rolünü i~aret eden Gabriel, onun
bir Hristiyan ~ehrindeki kiliseden farklar~~üzerinde durur, kiliseler
gibi onlar da mahalli özel küçük ekoller oldu~unu hat~rlat~r. Pe~in
hükümlerin, Türk sanat~n~n yeteri derecede tan~nmas~n~~önledi~i
bütün Anadolu'da cami
bir gerçektir. ~u husus aç~kça bellidir ki: "
genellikle Türkler taraf~ndan, yine Türkler için yap~lm~~t~r". Fakat ~unu
da gözönünde bulundurmak lâz~md~r ki: "Osmanl~~devletinin kurulu~u
ile beliren baz~~e~ilimlerin do~u~u ve geli~mesinde, önceki devrin yap~lar~n in~a
gelenekleri ile yu~rulan, kayna~an baz~~Bizans çözümlerinin (formules) kullan~lmas~~ile kar~~la~~l~r. Bu Gabriel'e göre Bat~'~mnkine benzeyen bir Rönesans hareketidir. Ancak bir Frans~z mimari, Ilkça~~verilerini nas~l
kendisine göre tefsir ederek kullan~lm~~sa, 15-16. yüzy~llar~n Türk
ustas~~da, bir Bizans amt~ndan ilham al~rken onu sadece abidevi esteti~in geli~mesine faydal~~olabilecek bir eleman olarak görüyordu.
Gabriel'in say~lar~~pek çok olan Türk sanat~~ile ilgili konferanslar~ndan pek az~n~n metinleri bas~lm~~t~r. Bunlarda, kitaplar~nda
yapmad~~~~genel sentez denemelerine giri~mi~~ve sanat~n çe~itli problemleri hakk~ndaki görü~lerini özetlemi~tir. Gazetelerde, dergilerde
ç~kan küçük yaz~lar~nda da baz~~görü~ler ortaya atm~~t~r. Meselâ
Kenan Özbel'in Türk kuma~lar~~sergisi münasebetiyle 1951 de yazd~~~~
bir makalesinde; "Ben bu halk sanat~~tabirini pek be~enmiyorum. ~unu itiraf
etmem laz~m: Halk sanat~~diye bir sanat yoktur, k~saca sanat vard~r" demektedir (Bibl. No. 6o, 61). Di~er taraftan çe~itli makalelerinde Türk sanat~n~n her devrindeki orijinallik ve büyüklü~ünü belirtirken, Ayasofya'mn bir ilham kayna~~~(source d'inspiration) oldu~u hususu üzerinde
de duruyordu. "Fakat 16. yüzy~ l~ n Türk mimarlar~, Büyük Kilise'nin mimarisinin meziyet ve zay~f taraflar~n~~analiz etme~i bilmi~lerdi. Onun plân~m
yeni bir gayeye uydurmak için de~i~tirirken; kendisine has hüviyeti olan eserler
vermi~lerdir". demek suretiyle, Bayaz~d ve Süleymaniye camilerinin
hem Ayasofya'ya benzeyen hem de ondan uzak eserler oldu~u ifade
ediyordu.
Günlük gazetelerde bas~lan baz~~böyle küçük yaz~lar~nda Türk
sanat~n~n çe~itli konular~na dokundu~unu bildi~imiz Gabriel'in ne
29

Bu türkçeye çevrilmi~~metinler halen bizde bulunmaktad~r.

344

SEMAV~~EY~CE

yaz~k ki bu makalelerin tam künyelerini tesbit edemiyoruz. Bunlar~n
aralar~nda Eski Türk i~lemeleri (Bibl. No. 39), Ortaça~~n Türk yap~~
ustalar~, gibi tarih yaz~lar~, veya Bir çini sergisi münasebetiyle veya Bursa'l~~sanatkâr Ismail Hakk~~Sönmez hakk~ndaki makaleleri gibi daha günlük konular üzerinde olan yaz~lar~~da vard~r. Bu çe~it makalelerinden
biri de ressam Sami retik'in resim sergisi (Bibl. No. 52) münasebetiyle
bu asker ressam hakk~ndad~r.
Bu ufak yaz~lardan en ho~~olanlardan birisi, Istanbul'un Fethi
münasebetiyle vermi~~oldu~u bir konferans~n metnidir. Çok iyi ve
esprili bir konu~mac~~olan Gabriel, bu konferans~nda Fatih II. Mehmed ile hayalinde yapt~~~~bir Istanbul gezisini anlat~rken, zarif bir
~ekilde, ~ehrin eski eserlere ilgisizli~ini, Fatih'den sonra yap~lan eserlerin ihti~am~n~~ dile getirir. Bu arada Fatih'e söyletti~i: "Bu memlekette
art~k i~ten anlayan mimarlar kalmad~~m~?" suali oldukça manal~d~r. Hele
gene onun a~z~ ndan söyledi~i: "Bugün bu e~siz beldenin (yani Istanbul'un)
Türk tarihinde ne ifade etti~ini anlayacak hiç kimse yok mu? Usta ellerde, o
gene do~u Akdeniz'in incisi olamaz m~?" suali ac~~bir tenkidi özetler (Bibl.
No. 75, 76, 83).

