DÜNYADA BASILAN ~ LK TüRKÇE KITAP
M. TÜRKER ACARO~LU
I. MÜTEFERRIKA'DAN ÖNCE AVRUPA'DA
ARAP HARFLERIYLE BASILMI~~KITAPLAR
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda Arap harfleriyle Türkçe kitaplar~ n
bas~ mevinde bas~ l~~~tarihini, de~erli tarihçi ve e~itimci, Milli E~itim
Bakanl~~~~Müste~ar~~ rahmetli Ihsan Sungu (1883-1946), 31 Ocak 1729
olarak saptam~~ t~ r. Daha çok "Vankulu h~ gati" diye tan~ nan bu sözlü~ün
bas~ m~~ üzerinden tam 257 y~l geçmi~~bulunuyor. Bununla ilgili olarak,
1979'da bas~ mc~ l~ k ve yay~ nc~ l~~~ m~z~ n 250. y~l~ n~~ kutlam~~ t~ k. Biz,
Istanbul'da yap~ lan toplant~ da, Ibrahim Müteferrika'dan 114 y~ l önce
Paris'te bas~lm~~~Türkçe-Frans~zca bir kitab~ , mikrofilmi ve fotokopileriyle
birlikte, tan~ tmaya çal~~m~~ t~ k. Amac~ m~z, bas~ n-yay~ n tarihimize, ufak da
olsa, bir katk~da bulunmakt~ r. Çünkü bu kitap, ~imdiye de~in kimsece
bilinmiyordu. "Vankulu lügati"nin bas~ l~~~, Arap harfleriyle bas~ m i~ine
dünyada 1729 y~l~ ndan önce hiç giri~ilmemi~~oldu~u anlam~ na gelmez. O
kitap, Osmanl~~ Imparatorlu~u s~ n~ rlar~~ içinde Arap harfleriyle bas~lm~~~ilk
Türkçe kitapt~ r, ama dünyada bas~lan ilk Türkçe kitap de~ildir.
Iki y~ l sonra da, 1981'de Türk gazetecili~inin ~ 5o. y~ ldönümünü kutlad~ k.
Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesine ba~l~~ Gazetecilik ve Halkla
Ili~kiler Enstitüsünde, Dünya ve Türk Bas~ n-Yay~ n Tarihi dersini, birkaç
ders y~l~~ boyunca okutmu~, ancak art~ k sa~l~~~ m elvermedi~i için May~s
979'da bu i~i b~ rakmak zorunda kalm~~ t~ m. Konunun içine girince anlad~ m
ki, Dünya Bas~ n-Yay~ n Tarihi gibi, Türk Bas~ n-Yay~ n Tarihi de bizde henüz
tam anlam~ yla yaz~ lm~~~ de~il. Ebüzziya Tevfik, Selim Nüzhet Gerçek,
Server Iskit, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil vb. gibi de~erli bas~ n-yay~ n
tarihçilerimiz gelip geçmi~, ama ötekiler hep bunlar~ n kitaplar~ ndaki
bilgileri kopya etmi~, konuya pek katk~da bulunmam~~lar (bunlar~ n adlar~~
saymakla tükenmez).
~imdi biz de, herkesin yapt~~~~gibi, ilk Derleme Müdürü, de~erli Bas~ nYay~ n Tarihçisi, "Türkiye bibliyografyas~"mn kurucusu rahmetli Selim
Nüzhet Gerçek'in bas~ mc~l~~~ m~z~ n 200. y~ldönümü dolay~s~ yla yaz~ p
Istanbul'da Ebüzziya Bas~mevinde ~~ 928'de bast~ rd~~~ , ~~ I y~ l sonra da bunun
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ikinci bas~m~ n~~Istanbul'da Devlet Bas~mevinde 1939'da yapt~rd~~~~"Türk
matbaac~l~~~" adl~~ birinci derecede önemli kitab~n~ n ba~~taraf~ndan
yararlanarak, ancak en sonunda buna bir katk~da bulunarak, Ibrahim
Müteferrika'dan önce Avrupa'da Arap harfleriyle bas~lm~~~Arapça, Farsça
ve Türkçe kitaplar~~özetle tan~tmaya çal~~aca~~z.
Bas~ m sanat~~ Avrupa'da ilk ürünlerini vermeye, Fatih Sultan
Mehmet'in Istanbul'u fethiyle dünyada yeni bir ç~~~r açt~~~~ s~ ralarda
ba~lad~~~~halde, Türkler, Avrupa'4 kendi dillerinde kitap basan en son
uluslardan biri oldu. Selim Nüzhet Gerçek, yukar~da ad~~ geçen kitab~ nda
(s. 7); "Insanlar için en sathi bir tahavvülden bile haberdar olmak mümkün
de~ildir" diyorsa da, bizce, Fatih döneminde bas~m tekni~inin bulunmu~~
oldu~u Türklerce de biliniyordu, ama bizde kabul edilmemi~ti.
Karl Faulmann adl~~ bir Alman bilgini, "Bas~mevinin Tarihi" adl~~
kitab~nda Arap harfleriyle dünyada bas~lan ilk kitab~n Italya'n~n Fano
kentinde 12 Eylül 1514 tarihinde bas~lm~~~ oldu~unu yazar. Metin
Arapçad~ r. Ayr~ca, ondan iki y~l sonra ( 5 6'da), biri Arapça olmak üzere,
dört dilde bir "Mezamir" (Davut peygamberin makamla okudu~u Zebur
sureleri) kitab~~ bas~ld~. Bu dört dilden birinin de Türkçe oldu~u do~ruysa, o
zaman, dünyada bas~lan ilk Türkçe kitab~n da bu olmas~~gerekir, ama kitap
üzerine ba~kaca bilgimiz yoktur.
