GABRIEL, Albert-Louis
eser, aslında M. Fuad Köprülü ile beraber yazılacak iki ciltlik bir Mimar Sinan
monografyası olacak, ilim alemine de
Türk ve Fransız dillerinde sunulacaktı.
1937 yılında basılan büyük boyda bir
broşürde Türk Tarih Kurumu tarafın
dan yayımlanacağı ilan edilen bu kitabın ı. cildinde Köprülü kaynaklar ve belgelerin yardımıyla Sinan'ı tanıtacak, Gabriel ise ll. ciltte Sinan'ın mimarlık ve sanat yönlerini araştırarak eserlerinin bir
sentezini yapacaktı. Atatürk'ün arzusu
ile gir\şilen bu proje de gerçekleşme
miştir.

Bu

çalışmaları dışında

Gabriel, 1928

yılı sonbaharı ile 1929 ilkbaharında is-

tanbul Bağazı'ndaki Türk hisariarını incelemeye girişmiş, fakat 1930'da ingiliz
Sidney Toy ve 1932'de Alman Hans Högg
bu konuda birer yetersiz yayın yapınca
araştırmasını yarım bırakmıştı. Ancak
daha sonra bu konuyu yeniden ele aldı
ve ll. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da
iken Anadoluhisarı ile Rumelihisarı'nı ve
şehrin kara tarafı surlarına Fatih Sultan Mehmed tarafından eklenen Yedikule Hisarı'nı teknik ve askeri bakımdan
bütün özellikleriyle tanıtan kitabını yayımladı (Cha.teawc turcs du Bosphore, Paris 1943). Gabriel'in Paris'te 193S'te çı
kan ve sonraları başka baskıları da yapılan En Turquie adlı kitabı ise yurdun
sanat, tarih ve tabiat güzelliklerini resimler halinde sunan bir albümden ibaret olup kısa bir metinle bu ülkeyi yabancılara tanıtır (2. baskı 1953; Türkçe'si [Türkiye'de], İstanbul 1954; [La Turquie terre
d'histoire et d 'artj, 3. baskı, İstanbul 1956). .

Gabriel,

lek

Cite de Midas, Topographie, Le site et /es

hayatının başından

beri üzerinde durbir konu basit eski evlerdi.
Rodos'ta ve Mısır'da (Fustat) olduğu gibi Anadolu'da da fırsat düştükçe araştırmalarının bazı sayfalarını evlere ayır
mıştır. Son olarak Frigya yayınlarında
Yazılıkaya bölgesinin basit köy evlerinden etraflı biçimde bahseder.
mayı sevdiği

Sayıları pek çok olan Türk sanatıyla ilgili konferanslarının bazıları ile küçük
makalelerinin büyük bir kısmı, yakın dostu Reşit Saffet Atabinen'in çıkardığı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu BelJeteni'nde yayımlanmıştır; son günlerinde yazmakta olduğu Türkiye hatıra
ları ise basılmamıştır.
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Osmanlı

dönemi Türk mimarisi
hakkındaki genel görüşlerini, R. Saulanger'in Guides bleues adlı seyyah rehberleri dizisi için hazırladığı Türkiye cildinde ortaya koymuştur ("Les arts en
Turquie" , La Turquie, Paris 1958, s. LIVLXXII ; diğer baskılarında biraz değiştiril
miştir). Aynı konuyu ayrıca iki ansiklopedi maddesinde de tekrarlar ("Ottomane 'scuole", Enciclopedia Universale
deli' Arte, Venezia-Roma 1958; X, 286-307,
lv. 147-158; "Ottoman School", Eneyelopedia o{ World Art, London 1965, X, 852873). Gabriel son yıllarda değişik bir konuya geçerek Eskişehir ile Afyonkarahisar arasında Vazılıkaya dolaylarında harabeleri bulunan Frigler'e ait Midas şehri
hakkında araştırmalar yaptı ve "Phrygie Exploration archeologique· başlığı altında
yayımlanan dizinin iki cildini yazdı (ll-La
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{ouilles, Paris 195 2; IV- La Cite de Midas,
Architecture, Paris 1965). Gabriel'in mes-

SEMA Vi EYiCE

ilgili çalışmalarına katıldı. Caetani'nin ve şarkiyatçı Celestinq Schiapparelli'nin kitaplarının akademi kütüphanesine kazandırılmasında ve buranın bir
İslam araştırma merkezi ha)ine getirilmesinde en büyük pay Gabriı;ıli'nindir.
Gabrieli şarkiyat alemine ~unduğu iki
büyük çalışması ile sahasında müstesna bir yer edindi. Bunların ilki Manuale
di bibliografia musulmana (Roma 1916),
ikincisi italya kütüphanelerinde bulunan
yazmalara ve vesikalara ait Monoseritti e carte orientali nelle biblioteche e
negli archivi d'Italia: Dati statistici e
bibliografici delle collezioni, loro storia e catalogazione (Firenze 1930) adın
daki değerli kılavuz ile buna yaptığı ektir ("Documenti orientali nelle biblioteche
e negli archivi d'Italia", Accademie e Bib·
lioteche d'ftalia, VII 11933]. s. 287- 304) .

üzerine çalış
edebiyat ve kültür alanlarına da eğilerek değişik dallarda birçok
eser vermiştir. Oğlu France~co Gabrieli
Gabrieli

yalnız şarkiyat

mamış, diğer

tarafından hazırlanan bibliyografyasına

249 olan araştırmalarının
dokuzu şarkiyata, seksen dokuzu Accademia dei Lincei'nin tarihine, on
ikisi bibliyografyaya, otuz biri dini ve etnik araştırmalara, otuz biri mahalli tarihe ve geriye kalanlar da dahıı farklı konulara aittir ve aralarında çeşitli metin
neşirleri de bulunmaktadır. Bu çalışma
lardan Accademia dei Lincei üzerine olan
makalelerin tamamı akademi tarafın
dan topluca iki büyük cilt t)alinde ilim
alemine sunulmuştur (Giuseppe Gabrieli,

göre

sayıları

altmış

Contributi alla Storia dell'Accademia dei
Lincei, Roma I 989).

GABRIEU, Giuseppe
(1872-1942)
İtalyan şarkiyatçı ve kütüphanecisL

tabıyla
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Enstitüsü'nden mezun oldu. Arapça ve
özellikle Doğu kitapları üzerinde bilgisini derinleştirdikten sonra 1903 yılında
Roma'daki Avrupa'nın en eski ilmi kuruluşlarından Reale Accademia dei Lincei'de kütüphaneci olarak çalışmaya baş
ladı ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. Bir süre Roma Üniversitesi'nde Arapça dersleri verdiyse de asıl kadroya geçmedi. Alanında güçlü bir araştırmacı olarak tanındı. Bu arada Leone Caetani'nin
Annali dell'Islam başta olmak üzere
çeşitli eserlerine kaynak sağladı; ayrıca
onun Onomasticon arabicum adlı ki-
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