RESTORASYON, IMAR VE ~EH~RC~LIK ~LE ILGIL~~DÜ~ÜNCELERI

Gabriel bir restoratör - mimar olarak, eski eserlerin tamir edilmeleri, y~k~lm~~~olanlar~n aya~a kald~r~lmalar~~hususlar~nda görü~lerini baz~~makaleleri ile bilhassa çe~itli vesilelerle yazd~~~~raporlar~nda
ortaya koymu~tu. Önce Türk Maarif Vekâleti (Milli E~itim Bakanl~~~ ), son y~llar~nda da bilhassa Vak~flar Genel Müdürlü~ü ile ilgisi
olmu~tu 3°. Hatta bu genel Müdürlük, Gabriel'den mü~avir olarak
faydalanm~~t~. 1938'de Vak~flar Dergisi'nde bas~lan bir makalesinde
Gabriel, harap Türk eserlerini aya~a kald~rmak için Devletin kontrolünde tamir ~antiyeleri kurulmas~n~~teklif eder. Ona göre restorasyon bir "eski eserin be~~yüz y~l önceki halini tekrar ald~r~lmas~~olmamal~, sadece daha fazla harap olmas~n~~önleyecek ölçüyü a~mamal~d~r ", ve bunda da
"en belirli, en aç~k usuller" kullan~lmal~d~r. Ba~ka k~sa bir yaz~s~nda ise
yap~lmas~~gerekli i~leri belirtirken, eserlerin etraf~n~n a~açlar ile çev30 Prof. Gabriel, uzun y~ llar Vak~flar Genel Müdürlü~ü taraf~ndan mü~avir
olarak görevlendirilmi~tir. Vak~flar Dergisi'nin gelecek say~s~nda Gabriel'in Türkiye
vak~flar~~ ile ilgili çal~~malar~~ hakk~nda bir yaz~n~n yay~nlanmas~n~~beklemekteyiz.
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rilmesi lüzumuna i~aret eder. A. Sâim ülgen ile vaktiyle yapt~~~~
bir Bursa seyahatinde de bu a~aç sevgisi üzerinde durdu~u dikkatten
kaçmamaktad~r. Temennilerinin en hat~rlanmas~~gerekli olan~~hiç ~üphesiz, tamir edilmi~~büyük bir medresede, bir Tarihi An~tlar Ar~ivi'nin
aç~lmas~~hususundaki dü~üncesidir: "Böyle bir müzede Türk an~tlar~n~n,
foto~raflanyle binas~~ ve ~ehirlerinin maketlerini te~hir etmek ve bu suretle
Türk ve yabanc~~ziyaretçilerin Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki sanat eserlerinin
tenevvü ve ehemmiyeti hakk~nda fikir edinmelerini mümkün k~lmak çok faydal~~
olacakt~r" demektedir.
Gabriel, bir vakitler Istanbul Belediyesi taraf~ndan Istanbul'un
imar plan~n~~haz~rlamak üzere getirtilen Henri Prost (ölümü = 1959)
ile onun Istanbul hakk~ndaki tasar~lar~na çok ba~lanm~~t~. 1935'den
1951 e kadar haz~rlanan naz~m plâmn esaslar~~Gabriel taraf~ndan çok
be~eniliyordu. Mesela Ayasofya ve Sultan Ahmed camileri ile deniz
aras~ndaki sahan~n Arkeolojik Park olarak bo~~ve kaz~lara aç~k b~rak~lmas~, eski Hippodromun orijinal taban~na kadar indirilmesini teklif eden Prost'un bu dü~ünceleri Gabriel'in de uygun buldu~u fakat
belki herkesin kabul edemiyece~i tasavvurlard~. Sultanahmet'in
ucunda bu eserin manzumesinin birçok yap~lar~n~~yutan ve yok eden
Ticaret ve Sanat okullar~~binalar~mn kald~r~lmas~~dü~üncesine Prost
ve Gabriel ile birlikte kat~lmama~a imkan yoktur. ~ehrin de~erli
an~tlar~m gösteren Atatürk Bulvar~~ kenar~nda, Prost modern fakat eski
Türk evi mimarisinin akislerini ( = dans son modernisme un reflet du
charme des vieilles demeures turques) ta~~yan bloklar yap~lmas~n~~tasarlam~~t~. Gabriel bunun yerine köprü ba~~na kurulan modern blokda
bu tavsiyeye uyulmay~~~~tenkit eder.
Gabriel bir gazeteci ile aras~nda geçen konu~mada da Istanbul'da
eski eserler ve ~ehircilik problemlerinden iki husus üzerinde israrla
durmu~ tu. Bunlardan birincisi o tarihlerde Ayasofya müzesi içinde,
müdür Muzaffer Ramazano~lu taraf~ndan yap~lan kaz~, di~eri de
Arkeolojik Park idi. Gabriel, bunlardan ilkinin lüzumsuzlu~una i~aret
ediyor. Ikinci hususda da, arkeolojik park~n ne pahas~na olursa olsun
korunmas~n~~istiyordu. Halbuki Sultanahmet'te, yeni yap~ lan Adliye
saray~~aras~nda ortaya ç~kar~lan eski eserler hususunda ayni hassasl~~~~göstermiyordu. Buradaki kal~nt~lann y~k~l~p kald~r~lmas~nda hiç
bir zarar olmayaca~~n~~bildiriyordu. 1958'deki bir konu~mas~nda ise
o y~llarda yap~lan Süleymaniye camii, ile Rumelihisar~~restorasyon-
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la= iyi buldu~unu, Süleymaniye camii yan~ndaki Botanik Enstitüsünün bir kat~n~n y~kt~r~lmas~ndan sevincini belli eder. Bu gibi
hallerde Gabriel'in biraz kendisi ile çeli~ki içinde oldu~u da gözden
kaçmamaktad~r.
Ufak makaleleri aras~nda o s~ralarda yap~lmakta olan ~i~li camii'ne
dair olan~~bu çeli~kiye en aç~k örnektir (Bibl. No. 51). Her vesile ile
taklit eser (pastiche)'den kagn~lmas~m isteyen Gabriel, bu defa ~i~li
camiinin, hem mimann projesi bak~m~ndan hem de çal~~an i~çilerin
ortaya koyduklar~~el eme~i bak~m~ndan son derece ba~ar~l~~oldu~unu
belirtir. Ikinci husus do~ru olabilir. Fakat mimari bak~m~ndan eserin
ba~ar~l~~oldu~una Gabriel'in gerçekten samimi olarak inan~p inanmad~~~~sorulabilir. Gabriel'in restoratör - mimar olarak aya~a kald~rd~~~~en önemli eser hiç ~üphesiz, Rodos'ta Auberge de France'd~r. Dört
yüz y~l ev olarak kullan~lan ve bu arada pek çok de~i~ikli~e u~rayan
bu eski eserin restorasyonunda nas~l bir usul kullan~ld~~~na - eserin
asl~n~~göremedi~imizden - dair bir ~ey söylemek imkans~zd~r. Fakat
resimlerinden anla~~ld~~~~kadar~~ile, burada eserin ilk ~ekli tesbit edildikten sonra ayn~~malzemenin kullan~lmas~~suretiyle, bina yeniden
orijinal ~ekline sokulmu~tur.
IV
GABRIEL VE ISTANBUL FRANSIZ ARKEOLOJI ENST~TüSü
Ötedenberi çe~itli büyük sanat merkezlerinde Frans~zlar, Almanlar, Ingilizler ve Amerikal~lar taraf~ndan Arkeoloji Enstitüleri kurulmu~tu. Bunlardan mesela Atina'daki bir okul (Ecole) ad~~ile 1846'ta
faaliyete geçmi~ti. Istanbul'da ise daha 26 ~ubat 1895'de Rus Devleti
ilk Arkeoloji Enstitüsünü açm~~t~. Fransa da bu yolda te~ebbüslerde
bulunuyor ve Istanbul'da bir Enstitü kurma~~~dü~ünüyordu.
Ilk Dünya sava~~ndan sonra, tan~nm~~~Bizans sanat~~uzmanlar~ndan Jean Ebersolt (1879-1933) bu i~i incelemek üzere Istanbul'da
görevlendirilmi~~ise de bir netice sa~layamam~~t~r. Nihayet Prof. Charles Diehl (1859 - 1944) bu mesele ile ilgilenmi~~ve Alemdar yoku~u
ba~~ndaki eski So~ukçe~me Askeri Rü~diyesi (~imdi: Adli T~p)'nin
al~narak bir Frans~z Enstitüsü haline getirilmesi, Kad~köyü'nde Assomption rahiplerinin kurduklar~~Enstitünün de buraya getirilmesi