Türk Bas~ n-Yay~ n tarihçilerinin Türk bas~mevi tarihini yazarken,
makalelerinden pek çok yararland~ klar~~ Ebüzziya Tevfik de ("Mecmua-i
Ebüzziya", say~~31, s. ~~ 675) buna inanmakta, yaz~lar~ nda bunu tekrarlamaktad~ r. Frans~z bas~ mevi tarihçilerinden Firmin Didot, "Encyclopedie"nin
26. cildinde (s. 706) yay~ nlanan "Essai sur la typographie" (Bas~ mc~l~ k
üzerine deneme) adl~~ yaz~s~ nda ayn~~ bilgileri verir. Bu bilgiler "Encyclopedia
Britannica"da da var. O bak~ mdan, bu bilgilerin do~ru olmas~~ gerekmektedir. Üstelik, Ebüzziya, bu bas~ mevinin Papa Julius II taraf~ ndan kuruldu~unu yazarak, Arap harfleriyle bas~ m yapan ilk bas~ mevleri ve Arap
harfi basma ilk kitaplar üzerine de bilgiler verir. Ancak, ne yaz~ k ki,
kaynaklar~~ bilinemedi~i ve bulunamad~~~~için, kesin bir biçimde do~ruyu
ara~ t~ rmak, elli y~l önce mümkün olmad~~~~gibi, ~imdi de mümkün de~ildir.
Fatih'in o~lu Sultan Bayezit II'nin (saltanat dönemi 481-151 2)
"bas~m i~leriyle u~ra~may~~idam cezas~yla engellemesi"ni ileri süren Firmin
Didot'nun bu iddias~ , herhalde, do~ru olmasa gerek; çünkü, böyle bir
ferman, hâlâ daha ortaya ç~km~~~de~il. ~~24 ~iirini kapsayan bir Divan sahibi,
bilgin bir padi~ah~ n böyle bir buyruk verebilece~i dü~ünülemez bile. Kald~~
ki, Yahudilerin 1492 y~l~ nda Ispanya'dan Türkiye'ye geldikleri zaman
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yanlar~ nda bas~ mevi de getirdiklerini, Prof. Avram Galanti Bodrumlu
"Türkler ve Yahudiler" (1928, s. 7, yeni bas~m~~ 1947) adl~~ kitab~ nda
kaydeder. O zamanlar Istanbul'da üç, Selanik'te bir Yahudi bas~mevi
varm~~. Yaln~ z Sultan Bayezit II döneminde Istanbul ve Selanik'te 19
Yahudice kitap bas~lm~~t~ r.
~imdi, ülkesinde kendi tebaas~nca en az 4 bas~mevinin i~letilmekte
oldu~unu bilen bir padi~ah~ n bas~ m i~leriyle u~ra~anlar~~idamla korkutmas~,
ak~l alacak ~ey midir? Bu bo~~laftan ba~ka bir ~ey olamaz.
O ça~larda bas~mevinin yurda ve halka ne ölçüde yararl~~ bir bulu~~
oldu~unun henüz daha kestirilmemi~~bulundu~u anla~~lmaktad~ r.
Kâtip Çelebi'nin "Ke~f üz-zünun" adl~~ kitab~n~~kimi de~i~ikliklerle
kaynak edinmi~~olan Frans~z do~ubilimcisi Barthaemy d'Herbelot de
Molainville'in (1625-1695) "Bibliothque orientale" (Do~u kitapl~~~) adl~~
kitab~ na (ilk bas~m~~ Paris 1697, ikinci bas~m~~ Mayestrik 1776) bir önsöz
yazm~~~olan Frans~z do~ubilimcisi Antoine Galland (1646-1715), S. N.
Gerçek'e göre, orada diyormu~~ki: (dilini sadele~tirerek aktar~yorum)
"Skalijer ya~ad~~~~s~rada Roma'da Arapça olarak Ibn Sina'n~n eserleri,
(Tahrir ül-Oklides) ve bir co~rafya bas~lm~~t~. Bundan amaç, Arapça
ö~renenlerin yararlanmas~~ de~ildi. O zaman daha Arapça dilbilgisi ve
sözlük olmad~~~ndan, kimse bundan yararlanamazd~. Bu kitaplara edilen
harcamalar, Do~uda kitap ticareti yapmak içindi. Ancak bu tasar~, ilk
dönemlerde karl~~ olmad~ .
"Müslümanlar kendilerine verilen kitaplar~~ almak istemediler; çünkü
bunlar~ n arkas~ ndan Kuran'~ n da bas~lmas~ndan korkuyor, bizde Incil ne
denli kutsalsa, onlarca da o denli kutsal olan kitaplar~ na böylece bir
sayg~s~zl~ k edilmesinden çekiniyor, almak istemiyorlard~.
"Buna inzibati bir neden daha vard~. Do~uda kitap istinsahlyla geçinen
pek çok adam vard~ . Böylelikle onlar dilencili~e mahk~:~ m olacaklard~.
"Ayn~~ zamanda Türk, Arap ve Acemlerin basma kitaplardan zevk
almad~klar~ n~~ da buraya eklemek gerekir. Basma kitaplar daha yararl~,
onlar~~ okumak daha kolay olmakla birlikte, onlar kötü bir yaz~yla yaz~lm~~~
bile olsa, yazma kitaplar~~ en iyi bas~lm~~~bir kitaba ye~~tutuyorlar.
"Bu yön basma kitaplar~ n, yaz~s~~ da güzel olan yazma kitaplardan, daha
kolay, daha zevkle okundu~ unu kendi kendine deneyenlere acayip
görünürse de, burada bunun nedenlerini ara~t~ rmadan bir yarar umulamaz.
Sonuç, bu uluslar~ n basma kitaplardan ho~lanmad~~~d~r.
"Hatta Istanbul'da bir kitapç~da ~~bn Sina'n~ n bas~lm~~~olan eserlerini
gördüm. Bu kitap, Arap harfleriyle bas~ lanlar~ n en güzeli, yaz~s~~ da
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elyaz~s~ na en yak~n~~oldu~u halde, uzun bir süreden beri, Bat~da sat~l~~~ndan
daha ucuz olmakla birlikte, sat~lamam~~t~. Oysa ayn~~ kitab~n yazma
nüshalar~~ gerek tan~d~~~ m kitapç~, gerek öteki kitapç~lar taraf~ndan, pek
pahal~~ olarak, sat~lmaktayd~.
"Bu basmalardan sonra Roma'da do~u dilleriyle yaln~z H~ ristiyanlar~ n
ve misyonerlerin i~ine yarayacak kitaplar bas~lmaya ba~lad~..."
Bundan ç~ kar~lacak sonuç ~u olabilir: Bizden önce Avrupa'da Arap
harfleriyle kitap bas~ m~na ba~lanm~~~olmas~~nedenini, kitap ticareti iste~ine
yükleyip yöneltmek, pek yanl~~~say~lmaz. Avrupa devletlerinin siyasiekonomik etkilerini, o zamanlar Osmanl~ -Türk egemenli~inde bulunan
Orta-Do~u, Yak~n-Do~u ülkelerine sokmak emelinin de bu davran~~ta bir
parça rol oynad~~~~söylenebilir.
Ibn Sina'mn Gallant tarafindan söz konusu edilen kitab~n~n ad~~ "ElKanun fit-t~b" (T~ p Kanunu), 1593 (H. ~~oo2) y~l~nda Roma'da bas~ld~;
kitab~n yazma bir nüshas~~ Istanbul'da Fatih'teki Millet Kitapl~~~ ndad~r
(Feyzullah Efendi bölümü No. 1325). Basma nüshalar~~ ise, Istanbul'un
çe~itli kitapl~klar~nda bulunmaktad~ r.
Ikincisi, Nâs~ reddin el-Tûsi' nin "Kitab-i tahrir-i usul ül-Cklides"
(Euclidis, Elementorum geometricorum, libri tredecim), 1594 (Hicri 10433)
y~l~ nda Roma'da Medicea Bas~ mevinde bas~ld~; bu kitab~n yazma bir
nüshas~~ da Millet Kitapl~~~~Carullah Efendi bölümündedir (No. 1453).
Böylece, Karl Faulmann'~ n daha 1514 y~l~nda Arap harfleriyle bir kitap
bas~ld~~~~üzerine verdi~i bilgiyi bir duyultu (rivayet) olarak kabul etsek bile,
Bat~da 1593-94 y~llar~ nda Arap harfleriyle iki kitab~n bas~ld~~~, bu kitaplar~n
elde kalan nüshalanyla ispatlanm~~ t~r. Bu kitaplar~n Istanbul'da sat~ld~~~~da
bir gerçektir. Bu kitaplar üzerine Efdalettin Bey'in "Tarih-i Osmani
Encümeni Mecmuas~"nda (VII /4o, 1332 /1916) yay~ nlanm~~~"Memalik-i
Osmaniye'de tabaat~ n k~demi" ba~l~ kl~~ bir makalesi vard~ r.
"Kitab-i tahrir-i usul ül-üklides"in sonunda yay~ nlanm~~~Sultan
Murat III'ün Türkçe bir ferman~~ bulunmaktad~r. Padi~ah burada-özetle~öyle diyor: "Memalik-i Mahrusamda vaki olan sancak beyleri ve kaptanlar
ve kad~lara bu emr-i hümayunum vas~l olucak malûm ola ki, memalik-i
mahrusamda ticaret eden efrenç tacirlerinden (burada adlar~~an~llyor) nam
bezirgânlar dergâh-i muallâma gelüp vilâyet-i Frangistan'dan ticaret içün
baz~~ meta ve Arabi ve Farz' si ve Türki basma baz~~muteber kitaplar ve risaleler geturup
memalik-i mahrusamda kendi hallerinde bey' ü ~irâ (al~ m-sat~ m) ederler
iken baz~~ kimesneler yolda ve izde ve iskelelerde fuzuli yüklerin y~ k~ p
denklerin bozup içinden be~endikleri emtea k~sm~ n~~akçesiz ve cüzi baha ile
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cebren alup ve sizde Arabi ve Farisi kitaplar neler deyu ticaret içün getürdükleri cemi
kitaplar~~ellerinden alup bahas~n vermeyüp ve kendülerinin ve vekillerinin ve
adamlar~n~n bey' ü ticaretlerine mani olduklann bildirüp min ba'd (bundan
böyle) emn ü aman üzre gelüp gidüp kendü hallerinde ticaret ettüklerinde
bir fert dahi olmayup minnet ü meccanen metalan al~nmayup ve yükleri
bozulmayup men olunmak bab~nda hükm-i hümayunum talep ettükleri
ecelden buyurdum ki..."