kararla~t~r~lm~~t~. Böylece Rahiplerin çok zengin kütüphaneleri, Frans~z Enstitüsü çat~s~~alt~na girmi~~olacakt~. Kurulacak Enstitünün ba~-
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kan~~Prof. Ch. Diehl olmakla beraber o devaml~~kalmayacak, devaml~~
müdür A. Gabriel olacakt~ . Fakat bu dü~ ünce de bir netice vermedi.
Ecole des Langues Orientales vivantes müdürü H. Boyer ile Ecole normale
sup&ieure müdürü C. Bougle'nin zemin yoklamalar~~da bir fayda sa~lamam~~t~ . Bir ara Üniversite merkez binas~~ile Süleymaniye aras~ndaki kap~~üstündeki harap k~~lan~ n Enstitüye tahsisi dü~ünülmü~, sonra bundan da vazgeçilmi~ ti. Bu arada Alman hükümeti de bir Arkeoloji
Enstitüsü kurma~a çal~~~ yordu. Zaten böyle bir müessese için gerekli
çok zengin bir kütüphane evveldenberi meydana getirilmi~~bulunuyordu. Bunun 1929'da bütçesi kabul edilmi~~ve Türk Hükümetinden
gerekli izin al~ narak 1930 ba~lar~ nda Alman Arkeoloji Enstitüsü,
Taksim'de S~ raselviler'de Alman hastanesi mü~temilât~ndan bir binada kurulmu~tur. Ayni y~l içinde Frans~z hükümeti de bu yoldaki çal~~malar~n~~h~zland~rm~~~ve Frans~z Arkeoloji Enstitüsünün kurulmas~~
için ilk ad~m~~atm~~t~ r. Bu Enstitünün, Almanlar~nki gibi evveldenberi
sistemli surette haz~ rlanm~~~bir kütüphanesi bulunmuyordu. Bunun için ~~93o'dan itibaren bir kütüphane meydana getirilme~e gayret edilerek, pekçok kitap, ansiklopedi, eski ve nâdir seyahatnâme ile
dergi koleksiyonlar~~toplanm~~t~ r. Gabriel, Türkiye'deki Frans~z elçisi ile Paris'deki Frans~ z hükümet ileri gelenlerinin deste~i ile Enstitüsünü tamamlam~~~ve 1931 den itibaren, bu Enstitünün yay~nlar~~
da bas~lma~a ba~lam~~t~ r. Bu yay~nlar~n aras~ nda Prof. A. Gabriel'in
imzas~m ta~~yanlar~n ba~l~klar~~ve konular~~ayr~ca, yazar~n eserleri
aras~nda incelenmi~tir.
Ba~l~ ca dört seri halinde bas~lan Enstitü yay~nlar~n~n ilk serisi
»moires ba~l~~~~ alt~nda yay~nlanm~~t~~31. Bunlar~n ilki Fehmi
Edhem [Karatay] ile Ivan Stchoukine taraf~ndan haz~rlanan, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki minyatürlü elyazmalar~~ hakk~ndad~r. Bunu
1928'de ~ stanbul Üniversitesinde görev alan Prof. E. Chaput'nun
Türkiye'de jeoloji ve jeomorfojenik inceleme gezileri ba~l~kl~~ kitab~~takip
etmi~tir. R. Jestin'in Suruppak Sumer tabletleri, P. Devambez'in ~stanbul
Arkeloji müzesindeki abidevi bronz eserler katalo~u, L. Delaporte'un, Malatya'da Arslantepe' de Arslanl~~kap~~ hakk~ndaki ara~t~rmalar~ ndan sonra,
müdür A. Gabriel, Bo~aziçi'ndeki Türk hisarlar~~ ile ilgili eserini vermi~tir.
31 Bu yay~nlar~n frans~zca ba~l~klar~~ Frans~z Enstitüsü yay~nlar~n~ n son ciltlerinde arka kapakda bulunmakta oldu~undan burada tekrarlanmas~ na ltizum görülmemi~tir.
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Bu seri içinde Gabriel'in müdürlü~ü s~ras~nda yedinci cild olarak da
L. Robert'in Mylasa yak~n~nda Sinuri suna~~~ ba~l~kl~~ çal~~mas~~ bas~lm~~t~r.
Frans~z Enstitüsü'nün ikinci büyük yay~n serisi Etudes Orientales ba~l~~~~alt~ nda düzenlenerek, ilk cildi E. Saussey'in, Ça~da~~Türk
nesircileri hakk~ndad~r. Bunun arkas~ndan L. Robert'in Anadolu ~ehirleri, Fuad Köprülü'nün Osmanl~~Imparatorlu~unun men~eleri, E. Saussey'in
Türk halk edebiyat~, L. Robert'in Anadolu incelemeleri, ba~l~kl~~kitaplar~~
ç~km~~t~r. Ayni seri, Molla Lutfrnin ~erafeddin Yaltkaya, Abdülhak
Adnan Ad~var ve H. Corbin eliyle haz~rlanan Risaleti Taz'if ül-mezbah
ba~l~kl~~eserinin metni, tercümesi ve notlar~~ile devam etmi~tir. R.
Jestin, Sumer fiili hakk~nda üç cildlik kitab~n~~ bu sende yay~nlam~~,
Ibn Sab'in'nin ~~. Friedrich Hohenstaufen ile felsefe mektupla~malar~'mn
arapça metni, yine ~erefeddin Yaltkaya tarafindan haz~ rlanarak bast~r~lm~~t~ r. Bu seri içinde H. Metzger'in Antalya miizesindeki sunak analar~~ katalo~u da ç~km~~t~r. Prof. Gabriel'in müdürlü~ü s~ ras~nda bu
seri içinde Anadolu ba~l~kl~~Türkiye'deki çal~~malara dâir haber ve bibliyografya dergisinin de bas~lma~a ba~lad~~~n~~biliyoruz. Fakat ancak
üç fasikülü ç~ kan bu dergi Gabriel'in emekliye ayr~lmas~~ile durmu~tur.
Üçüncü seri, Çe~itli yay~nlar ( = Publications diverses) ba~l~~~~alt~nda toplanm~~t~ r. Prof. Gabriel'in Anadolu sanat~~hakk~ndaki büyük eserleri bu seri içinde bas~ lm~~, ayr~ca Halide Edip Ad~var'~n
asl~~ Ak~am gazetesinde ç~kan Bu dönen kavga nedir? ba~l~kl~~yaz~lar~~Solange Roux kalemiyle frans~ zcaya çevrilerek her iki dilde de bir cild
halinde yay~nlanm~~t~r.
Nihayet dördüncü seri ise, yaln~ z Frigya'da yap~lan arkeoloji incelemelerine ( = Exploration Archiologique de la Phrygie) ayr~lm~~t~r. Bunlar~n ilk cildi E. Chaput'nun bölgenin jeolojisi ve fiziki co~rafyas~na
dâirdir. Ikinci cildde A. Gabriel, Yaz~l~kaya olarak bilinen Midas
~ehrinin topo~rafyas~'m i~lemi~, üçüncü cildde, Bayan Emilie Haspels,
Midas ~ehrindeki keramik ve çe~itli buluntular~~ de~erlendirmi~, nihayet
dördüncü cildde de yine A. Gabriel, Midas ~ehrinin mimarisi konusunu
i~lemi~tir.
Istanbul Frans~z Enstitüsünün bu yay~nlar~n~ n, çok de~i~ik konular üzerinde olduklar~~dikkati çeker, bunlarda Enstitü, ~~93o'da kurulurken Türk hükümetinin ~art ko~tu~u prensiplere sad~ k kalm~~~ve
Ilkça~a dâir ara~t~rmalar~n yan~s~ ra Türk medeniyet tarihi, dolay~style
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Türk sanat~~ile edebiyat~n~n d~~~çevrelere tan~t~lmas~na büyük önem
vermi~tir. Bu tutumda Enstitü müdürü Prof. A. Gabriel'in muhakkak
ki büyük hizmeti olmu~tur.
Gabriel, Enstitünün Türkiye'deki Bizans eserleri ara~t~rmalar~nda
da faydal~~olmas~n~~dü~ünmü~~ve bu görünü~ü baz~~f~rsatlarda belirtmi~ti (Bibl. No. 24). Nitekim 1935'de bas~lan bir yaz~s~nda, Bizans
ile islâm alemi aras~ndaki yak~n ba~lar göz önünde tutularak, bu
konular üzerine e~ilmesini temenni etti~ini aç~klam~~t~r. Bu arada Anadolu'daki Bizans ça~~~eserlerinin de daha etrafl~ca tan~nmalar~~gerekti~ini i~aret etmi~tir. Fakat bu konular hakk~ndaki Enstitü yay~nlar~~
ancak Gabriel müdürlükten ayr~ld~ktan sonra bas~lm~~t~r.
Eski Fransa elçili~i binas~n~n güzel bahçesi içindeki 5 katl~~bir