Böylece sürüp giden fermanda padi~ah Arapça, Farsça ve Türkçe (!?)
basma kitap satan yabanc~~tüccarlara dokunulmamas~m, kendi hallerine
b~rak~lmas~n~, kitaplann gasp edilmemesini, her ne al~rlarsa kendi
nzalanyla sat~n alanlardan bütün de~er bahas~yla al~nmas~n~, ~er-i ~erife ve
ahidname-i hümayuna muhalif asla ve kat'a kimsenin kar~~~p sald~rmamas~n~, inat ve muhalefet edenlerin adlar~yla yaz~p padi~aha arzedilmesini, bu
husus için yeniden ~ikayet ettirilmemesini emir ve ferman buyurmaktad~r.
Bu Türkçe ferman metni, öyle san~r~m ki, 15 ~~ 6'da bas~ld~~~~söylenen
Davut Peygamberin "Mezamir" kitab~~ dikkate al~nmazsa, bas~lan tek
sayfal~k ilk Türkçe metin olma özelli~ini ta~~r; 1594 tarihli oldu~unu
tekrarlayal~m.
Mansurizade Izmirli Mustafa Nuri Pa~a (1824-1889), "Netayic ülvukuat" (Olaylar~n sonuçlar~) adl~~ 4 ciltlik tarihinde (Ist., Uhuvvet
Matbaas~, 1327 /1911), ikinci bas~m~mn 3. cilt, ~~~~o. sayfas~nda ~unlar~~
söyler: "Murad-i Salis asr~ nda bir ecnebi Türkçe huruf ile kitap tabetmek ve
gümrük rüsumundan muaf tutulmak üzere ruhsat istida edip müsaadeyi
havi ferman verilmi~~oldu~undan H. 996 tarihinde (M. 1587) Vas~f tarihi
hacminde bir kitap basm~~~ve ferman-i Mi-i mezkûru dahi dibacesine aynen
yazm~~~olmakla bir nüshas~~ ~eyhülislam-i esbak Hüsam Efendi merhumda
manzur-i fakir olup fakat ismi ve kang~~ (hangi) fenden oldu~u hat~rda
kalmad~." S. N. Gerçek'in de i~aret etti~i gibi, bu kitap az önce söz konusu
olan "Usul ül-eldides"tir. Sonunda bas~lm~~~olan femandan, o zamanki
hükümetin iznini ald~ktan sonra bas~m~na ba~land~~~n~, Galland'~n söyledi~i
gibi, Do~u ülkelerinde kitap ticareti yapmak isteyenlerce bas~ld~~~n~, o
zamanki hükümetin basma kitaplar~n varl~~~ndan haberi bulundu~unu,
yurda sokulmalar~na, d~~ahmlanna engel olunmad~~~n~, Istanbul'da basma
kitap ticaretinin var oldu~unu aç~kça anlam~~~oluruz. Böylece, Galland'~n
sözlerini do~rulayan bu belgenin ayn bir de~eri vard~r.
~imdi, S. N. Gerçek'in s~ ras~n~~izleyerek, H~ristiyanlara, misyonerlere
ili~kin olmak üzere bas~lm~~~olan kitaplann Türkçeyi ilgilendirenlerinden de
biraz söz edelim. H. Omont'un "Documents sur les Jeunes de langues" (Dil
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o~lanlar~~ üzerine belgeler, Paris 1890) adl~~ kitab~ nda; 1719 y~l~ nda, a~a~~yukar~~ elli y~ldan, yani 1669'dan beri kapanm~~~olan, amac~~ Fransa
elçili~ine, güvenilebilecek tercüman (çevirmen, dilmaç) yeti~tirmek olan
Ecole des Langues orientales vivantes'~n (Ya~ayan Do~u Dilleri Okulunun)
yeniden aç~lmas~~için, Bonac markisi diye ünlü Frans~z generali ve diplomat~~
Jean-Louis Usson'un ( 672- ~~738) elçi olarak Istanbul'a gönderildi~i ( 716)
s~rada Frans~z hükümetine verdi~i bir muht~ra görülmektedir. Gere~ine
göre davran~lmas~~ için, bu muht~ra, Do~u dillerini ve kültürünü bilen Ossip
Renaudot'ya incelenmek üzere gönderilmi~. Renaudot'nun verdi~i cevapta,
çok de~erli bilgiler, Türkçeyi ilgilendiren kitaplarm hemen hemen hepsinin
adlar~~ varm~~. I~te, bunlar~n en eskisi, Hieronimo Megisero'nun yazd~~~~
"Institutionu~ n lingue turcicoe" (Türk dilinin kurulu~u) adl~~Türkçe
dilbilgisi kitab~ , 1612 y~l~ nda bas~lm~~t~r.