binada olan Frans~z Arkeoloji Enstitüsü'nün yan duvar~ndaki mermer
levha üzerinde ~u kitabe okunmaktad~r.
L'INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHD:3LOGIE
FOND SOUS LES AUSPICES
DE L'UNIVERSIT DE PARIS
A
INAUGURE
LE ler OCTOBRE 1930
CHARLES DE CHAMBRUN
trANT AMBASSADEUR DE FRANCE
M3ASTIEN CHARLETY
RECTEUR DE L'UNIVERSIT DE PARIS
ALBERT GABRIEL
DIRECTEUR DE L'INSTITUT
Enstitü kütüphanesi, Prof. Gabriel müdürlükten ayr~ld~~~~s~rada
üç bin kadar kitaba ve k~rk kadar periyodik'e ait bin kadar cilde sahip bulunuyordu. Bunlar~n aras~nda journal Asiatique'in 1826'dan
beri, Bulletin de Correspondance Hell6nique'in ~87o'denberi ç~kan koleksiyonlar~~da bulunmaktad~r.
* *
Prof. Albert Gabriel, Istanbul'un renkli bir ~ahsiyeti idi. Dostlar~~
belirli bir grup te~kil eder, Gabriel onlar~n aras~nda, frans~z dilinin
bütün zariflik ve inceli~i ile konu~arak etraf~na bir dinleyici halkas~~
toplard~. "Bu memleket... kalben ba~l~~oldu~um için benim de vatan~m say~-
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hr.... Ben kendimi do~u~~itibariyle Frans~z oldu~um kadar, his itibariyle Türk
addederim" diyecek kadar Türkü ve Türkleri sevmekle beraber bu dost
zümresinin bir k~sm~~Osmanl~~Imparatorlu~unun son y~llar~ndan kalan Beyo~lu'nun "levanten aristokrasisi" idi. Konferanslar~nda bunlar~~topluca görmek mümkündü. Fakat onlar~n d~~~nda Abdülhak Adnan Ad~var, Re~id Saffet Atabinen, Ö. Lütfi Barkan, N. Re~at Belger,
Halil Etem Eldem, Ziyaeddin F~nd~kl~o~lu, Fehmi Karatay, Tevfik
Remzi Kazanc~ gil, Fuad Köprülü, Aziz Ogan, Tahsin öz, Hamdullah Suphi Tanr~ över, Ahmet Tevhid, Sâim Ulgen, Süheyl "Onver,
Hasan Ali Yücel, son ça~~n Türk bilim aleminde tan~nm~~~daha pek
çok kimse ile dostlu~u vard132. Bunlardan baz~lar~n~n onun hakk~ndaki yaz~lar~~yay~nlanm~~~oldu~u gibi o da dostlar~ndan R. S. Atabinen'in ölümünden duydu~u üzüntüyü belirten bir yaz~~yazm~~t~~
(Bibl. No. 97). Gabriel ile yak~n dostlu~u olanlar~n ço~u ne yaz~k ki
hat~ralar~n~~ ka~~da dökmeden Allah'~n rahmetine ermi~~bulunuyorlar. Gabriel emekli olup Bar-sur-Aube kasabas~ ndaki baba evine çekildikten sonra, hayat~n~n son y~llar~n~, Türkiye hat~ralar~n~~yazma~a
ay~rm~~t~. Bunun için ~~96olarda notlar~m derlemi~, eski mektuplar~~
düzene koymu~tu. Bu hat~ralar kitab~~çok zor ~artlar halinde yap~lan
Anadolu gezilerinin maceralar~n~~anlatt~ktan ba~ka son elli y~ll~k fikir
hayat~m~z tarihi bak~m~ ndan muhakkak ki çok büyük bir kazanç
olacakt~. Fakat ilerlemi~~ya~~, ve yaz~~yazma kabiliyetinin çok azalmas~~bu eserin meydana gelmesine engel olmu~ tur. Bir ara müsved32 Biz, Prof. Gabriel'in ilk olarak, Frans~z Enstitüsü kütüphanesinden faydaland~~~m~z y~llarda, 1948'de Istanbul'a geldi~inde tan~d~k. Hatta lisans tezimizi
gerekli üç ö~retim üyesi d~~~nda olarak ona da sunmu~~ve imzalatm~~t~k. 1952-1953
y~llar~nda birçok konferans~n~~da türkçeye çevirdik. Nihayet 1956'da emekliye ayr~ld~~~~s~ rada Edebiyat Fakültesi'nde yap~lan törende bir de konu~ma yapt~k. Fakat
bunlar resmi temaslar olmaktan ç~kmad~ . Prof. Gabriel, Bar-sur-Aube'a yerle~tikten
ve vaktiyle Enstitü müdürü iken etraf~n~~saran kimselerin ço~u art~k onu "unuttuktan" sonra bize mektuplar yazma~a ba~lad~ . Diyebilirim ki, dostlu~umuz bu mektuplar ile ba~lad~~ ve sürdü. Nihayet 1967 yaz~nda Fransa'dan geçerken, Paris'de
kald~~~m~z otele Bar-sur-Aube'den telefon ederek bizi yan~na ça~~rd~ . Evinde kalmam~z için yapt~~~~israrlara ra~men bu küçük kasabada bir otele yerle~tik, fakat
üç gün kendisi ile beraber olduk. Bu ziyaretimizde eski çal~~ma ve hat~ralar~ndan
uzun uzad~ya bahsetti, kendisini unutan dostlar~ndan ~ikâyet etti. Hayat~n~n son
günlerini Bo~aziçinde bir eski Türk yal~s~nda tamamlamay~~ ne kadar özledi~ini
belirtti. Ve ayr~l~k günü geldi~inde, bütün israr~m~za ra~men otelimize kadar geldi
ve bizi gözleri ya~~dolu u~urlad~ . Arabam~z~~çal~~t~rd~~~m~zda, yollarda çok dikkatli
olmam~z' tavsiye ederken, en candan bir yak~n~n~zdan daha endi~eli ve samimi idi.
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delerinin bas~lmas~~için Istanbul'da bir müesseseye teklif edildi~ini
duydu~umuz bu eserin unutulup kaybolmaktan kurtar~lmas~m temenni ederiz. Gabriel Cumhuriyet devrinin Türk bilim tarihine yak~ndan
kar~~m~~~bir kimse idi. Türk biliminin geli~mesi öyle zannediyoruz ki
baz~~yabanc~~türkolo~lar~n aksine olarak onu sevindiriyordu. Bu hislerinin en aç~k belirtisi büyük kitaplar~nda Türk ilim adamlar~~ ile
Türk yay~nlar~na ay~rd~~~~sat~rlard~r. Bunlar~n bazen en mütevazi
olanlar~n~~bile anmas~, geli~en Türk ilmine sayg~s~n~~gösterir. Di~er
taraftan islâm Ansiklopedisi'nin Türkçe olarak yay~nlanmas~n~~kar~~lay~~~~ve onu tamt~~~~ekli, hele ba~ka bir türkolo~un ayni Ansiklopedi
hakk~ndaki yaz~s~~ile kar~~la~t~r~l~r ise, Gabriel'in hislerinin ne tarafta
Oldu~u çok aç~k belli eder (Bibl. No. 40, 50).
Prof. Gabriel, yar~m yüzy~l aram~zda ya~ad~ ; bizi tan~d~~hatta
bizden oldu. Bilim sahas~ndaki iç çeki~melerimize kat~ld~, onlar~n
içinde hatta bazen olumlu veya bazen olumsuz pay~~oldu. Fakat bu
memleketin sanat~~d~~~nda insan~n~~da sevdi ve sayd~. Daha 1931 de
Monuments Turcs d'Anatolie'nin önsözünde dediklerinden hiçbir vakit
geri dönmedi. "Halk ve Devlet memurlar~, uzun y~llard~r beni memleketlerine yakla~t~ran ba~lar~~daha da s~kt~lar ve ben, kar~~l~kl~~bir emniyet havas~~
içinde çal~~mam~~yürüttüm" ( = Les uns et les autres ont resserd les liens qui,
de longue date, m'unissent d leur pas et c'est dam une atmospNre de confiance
mutuelle que j' ai poursuivi mon travail).
Prof. A. Gabriel her~eyin d~~~nda ve üstünde çok büyük bir
hizmette bulundu: Türk sanat ve medeniyeti tarihinin, onu tan~mazl~kdan gelen Bat~~ülkelerinde savunucusu oldu. Ve bunu, onun ad~n~~
ya~atacak olan kitaplar~~ile yapt~. E~er bugün Anadolu Türk sanat~~
daha genç ku~aklardan sanat tarihçileri taraf~ndan daha iyi tamt~lma
yolunda geli~iyorsa, bunda Gabriel'in yol gösterici olarak hizmeti
inkâr olunamaz. Türk ilim tarihi Prof. A. Gabriel'e minnettard~r.
V
PROF.