I~te ~imdi kronoloji s~ras~, 1615 y~l~nda Paris'te bas~lan, bizim
Bibliothque Nationale'de bulup mikrofilmini yapt~rd~~~ = "Fransa
Padi~ah~~ ile Ali-Osman Padi~ah~~mabeyninde münakid olan ahidnamedir ki
zikrolunur" adl~~kitaba geldi. Ancak, bizim için her bak~mdan önemli olan
bu kitab~ , ara~t~rmam~z~ n ikinci bölümünde ayr~nt~lar~yla ayr~ca tan~ tmak
istedi~imizden, ondan sonra Müteferrika'ya dek Avrupa'da bas~lan Türkçe
kitaplar üzerine de biraz bilgi sunmally~z.
Bundan sonra, A. du Ryer'in "Rudimenta grammatices lingua
turcicoe" (Türk dili gramerinin ana çizgileri) adl~ , 1630 y~l~nda Paris'te
bas~ lm~~~olan Türkçe bir dilbilgisi kurallar~~kitab~~gelir. Fransa'n~n Halep
Konsoloslu~unu yapm~~~olan bu ki~i, Kuran'~~da Frans~zcaya çevirmi~tir.
1670 y~l~ nda, G. Seaman taraf~ndan "Grammatica linguaoe turcicoe"
ad~yla, du Ryer'in kitab~ndan daha ayr~ nt~l~~ bir kitap yay~mlanm~~ t~r.
Bundan sonra da, bu biçim kitaplar~n en büyü~ü olan Meninsky'nin
"Thesaurus linguarum orientalum turcicoe, arabicoe, persicoe" ad~ yla ~~ 68o
y~l~ nda Viyana'da bas~lm~~~olan sözlü~ü gelir. Bu kitapta Türkçe, Arapça,
Farsça bütün kelimelerin Latince, Frans~ zca, Italyanca, Lehçe (Polonya
dili) ile anlamlar~ , söyleni~~biçimleri yazilidir, hem de Latin harfleriyle...
Meninsky'nin pek büyük oylumlu bu kitab~~ için yeniden Arap harfleri
döktürmü~, bas~ m~~ için de yeni bir bas~mevi kurmu~~oldu~u söylenmektedir.
Meninsky'nin ayn~~tarihte "Linguarum orientalium institutiones sive
grammaticoe turcicoe" adl~~ bir Türkçe dilbilgisi kurallar~~ kitab~~ da
yay~mlanm~~t~r. 1687 y~l~ nda, yine onun Türkçe-Latince bir sözlü~ü
bas~lm~~t~r.
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Türkçe ba~l~~~~"Söz kitab~" olan, ~~665 y~l~ nda Roma'da bas~lm~~~
ilginç
bir Italyanca-Türkçe sözlük de var. Do~u ülkelerinde misyonerlik yapm
~~~
Bernardo da Parigi tarafindan düzenlenmi~~olan bu sözlü~ün Italyanca
ba~l~~~~"Vocabolario Italiano-Turchesco"dur. Pietro d'Abbauilla tarafindan Frans~ zcadan Italyancaya çevrilmi~tir.
Arap harfleriyle Bat~da bas~lm~~~öteki kitaplarm adlar~n~~
anmak, uzun
sürer. S. N. Gerçek "bundan bir faide melhuz olmad~~~" n~~ileri sürerse de,
ke~ ke, daha çok kitap ad~~verebilseydi! Çünkü, ondan sonra pek az kimse bu
konuya e~ilebildi. O, Ebüzziya Tevfik'in bundan önce de söz konusu
etti~imiz "Mecmua-i Ebüzziya"n~n 81. say~s~ nda (s. 1667) ç
~ km~~~ bir
makalesindeki-bizce de ilginç-bir noktaya döner ki, o da ~udur:
Ebüzziya, orada, 1589-1611 y~llar~~ aras~ nda Fransa'n~ n Istanbul elçisi
olan François Savary de Breves'in ~stanburda bir hakkâka (kaz~y~c~,
oymac~ ) nesih ve talik (Arap harflerinin yazma ve basma kitaplarda en çok
kullan~lan çe~ itlerini) döktürmü~~oldu~undan, bir y~ l sonra Paris'te bas
~lan
Lejay'nin "Kitab-i mukaddes"inde (Kutsal kitap) kulland~~~ ndan söz
ediyor. "Hâlâ Fransa'da, Arabi, Farisi ve Türki lisanlanyla her ne
tabedilmek murat edilse, bu harflerle tertip ve tab olunmaktad~r" diyormu~.
S. N. Gerçek, bu yaz~n~ n Lejay'e ili~ kin bölümünde-hakl~~
olarak-bir
yanl~~l~ k olmas~~ gerekti~ini, Lejay'nin Kutsal kitab~n~n, bir y~
l sonra de~il,
ancak 1645 y~l~nda bas~ld~~~ n~~ekler.
"Meydan-Larousse" ansiklopedisine göre (VII. c., 1972, ss. 876-877),
Frans~ z dilbilimcisi Michel Lejay, 1588'de Paris'te do~
du, 1674.'te gene
orada öldü. Birkaç dilde yaz~lm~~~bir Kutsal kitap yay~ mlad~~(Ansiklopedi
buna "Incil" diyorsa da yanl~~~olmal~ ). Bu çal~~ mas~nda P. Morin, Godefroi
Hermant, Aquino'lu Filippo vb. gibi bilginlerden yard~ m gördü. 1645'te
yay~ mlanm~~~olan bu Kutsal kitab~n as~l ad~~"Biblia Hebraica, Samaritana,
Chaldaica, Graeca, Syriaca, Latina, Arabica"d~ r, yani (~ brani, Samiriye,
Kalde, Yunan, Suriye, Latin, Arap dillerinde Kutsal kitap).