A.

GABR~EL'~N BA~LICA YAYINLARINA DAIR B~R
B~BL~YOGRAFYA DENEMES~~

Bu bibliyografya bütün gayretimize ra~men muhakkak ki tam
de~ildir. Prof. Gabriel'in gazetelerde ç~kan yaz~lar~n~~toplamam~z
mümkün olmad~. Bizzat kendisi taraf~ndan bast~r~lan dört sayfal~k
bibliyografya ise hem hatal~~hem de eksikti. Biz bu yay~nlar~~imkân ol-
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du~u kadar~~ile görerek bu listeyi meydana getirme~e çal~~t~k. Yurdumuzda bulmak imkân~~olmayan bir kaç makaleyi de Fransa'dan
temin etmemiz mümkün oldu. Bu bibliyografya denememiz yay~nlar~n bask~~tarihi s~ras~na göre düzenlenmi~, bunlardan kitap halinde
bas~lanlar~n yanlar~na bir * i~areti konulmu~tur.
~ g~~~~
~~— Fouilles de Delos, ~u kitapda: Les Salons d'Architecture, Paris 191~ ,
s. 46-47.
Gabriel'in Delos adas~ndaki kaz~larda çizdi~i desenler ve rölövelerden bir kaç~n~n reprodüksiyonlar~.
2 - Les Turcs et l'opinion, "La Revue Socialiste" XXVIII. y~l, say~~334.
(15 novembre 1912) S. 413-421.
1914
3 — La domination italienne dans les fles, "La Revue Socialiste" XXX. y~l,
say~~349 (~ 5 Janvier 1914) s. 18-28.
1921 - 1923
4 * Les remparts de Rhodes, Paris 1921.
Paris Universitesi'ne verilen tez.
5 * Les fouilles d'al - Foustat et les origines de la maison Arabe en Egypte,
Paris 1921, 75 s. ve 20 resim.
Paris UniversitesPne verilen ek tez (tUse completmentaire). Ayr~ca
kitap olarak da piyasaya ç~km~~t~ r, bk. a~a~~da No. 9.
6 * La Citi de Rhodes DCCCX - MDXII, 2 Cilt
L Topographie et Architecture militaire, Paris 1921, XVIII-158 S. 78
resim ve 35 levha,
IL Architecture civile et religieuse, Paris 1923, VI-24o s. 161 resim,
41 levha.
1926
7 — Recherches archiologiques d Palmyre, "Syria" VII (1926) S. 71-92,
24 S. 7 resim ve 6 levha.
8 — Les mosquks de Constantinople,"Syria" VII (1926) S. 353-419, 66 s.
38 resim ve 8 levha (LXXII-LXXVIII).

S. Eyice

Res. ~~ — Prof. Albert Gabriel, 1967 y~l~~ Haziran~nda.

Gabriel, Bar-sur-Aube 'da evinin bah esinde (1967 - Haz~r.

S. Eyice

S. Eyice

4r.Up%

Res. 3 — Prof. Gabriel, Bar-sur-Aube'daki evinin bahçesinde
makale yazar~~ ile (1967 - Haziran)

Res. 4 — Prof. A. Gabriel, Bar-sur-Aube'da kasaba d~~~ndaki bahçesindeki
kö~kün önünde yazar~n e~i ile (1967 - Haziran)

S. Eyice

Res. 5 — Prof. Gabriel'in Istanbul'da kurdu~u Enstitü.

Res. 6 — Prof. Gabriel'in kurdu~u enstittintin kütüphanesi.

S. Eyice

Res. 7 — Gabriel'in gençlik devri eserlerinden Delos rölövelerinden bir
kompozisyon.

Res. 8 — Rodos an ~t ~~ için teklifi.

Rodos rölövelerinden Naillac burcu.

S. E:yice

S. E:yice

Res. ~~ o — Rodos'da Auberge de France'~ n cephe restorasyon projesi.

Res. ii — Rodos'da Saint-Nicolas burcunun restitüsyonu.

S. Eyice

Res.

12 - Rodos

liman~~ ve kalesi restitüsyonu
(rölövenin sol taraf~)

Res. 13 — Rodos liman~~ve kalesi restitüsyonu
(rölövenin sa~~taraf~)

S. .gvice

Res. 14 — Kayseri ~ehri iç kalesi restitüsyonu.

5.T3S.3:3:9

f

/4,
r4T1-1-r,
y., ~~~~~ .r

414¥:l4

Res. 15 — Bursa çar~~s~~rölövesi.

S. Eyice

<

S. E_yice

•

'
_

S. E.yice

Res.

20 -

Prof. Gabriel'in Yedikule hisar ~~restitüsyonu

kris

,,,C
» 7
Res.

21 -

Prof. Gabriel'in bir deseni: Bursa'da Irgandi
köprüsünün eski biçimi.

S. Eyice

Res.

22 - Prof.

Albert Gabriel, son günlerinde
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9 * [Aly Bahgat Bey ile] Les fouilles d'al-Foustat, Le Caire (= Kahire)
1927 128 S. 68 resim ve 32 levha.
Yukar~da No. 5'deki eserin ikinci bask~s~.
10 — Kasr-el Heir, "Syria" VIII (1927) S. 302-329, 28 S. 15 resim ve
7 levha (LXXXVI-XCIV).
— Türk sanat~~ve tarih-i sanattaki mevkii, "Hayat mecmuas~" II, say~~
40 (1927) S. 15-18 ( s. 275-278).
1928
12 — Les Itapes d'une campagne dans les deux ~rak, d'aprh un manuscrit turc
du XVP sicle, "Syria" IX (1928) S. 328-349, 22 s. 3 resim ve ~~
levha (LXXIV-LXXXIV).
13 — Muas~r resim san'at~n~n geçirdi~i yeni buhran, "Hayat mecmuas~" III,
say~~54 (1928) s. 5-6 ( s. 25-26).
14 — Istanbul: san'at beldesi, "Hayat mecmuas~" III, say~~59 (1928) S. 7-8
( s. 127-128).
San'at
ile atikiyat, "Hayat mecmuas~" III, say~~ 71 (1928) s. 7-8
15 —
(s. 367-368).
Anadoluda
at~ kiyat tedkiki maksadiyle bir cevelân, "Hayat" IV, say~~
—
82 (1928) s. 9-14 (s. 69-74).
1929
17

— Les antiquit6s turcs d'Anatolie, "Syria" X (1929) S. 257-270, 14
s., 2 resim, 4 Levha (XLVII- L).
1931

— 1932

18 * Monuments turcs d'Anatolie, 2 Cilt.
L Kayseri - Ni~de, Paris m~ , 170 s. 102 resim ve 56 levha. Bu
cildin türkçe tercümeleri için bkz. a~a~~da No. 71, go
IL Amasya - Tokat et Sivas, Paris 1932, 204 s. 120 resim ve 79
levha.
19 — La mosqude Suleimaniyi, "Türkiye Turing ve Oto. K. Belleteni" 2. y~l,
say~~ 2 (1 mart m ~ ) S. 14-17, resimli.
20

—

La construction, rattitude et remplacement du Colosse de Rhodes, "Bulletin de Correspondance HelUnique" LVI (1932) S. 331-359, resimli.
Belirten C. XXXVII, 23
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'933
21 - Mardin ve Diyarbak~r vilayetlerinde icra olunmu~~bir arkeologya seyahati hakk~nda rapor, 'Türk Tarih, Arkeologya ve Etnogralya Dergisi"
say~~I (1933) s. 134-149, resimli, s. 184'te frans~zca, s. 192-193'te
ingilizce çok k~sa birer özeti bulunmaktad~r.
1 935

22 * En Turquie, Paris 1935, 14 s. metin ve 158 resimden ibaret album.
Biraz geni~letilmi~~ikinci bask~s~~için bkz. No. 63; türkçesi için
No. 68.
23 — Le masdjid-i Djuma d'Isfahan, "Ars Islamica" II (Michigan 1935)
S. 7-44, 21 s., 34 resim.
24 — Institut Franfais d'Arch6ologie de Stamboul, "Soci6t6 des NationsOffice des Instituts d'Archiologie et d'Histoire de l'Art - Bulletin pfriodique" II, no. 4 (Paris 1935) S. 14-17.
25 — Le musie de Sainte Sophie, "Gazette des Beaux Art?' XIV (1935)
S. 239-246.
26 — La nouvelle destinde de Sainte Sophie, "Le Temps" gazetesi, Paris
(ii avril 1935) s. 3.
1936
27 — Le maftre architecte Sinan, "La Turquie Kemaliste" say~~16 (Ankara
1936) S. 2-13, resimli.
28 — Arkeolojinin rolü (çeviren: Bilâ1 Aziz), "Türk Tarih, Arkeologya ve
Etnografya Dergisi" say~~3 (Ankara 1936) S. ~~59-161.
29 - [Fuad Köprülü ile] Sinan'~n hayat~, eseri - Sinan, sa vie, son oeuvre,
[Türk Tarih Kurumu yay~m] Istanbul 1937, s. 5-6, türkçe ve
frans~zca. Türk Tarih Kurumunca yay~nlanmas~~tasarlanan Sinan hakk~ndaki büyük monografyamn takdimi yap~lmak üzere
büyük boyda bast~r~larak ~kinci Türk Tarih Kongresi (20-25
eylül 1937) s~ras~nda da~~t~lan bro~ür.
30 — Dunaysir, "Ars Islamica" IV (Michigan 1937) s. 352-362, 17 s.
19 resim.
31 — Selçuk mimarisi, Istanbul 1937, 2 s.
Ikinci Türk Tarih Kongresi (20-25) eylül 1937) de verilen tebli~in
özeti olarak önceden bastnlan bro~ür, frans~zcas~~için bkz. No. 32.
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32 — L'architecture Seldjoukide, Istanbul 1937, 2 S.
Ile Congr6 turc d'histoire (20-25 septembre 1937) de verilen tebli~in frans~zca özeti; türkçesi için bkz. No. 31, ayr~ca bkz. No. 43.
1938
33 — Soliman le Magnifique, ~u eserde: Les Grandes Figures, Paris 1938,
s. 195-203, resimli.
34 — Tariht Türk Abidelerinin tamir ve ihyas~-La restauration des monuments historiques tures, "Vak~flar Dergisi" I (1938) S. 7-15, ayr~ca ~~2
lcvhada 14 resim, frans~zcas~, arkadaki ayr~~bölümde s. ~ -~~9.
I 939
35 — Les richesses artistiques de la Turquie," Figaro" gazetesinin özel say~s~~ [no. spftial] (mai 1939).
1940
36 * Voyages archiologiques dans la Turquie Orientale: Mardin - Diyarbekir - Provinces au-dela du Tigre, Harput, Malatya, Urfa, Paris 1940,
2 Cilt. I. cilt metin k~sm~, VI-35o s. 130 resim ve io levha; II.
cilt album k~sm~, 112 levha ve vesikalar.
37 — Sainte - Sophie, source d'inspiration de la mosquie Suleymaniye, ~u eserde:
VL e Congrk International d'Etudes Byzantines - Alger 2-7 octobre
1939-Risumis des rapports et communications, Paris 1940, S. 230-231.
Cezayir'de 2-7 ekim 1939 da toplanacakken, Ikinci Dünya sava~~n~n ba~lamas~~üzerine geri b~rak~lan VI. Milletleraras~~Bizans
Tetkilcleri Kongresi'ne tebli~~olarak haz~rlanan bu ara~t~rmamn
sadece özeti bas~lm~~t~r.
38 — Henri Prost et le nouveau plan d' Istanbul, frans~zca "Istanbul" gazetesi, 5 makale: 9 janvier, 10 janvier, ~~1 janvier, 12 janvier, 13
janvier 1940 ; ayr~ca bkz. No. 84, 85.
1941
39 — Broderies turques, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~
28 (nisan-avril 1941) S. 27-28.
Bayan Melek Celal Sofu'nun Beyo~lu Halkevinde düzenlenen
Türk i~lemdeni sergisi hakk~nda.
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40 — L'idition turque de l'Encylopidie de l'Islam, "frans~zca "Istanbul"
(~~ ~ubat - f6/rier ~~941) supplement du samedi (cumartesi ilâvesi)
s. 3. Bkz. a~a~~da No. 50.
1942
41 Bursa'da Murad L camii ve Osmanl~~mimarisinin men~ei meselesi - La
Mosqu6e de Murad ler a Brousse et probNme des origines de l'architecture ottomane, "Vak~flar Dergisi" Il (1942) türkçesi: S. 37-43 ve
ayr~ca 9 levha, frans~zcas~, arkadaki ayr~~bölümde: s. 49-57.
1943
42 * Chateaux turcs du Bosphore, Paris 1943, 124 S. 64 resim ve ayr~ca 32
levha.
Içinden baz~~ bölümlerinin tercümeleri için bkz. a~a~~da
No. 47, 84 ve 85.
43 — Selçuklu mimarisi, ~u eserde: Ikinci Türk Tarih Kongresi tebli~leri,
Ankara 1943, S. 439-440.
Yukar~da No. 30 ve 32'nin tekrar~.
1947
44 — Question de mithode dans l'archiologie du Moyen Age Oriental,"Türkiye
Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~65 (haziran - juin 1947)
S. 23-24.
45 — Les monuments historiques de Bursa, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu
Belleteni" say~~66 (temmuz - juillet 1947) S. 21-23.
46 - Mosquies et mhlressis Ortokides, ~u eserde: Halil Edhem hat~ra kitab~In Memoriam Halil Edhem, Ankara 1947, I, S. 211-228, ayr~ca
5 levhada 7 resim.
47 — Anadolu hisar~~ maddesi [çeviren, Muzaffer Esen], ~u ansiklopedide:
Re~ad Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, ~stanbul 1947, II,
s. 492-499, resimli.
Yukar~da No. 42'nin bir bölümünün tercümesidir. Ansiklopedi yeniden bas~ld~~~nda bu tercüme bir daha kullan~lm~~t~r, bkz. No. 84.
48 — Caravans6rails d'Orient, "Urbanisme" say~~98 (janvier 1947), s. 13 17, pek az metin ile birlikte ~~ harita, 6 foto~raf, 4 kesit ve
10 plân ile ~~restitüsyon.
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1948
49 — Recherches arch6ologiques en Phrygie, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu
Belleteni" say~~81-82 (ekim - kas~ m - octobre - novembre 1948)
S. 21-23, resimli.
50 — La traduction turque de l'Encyclop6die de l'Islam (Islam Ansiklopedisi),
" journal Asiatique" CCXXXVI ( 948) S. ~~5-122.
~~949
51

La nouvelle mosqu& de Chichli, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~go (temmuz - juillet 1949) s. 30-31 ve 3 resim.