S. N. Gerçek, tarihçi Ahmet Refik Alt~ nay'~ n da "Ikdam" gazetesinde
yay~nlanm~~~bir makalesinde bu (Savary de Breves)den söz etmekte
oldu~ unu bildiriyorsa da gazetenin tarih ve say~s~ n~~
vermemektedir.
"Maatteessüf, bu malâmat~ n ayr~ca tevsik~ na imkân bulamad~ m" diyor.
(Biz de Muzaffer Gökman'~ n 1978'de bas~ lan "Tarihi sevdiren adam:
Ahmed Refik Alt~ nay" adl~~ kitab~n~ n gazete ve dergilerdeki yaz~lar~~
bölümünde bu makalenin ad~ na, özetine rastlayamad~ k.) Omont'nun
kitab~ nda oldu~u gibi, daha bir-iki yerde yaln~ z Lejay'nin harflerinin pek
güzel oldu~una ili~kin kay~ tlara rastland~~~n~~sözlerine ekliyor. Bibliotheque
Bellelen C. L, 33
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Nationale'de buldu~umuz Türkçe-Frans~zca kitab~~bast~rm~~~olan Fransa'
n~n ~ stanbul elçisi Comte de Brives üzerine yeni bilgileri bu ara~urmam~z~n
ikinci bölümünde sunaca~~z.
Az daha geri giderek, ~~bn Hacib'in "El-Kâfiye" adl~~Arapça dilbilgisi
kitab~n~n Italya'n~ n neresinde, hangi tarihte bas~ ld~~~n~n kesin olarak
bilinmedi~ini söyleyece~iz. Ancak, XVI. yüzy~l~n sonlar~ nda, belki de 1587
y~l~nda ~talya'da bas~ld~~~~san~lmaktad~r. Arapça ö~renecekler için de~erli
bir kitap oldu~u söylenmektedir. Bu kitab~ n yöntemine uygun olarak, bizde,
Güzelhisarizade Hüseyin taraf~ ndan yaz~lan "~grab ül-Kâfiye" adl~~kitap, o
tarihten a~a~~-yukar~~ 200 y~ l kadar sonra, Istanbul'da Müteferrika
Bas~ mevinin 2 I. kitab~~olarak, 1785 (H. 1200) y~l~ nda bas~lm~~t~r.
Osmanl~~~ mparatorlu~u'nun, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, özellikle
Akdeniz bölgesindeki geni~~ülkeleri egemenli~i alt~nda bulundurmas~~
dolay~s~yla, yabanc~ lar, bu devletin dili, edebiyat~, kültürü ile yak~ndan
ilgilenmek zorunlulu~unu duymu~lard~. Hele Frans~zlar, Orta-Do~u'ya
girebilmek için can att~klar~ ndan, Türkçe ve Arapça ö~renmenin yollar~n~~
arad~lar, bu u~urda bir hayli yay~n yapt~lar. Osmanl~~Imparatorlu~u'nu
parçalay~p payla~ma anlam~na gelen (Do~u sorunu)nu ortaya ç~karmak
üzere bulunan Çarl~k Rusyas~~ da, bilginlerini, ayd~nlann~~ Türk dili,
edebiyat~ , kültürü üzerinde incelemeler yapmaya özendirmi~tir. Bat~da,
bütün Avrupa, hattâ Amerika'da sürdürülmekte olan bu ara~t~rmalara
Do~ubilim (~arkiyat, Oryantalizm, Oryantalistik) ya da Türkiyat
(Türkoloji) denilir. Son zamanda, bunun bir dal~~olarak Osmanoloji
(Osmanl~~dili, edebiyat~, kültürü) de ortaya ç~kt~.
Tan~tt~~~m~z kitaplann ço~u, bütün bu faaliyetler aras~ nda say~labilir.
S. N. Gerçek, yukar~da ad~~geçen kitab~ nda (ss. 15-16) biraz da 1706
y~l~nda Halep' te bas~lm~~~bir kitaptan, "Mezamir-i Davud"dan söz eder. Bu
kitap üzerine "Mecmua-i Ebüzziya"da (say~~81 , s. 1669) uzun uzad~ ya bilgi
bulundu~unu söyler.
Ilkin Ahmet Mithat, Scheffer'in "Kitap adlar~" ba~l~kl~~kitab~nda bu
kitab~n ad~n~~görmü~ , kitap üzerine verilen bilgiler aras~ ndaki "Ah~ap huruf
ile tab olunmu~tur" kayd~~dikkatini çekerek "Tank" gazetesinde bir makale
yazm~~t~ r. S. N. Gerçek diyor ki: "Bu makalede kendi gibi kitap ve
matbaac~l~k ile me~gul olanlara yak~~ mayacak baz~~hatalar yapm~~~
oldu~undan matbaa ve matbaac~l~~a kar~~~meyil ve alâkas~n~~memleketimizin en merakl~~ tabii olarak ispat etmi~~olan Ebüzziya merhum buna itiraz
etmi~~ve bu kitab~n kendi görülemedi~i için söz uzam~~."
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Daha sonra, S. N. Gerçek, Millet Kitapl~~m~ n Carullah Efendi
bölümünde 2 numarada kay~tl~~ olan bu kitab~~incelemi~. Devingen
(müteharrik) harflerle bas~lm~~~olmad~~~n~ , sayfalann~n ~im~ir üzerine
hakkedilmi~~sayfa kal~ planyla düzenlenmi~~oldu~unu görmü~. Kitab~n~n
belgeler bölümüne bunun ilk ve son sayfalann~n röprodüksiyonlanm da
koymu~tur. Gariptir ki, "Mezamir-i Davud" denilen bu kitab~ n röprodüksiyonunda kitap ad~~"Kitab ül-Incil ül-~erir diye okunmaktad~r. Böylece,
bu kitap "Mezamir" midir, yoksa "Incil" mi? Bizce bilinmemektedir. Millet
Kitapl~~ma gidip yeniden incelemek gerek. Kitap, Suriye'de yerle~mi~~olan
H~ristiyan papazlanmn Osmanl~~dönemindeki çal~~malar~~ve faaliyetleri
üstüne bir fikir vermekteymi~.
Elçili~i s~ras~nda oralarda gezip dola~an Marki de Nouantel, Halep
papazlanndan söz ederken: "Tüccarlar~n karl~~ mallar için h~rsla kavga
ç~kard~klar~~gibi, bunlar da ihtidalar (dinden dönmeler) için ayn~~~iddetle
kavga ç~kar~rlar" diyormu~. I~te, bu kitap da, ~üphesiz, din amaçlar~yla
onlarca ç~kar~lm~~t~ r. S. N. Gerçek: "Tuhaf ki, bizde de az daha iki sahib-i
kalem aras~ nda adeta bir niza (kavga) ç~ karacakm~~" demektedir.
Asl~ nda Ebüzziya Tevfik az önce and~~~m~z makalesinin sonunda
("Mecmua-i Ebüzziya", say~~81, s. 1679) pek do~ru olarak ~u bilgileri verir:
"Halep matbaas~~Antakya Patri~inin te~vikiyle (Ulahya) manast~ nndan
gelmi~~olan (Isnagof) nam~ nda bir rahip tarafindan a~aç üzerine
hakkedilmi~~sayfalann bir mengenenin tazyiklyla ka~~da nak~~ndan ba~ka
bir ~ey de~ildir. Ilk eseri ise 35 tabaka ka~~d~n iki kere kadanmas~ndan ibaret
olan ve ~st~lah-i tabaatte müsemmen (sekizgen), yani (in-Octavo) denilen
tertibi havi 280 sayfal~~bir kitaptan ibarettir ki, oda Mezamir-i Davud'dur."
Ancak, Millet Kitapl~~~ ndaki nüsha 121 yaprakm~~; bu, 242 sayfa eder.
Ebüzziya Tevfik'in 280 demesinden, aradaki fark~n neden kaynakland~~~ n~~
kestiremiyoruz.
24-29 Eylül 1979 tarihleri aras~nda Istanbul'da toplanm~~~olan III.
Uluslararas~~Türkoloji Kongresinin Türk tarihi bölümünde bir bildiri
okumu~~olan Romanya Gagauzlanndan de~erli tarihçi Prof. Dr. Mihail
Gubo~lu, "Türk-Arap bas~n~n~n as~ rlar boyunca dünyada tarihçesi, 250. y~l
dolay~s~ yla Türk-Arap bas~m, 1729-1979" ba~l~kl~~bildirisinde, ~~722 y~l~nda
Petrograd'da (~imdiki Leningrad) Deli Petro üzerine Türkçe bir kitap
bas~lm~~~oldu~unu söylemi~, orada bunun iç kapa~~n~n fotokopisini de
göstermi~ ti. Ancak biz, bu kitap metninin Osmanl~~Türkçesi de~il, Kuzey
Türkçesi (Kazan, Tatar ~ivesi) oldu~unu sanmaktapz. Kongre bildirileri
kitap biçiminde bas~ld~~~ nda, bunu daha iyi anlayabilece~iz. ~unu da
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söylemeliyim: Say~ n Prof. Gubo~lu, "Türk-Arab bas~ n!..." derken, Arap
harfleriyle bas~lm~~~Türkçe kitaplar~~kastediyordu.
Bu dönemlerde d~~~ülkelerde bas~ lan Arap harfi kitaplar Osmanl~~
Imparatorlu~u'na getirilip ba~ kent ve ba~ ka kentlerde serbestçe sat~l~ rken,
Istanbul'da, Selanik'te ve ta~ran~n ba~ ka kentlerinde Musevi, Ermeni ve
Rum bas~ mevlerince bir tak~ m kitaplar bas~l~ p yay~ mlan~yordu.

II

MAYIS 1604 TARIHINDE ISTANBUL'DA IMZALANAN,
1615 YILINDA PARIS'TE KITAP OLARAK BASILAN
TÜRK-FRANSIZ BARI ~, TICARET VE
KAPITCLASYON ANTLA~MASI

20

Osmanl~~ Sultan~~ Mehmet III'ün ölümü (1603) ile yerine henüz pek
genç (13 ya~~ nda) olan en büyük o~lu Sultan Ahmet I'in geçi~i (22 Ocak
1603), Fransa ve Navarre Kral~~Henri IV'e Frans~z kapitülasyonlar~n~~
(ayr~cal~ klar~n~ ) yeniletip geni~letmek için uygun bir firsat olu~turdu. Fransa
Kral~ , özellikle Venediklilerle Ingilizlere verilen sancak ayr~cal~klar
~na
üzülüyor, bunlar~~ geri ald~ rtabilece~ini umuyordu.