52 — L'exposition des oeuvres du peintre Sami retik,"Türkiye Turing ve Oto.
Kurumu Belleteni" say~~go (temmuz - juillet 1949) s. 20 ve ~~resim.
53 — Une capitale turque: Bursa, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni"
say~~g~~(a~ustos - août 1949) S. 19-23, resimli.
54 — L'entretien et la restauration des monuments historiques, "Türkiye Turing
ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~93 (ekim - octobre 1949) S. 21-23.
195o
55 — Le monument de Midas, "Compte - rendu de l'Acad&nie des Inscriptions
et Belles - Lettres" Paris 1950.
56 — La d&oration de nchil Djami â Brousse, "Türkiye Turing ve Oto.
Kurumu Belleteni" say~~107 (aral~ k - decembre 1950) S. 20-22,
resimli.
57 — Note relative aux travaux exl.cuti's sur l'emplacement du nouveau Palais
de justice, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~107
(aral~k - decembre 1950) s. 28-29.
1951
58 — Recherches archdologiques en Phrygie, "Anadolu" I, ~~(1951) S. 31-36.
59 — Recherches d'arcIdologie byzantine depuis 1936, "Anadolu" I, ~~(1951)
s. 69-74.
6o — Halk elbiseleri sergisi ve Türk sanat~, "Cumhuriyet" gazetesi (16
ekim 1951). Ayn~~yaz~n~n tekrar~~için bkz. No. 61.
61 — Halk elbiseleri sergisi ve Türk sanat~,"Türkiye Turing ve Oto. Kurumu
Belleteni" say~~ ~~ 8 (kas~m - novembre 1951) S. 5.
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1952
62 * Phrygie - Exploration arcidologique, IL La Citi de Midas - Topographie,
Le site et les fouilles, Paris 1952, 43 S. 5 resim ve ayr~ca 28 levha.
63 — Frikya'da Midas ~ehri kaz~lar~, ~u eserde: IV. Türk Tarih Kongresi
tebli~leri - Ankara 10-14 kas~m 1948, Ankara 1952, S. 225-227.
64 — Histoire de l'art turc, "Anadolu" I, 2 (1952) S. 87-102.
1953
65 * En Turquie, Paris 1953, ~ 6 s. metin ve ayr~ca 194 resim. Yukar~da
No. 22'nin ikinci bask~s~. Bu bask~da resim altlar~~türkçe ve
frans~zcad~r.
66 — En Turquie, "Türkiye Turing ve Oto Kurumu Belleteni" say~~ 143
(aral~ k - Ucembre 1953) s. 23 - 28, yukar~daki No. 65'in önsözünün tekrar~.
67 — Mimarl~k bak~m~ndan Türkler Istanbul'a neler getirdi?, "Resimli Hayat"
dergisi, II, say~~14 (haziran 1953) s. 11-17, resimli.
68 — Istanbul'un geli~me safhalan - Prof. Albert Gabriel'in Istanbul Edebiyat
Fakültesi seminerinde verdi~i konferans~n hüliisas~, "Hafta" dergisi,
VIII, say~~195 (19 haziran 1953) s. 19.
69 — Recherches arch6ologiques en Turquie sous la Rdpublique, "Dialogues"
say~~9 (Paris 1953) s. 252-258.
~~954
70 * Türkiye, sanat ve tarih memleketi, [çeviren, Azra Erhat] Istanbul
1954, 103 s.
Yukar~da No. 65'in türkçe bask~s~, ayr~ca bkz. a~a~~da No. 77.
71 * Kayseri Türk an~tlan, [çeviren, Ahmed Akif Tütenk], Ankara
1954, 115 s. ve 29 levha.
Yukar~da No. ~ 8'in bir bölümünün türkçesi.
72 — Vue d'ensemble sur l'architecture turque - Istanbul Türk Oca~~nda
konferans, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~144 (ocakjanvier 1954) S. 27-29.
73 — De la fantaisie seldjoukide au classicisme osmanl~, "Türkiye Turing ve
Oto. Kurumu Belleteni" say~~149 (haziran - juin 1954) s. 25-27.
74 — Des Seldjoukides aux Osmanlis: ivolution des formes d'art, "Le Monde"
gazetesinin özel say~s~~(3-4 janvier 1954).
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~~955
75 — Fatih'le mülâkat - Prof. A. Gabriel'in bir konferans~, "Tercüman"
gazetesi (29 may~s 1955).
Ayn~~yaz~~ No. 76 ve No. 83'de tekrarlanm~~t~r.
76 — Fatih'le mülakat - Prof. A. Gabriel'in bir konferans~ , "Türkiye Turing
ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~ ~ 6o (may~s-mai 1955) S. 12-15.
1956
77 * La Turquie, Terre d'histoire et d'art, Istanbul 1956, 96 S. bkz. No. 65.
78 — Bityük istikbale namzet Bursa, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni, say~~178 (kas~m - novembre 1956) s. 3-5.
1958
79 * Une capitale turque: Brousse - Bursa, Paris 1958, 2 cilt. I. cilt metin
k~sm~, 240 s. ve ~~~ o resim; II. cilt album k~sm~, baz~lar~~renkli
~ o8 levha.
8o — Prof. Albert Gabriel'in Istanbul'da abidelerimizin ihyas~na dair konu~man, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~ 202 (kas~mnovembre 1958) S. 3-4.
81 — Les arts en Turquie, ~u eserde: R. Boulanger, La Turquie - Guides
Bleus, Paris 1958, s. LIV-LXXII.
Bkz. a~a~~da No. 98'de yeni bask~da geni~letilmi~~tekrar~.
82 — O ttomane scuole maddesi, ~u ansiklopedide: Enciclopedia Universale
dell'Arte, (V enezia - Roma 1958) X, sütun 286 - 307, levha 1471 58.
Ayn~~ makalenin ingilizcesi için bk. No. 96.
~~959
83 — Fatih'le mülâkat [çeviren Mübeccel Bayram~veli], "Istanbul Enstitüsü Mecatuast" V ( 959) s. 45-~~47.
Yukar~da No. 75, 76'n~n tekrar~.
84 — Anadolu hisart maddesi [çeviren Muzaffer Esen], ~u ansiklopedide:
Re~ad Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, ikinci bask~, II (Istanbul 1959) S. 808-818 resimli. No. 42'deki kitab~n bir bölümünün
tercümesi. No. 47'nin tekrar~.
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85 — Rumeli Hisar~~ [çeviren Fehmi Karatay], "Istanbul Enstitüsü Mecmuas~" V (1959) S. 101-131, resimli.
No. 42'deki kitab~ n bir bölümünün tercümesi.
1960
86 — Henry Prost et son oeuvre d Stamboul, "Revue Archdologique" yeni seri I
(Paris 1960)
S. 211-217.
türkçesi için bkz. a~a~~ da No. 87.
87 — Henri Prost ve Istanbuldaki eseri, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu
Belleteni" say~~227 (aral~ k - decembre 1960) s. 8-ii.
Yukar~da No. 86'n~n türkçesi, ayr~ ca bkz. No. 38.
88 — La restauration des monuments historiques turcs, "Türkiye Turing ve
Oto. Kurumu Belleteni" say~~218 (mart-mars 1960) S. 21-24.
Türkçesi için bkz. No. 89.
89 — Türk tarihi analar~ = restorasyonu, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu
Belleteni" say~~ 223 (a~ustos-août 1960) s. 3-6.
1962
90 * Ni~de tarihi [çeviren Ahmed Akif Tütenk] (Türk Kültür Derne~iNi~de ~ubesi yay~n~ ), Ankara 1962, 62 s. ve 25 levha.
Yukar~da No. ~ 8'in bir bölümünün tercümesi. ~çinde ayr~ca
Gabriel'in (bkz. No. 91) bir önsözü ile Ni~de valisi Vefik
Kitapç~gil'in bir önsözü vard~r.
91 — Prof. Gabriel'in tercümemiz için gönderdi~i yeni önsöz, No. 90'daki
kitab~ n içinde s. 7-8.
92 — Bo~az kesen kalesi - Rumeli hisar~, (çeviren Fehmi Karatay) ~u eserde: R. Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, VI (1963) S. 29102931, resimli; No. 40'~ n tercümesi, ve No. 85'in tekrar~.
93 — Le dnigmes de /a Citi de Midas, "Revue des Etudes Anciennes - Annales
de la Facultd des Letters de Bordeaux, 4. serie, LXXXIVe anne",
LXIV 1-2 (Bordeaux - Paris - Toulouse 1962) S. 31-34.
1964
94 — La restauration des monuments historiques turcs, "Türkiye Turing ve
Oto. Kurumu Belleteni" say~~270 (temmuz - juillet 1964) S. 21-23.
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1965
95 * Phrygie, Exploration archiologique, IV-La CiM de Midas, Architecture, Paris 1965, ~ oo s. metin içinde 42 resim, ayr~ca metin d~~~~
48 levha.
96 — Ottoman School maddesi, Encyclopedia of World Art, (London 1965)
X, s. 852-873.
Yukar~da No. 82'nin ingilizcesi.
97 — Souvenir d'un vieil ami, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni"
say~~276-279 (ocak - nisan, janvier - avril 1965) S. 20-21.
Re~id Saffet Atabinen (1884-1965) ölümü dolay~s~yle haz~rlanm~~~
bir anma yaz~s~.
1969
98

Les arts en Tur quie, ~u eserdc: R. Boulanger, Turquie-Guides bleus,
Paris 1969, S. 64-87.
Yukar~da No. 81'in biraz de~i~tirilmi~~tekrar~.
KÜNYELER~~TESB~T OLUNAMAYAN BAZI YAYINLARI
L'architecture tur que, 6 sayfal~ k bir makale.
Elimizde bir prova bask~s~~olan bu makalenin nerede ç~kt~~~n~~
ö~renmek mümkün olmam~~t~r.
Constructeurs turcs du Moyen Age (1948).
Art et ndtier: â propos d'une exposition de dramique de Mme Füreya
(1952).
Un maitre ouvrier: Ismail Hakk~~Sönmez. (1948).
La Tur quie intellectuelle ( ~ 94~ ).
PROF. A. GABRIEL VE ESERLER~~HAKKINDA YAYINLANMI~~
BAZI YAZILAR 33
Halil Etem, Istanbulda iki irfan evi: Alman ve Frans~z arkeoloji Enstitüleri ve bunlar~n ne~riyat~~ [Istanbul Müzeleri ne~riyat~ : XIV]
Istanbul 1937, s. 10-~ l.

33 Bu bibliyografyada Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni'nde bas~lm~~~
olarak gösterilen yaz~lar~n ço~u günlük gazetelerde ç~km~~~veya konferans halinde
verilmi~tir. Gabriel'in yak~n dostu olan Turing ve Otomobil Kurumu Ba~kan~~
Re~id Saffet Atabinen, bu yaz~lar~~ Kurumun Belleteni'nde yay~nlamak suretiyle
kaybolmaktan kurtarm~~t~ r. Fakat as~llar~n~n nerede ç~kt~~~~hiçbir vakit belirtilmemi~tir.
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Anonim, Anadoludaki Türk abideleri, "Türk. Turing ve Oto. K.
Bel." say~~15 (nisan 1937) s. 13-14.
Monuments turcs d'Anatolie hakk~nda.
Valâ Nureddin ( = Vâ - Nü), Profesör Gabriel'e dair..., "Türk.
Turing ve Oto. K. Bel." say~~28 (nisan ~ 9Li~) s. 17-18.
Re~id Saffet Atabinen, La conf6rence de M. Albert Gabriel, Directeur
de l'Institut français d'arch~çologie d'Istanbul, sur les "Chefs d'Oeuvre
de l'Architecture Classique Turque", "Türk. Turing ve Oto. K. Bel."
say~~28 (nisan 1941) S. 25-27.
19 ekim 1940 cumartesi günü Prof. Gabriel tarafindan Union
Française salonunda verilen bir konferans~ n özeti ve tahlili.
Aziz Ogan, Prof. A. Gabriel'in yurdumuzun baz~~ ~ehir ve kasabalannda
tariht abideler hakk~nda ne~retti~i mühim bir eseri, "Tarihten Sesler"
I, say~~4 (15 nisan 1943) s. 8-13, resimli.
Aziz Ogan, Prof. A. Gabriel ve tariht abidelerimiz, "Türk. Turing ve
Oto. K. Bel." say~~33 (temmuz 1943) s. 7-9.
V~~yages archiologiques hakk~nda tamtma yaz~s~.
Anonim, Istanbula dönü~. "Türk Turing ve Oto. K. Bel." say~~ 58
(kas~m 1946)
s. 4-~~6.
Tevfik Remzi Kazanc~gil, Dostumuz Gabriel, "Ak~am" gazetesi
(25 may~s 1947) ayn~~yaz~, "Türk. Turing ve Oto. K. Bel." say~~
65 (haziran 1947) s. 15-16'da tekrarlanm~~t~r.
[Selâhaddin] Kandemir, Eski eserlerimiz hakk~nda Prof. Gabriel
ile bir konu~ma, "Türk. Turing ve Oto. K. Bel." say~~98 (mart 1950)
s. 5-6.
Bu konu~mada Gabriel, o s~ralarda Ayasofya içinde yap~lmakta
olan kaz~y~~tenkit etmekte ve Arkeolojik park~n korunmas~~lüzumuna i~aret etmektedir.
Fehmi Karatay, Çok yerinde bir intihap, "Türk Turing ve Oto. K.
Bel". say~~150 (temmuz 1954) S. 8-9.
Prof. Gabriel'in Istanbul fahri hem~ehrisi seçilmesi hakk~nda.
Nihad Re~ad Belger, Fahr£ Istanbul her~gehrisine dair: Albert Gabriel,
hayat~, yeti~rne tarz~~ve eserleri, "Cumhuriyet" gazetesi (17 ~ubat
1955) •
Aym yaz~~sonra tekrar bas~lm~~t~r, bkz, "Istanbul Enstitüsü Mecmuast" V (1959) s. 143 - 14.4.
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Mübeccel Bayram~veli, Prof. Albert - Louis Gabrierin bibliyografisi,
"Türk Turing re Oto. K. Bel." say~~157 (~ubat 1955) S. 10-1 I, 2
resimle
Hamdullah Suphi Tanr~över, Prof. A. Gabriere ait baz~~hat~ralar,
"Türk. Turing ve Oto. K. Bel". say~~161 (haziran 1955) s. 3-6.
Ay~e Nur ( ---- Azra Erhat), Prof. Gabriel Türkiyeden ayr~l~yor, "Türk.
Turing ve Oto. K. Bel." say~~174 (temmuz 1956) s. 13.
Ziyaeddin Fahri F~nd~ko~lu, Prof. A. Gabriel ve Türkiye, "Türk
Turing ve Oto. K. Bel." say~~178 (kas~m 1956) S. 6.
Anonim, L'oeuvre du Professeur Gabriel, "Türk Turing ve Oto. K.
Bel." say~~179 (arahk 1956) S. 25
Bursa hakk~ndaki kitab~n~~bitirmek üzere oldu~u haber verilmektedir.
~ekib Tunç, Profesör A. Gabriel için, "Bilgi - Türki ve Aluallimler
Birli~i Organ~" X, say~~116 (kas~m 1956) S. 6 ve 18.
Nihad Re~ad Belger, Profesör Gabriere, "Bilgi - Türk Muallimler
Birli~i Organ~" X, say~~116 (kas~m 1956) S. 9 ve 18.
Semavi Eyice, Prof. A. Gabrierin Türk sanat~~d~~~ndaki çal~~malar~,
"Türk. Turing ve Oto. K. Bel." say~~~8o (ocak 1957) s. 9-12, resimli.
Prof. Gabriel'in Türkiye'den ayr~lmas~~münasebetiyle Istanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde düzenlenen törendeki konu~malardan birinin metni.
M. B., Un grand ouvrage sur Bursa du Prof. Albert Gabriel, "Türk
Turing ve Oto. K. Bel." say~~207 (nisan 1959) s. 30.
Hasan Ali Yücel, Prof. Gabrierin Bursa's~, "Türk Turing ve Oto. K.
Bel." say~~208-209 (may~s - haziran 1959) S. 7-8.
Re~at Nuri Darago, Bursa'ya l4yik bir abide, "Türk. Turing ve Oto.
K. Bel." say~~ 210-211 (temmuz - a~ustos 1959) S. 3-5.
Anonim, Albert Gabriel, Meydan Larousse, IV (Istanbul 197 ~ )
s. 898.
Re~ad Ekrem Koçu. Gabriel (Albert Louis), Istanbul Ansiklopedisi,
XI, fasikül 164 (?971) s. 5874-5878, 4 kli~e ile.
Taha Toros, Gerçek bir Türk dostunu Prof. Albert Gabrieri kaybettik,
"Cumhuriyet" gazetesi (~o ocak 1973).