I~ te bu nedenle, Osmanl~~Sultan~~Ahmet I (1590-1617) ile Fransa Kral~~
Henri IV (1553-1610) aras~nda, 20 May~s 1604 (Hicri 20 Zilhicce 1012)
tarihinde Istanbul'da bir bar~~ , ticaret ve kapitülasyon antla~mas~~
yap~lm~~t~ . Bunu gerçekle~ tiren, Fransa'n~ n o zamanki elçisi Comte de
Br6~es'dir (1560-1628). Fransa ile aram~ zda imzalanan be~inci kapitülasyon
antla~mas~~ olan bu belgeyi, Fransa elçisi, Osmanl~~ padi~ah~
na yaranmak
için, bir "cemile" olsun diye, 1615 y~l~ nda Paris'te -bir sayfas~~Türkçe, kar~~~
sayfas~~ bunun çevirisi olarak Frans~ zca olmak üzere- Estienne Paulin
bas~ mevinde kitap biçiminde bast~r~ p Istanbul'da padi~aha sundu. I
~te,
bugünkü bilgilerimize göre, dünyada bas~ lan ilk Türkçe tam metin kitap
budur, san~ yoruz.
Kitab~ n Türkçe ba~l~~~~ ~ udur: -FRANSA PADI~AH!' ILE
~iL-I OSMA,1
PADI~AH! MABET:N -IADE Alt:AA/3D OLAN AIIID,NAMEDIR
2 KIZ~ KROLUNITR"

Hemen alt~ ndaki Frans~zca ba~l~~~~da ~öyledir: "ART~

CLESDU TRAICTE FAICT

Fransa Padi~ah:: Osmanl~~ saray~ , Fransa krallanndan ba~ ka, hiçbir H~ristiyan
hükümdanna ( pad~ah ) ünvan~n~~ vermemi~ tir. Bu kitap ba~l~~~n~ n da belgeledi~i bu
adland~ rma olay~~ile bunun kökeni, belirtilmeye de~er. Romen voyvodas~~ ve tarihçisi Dimitri
Kantemir'in "Osmanl~~ imparatorlu~ unun Yükseli~~ve Çökü~~Tarihi"nde (Özdemir
Çobano~lu çevirisi, 2. Cilt, 1979, SS. 297-298) anlat~ld~~~ na göre, Fransa Kral~ n~ n kad~ n
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EN L'ANNE Mil six cens quatre, entre HENRi le Grand Roy de France , et de Aravarre, Et
Sultan Amat Empereur des Turcs. Par P entremise de Messire François Savary, Seigneur
de Breves, Conseiller du Roy en ses Conseil d'Estat et Prive., lors Ambassadeur pour sa
Maieste â la Porte dudit Empereur" . Görüldü~ü üzere, kitab~ n Frans~zca ba~l~~~~
Türkçesinden biraz de~i~ik, epey ayr~nt~l~~ ve somuttur. (Bu durum, kitab~ n
as~ l metninde de görülmektedir.) Bunu, dilimize bugün ~ u biçimde çevirebiliriz: Fransa ve Navarre'~ n Büyük Kral~~ HENRI ile Türklerin Imparatoru Sultan Ahmet aras~ nda ~~ 6o4 y~l~ nda yap~lan antla~ma maddeleri. Sinyor de Breves, Kral~ n Devlet ve özel Konseylerinde üye, o
zamanlar ad~~geçen Imparatorun Bab~ âlisinde Majestelerinin Büyükelçisi
François Savary Beyefendinin arac~l~~~~ile (sayesinde).

Bu ba~l~~~ n alt~ nda Fransa Kral~n~n armas~, onun hemen sa~~nda, daha
küçük boyutta, Kral Kitapl~~~ mn (bugünkü Bibliotheque Nationale'in)
miihrü bulunmaktad~ r. Iç kapa~~n arkas~~ bo~tur.
Ikinci yapra~~ n en üstünde Sultan Ahmet I'in tu~ras~~bulunur. Alt~nda
Frans~zca ~u deyi~~var: "L'Empereur Amat, filz de l'Empereur Mehemet,
tousiours victorieux". (yani: Imparator Mehmet o~lu Ahmet, muzaffer
daima.) Bunun alt~ nda Arapça ~u deyi~~var: "Ni~an-i ~erif-i ali~an-i sami
ye~enlerinden biri, Kudüs'ü ziyaretle hac~~olmak istemi~; ancak K~ br~s'a yak~n bir yerde Türk
korsanlar~ nca yakalanarak Kanuni Sultan Süleyman'~ n huzuruna ç~ kar~lm~~t~ r. Bu kad~n
soylulu~u ve güzelli~i ile, Sultan~ n en gözde cariyeleri aras~ nda yer al~ r. Osmanl~lar~n iç ve d~~~
i~lerini yönetmeye ba~ lar. Az sonra, onu kurtarmak için Istanbul'a özel bir Frans~z elçisi gelir.
Kral~n ye~enini saraydan ç~ karamayaca~~n~~ anlay~ nca, Padi~aha seslenerek: "Fransa Kral~n~n,
Tanr~'n~n, bunca güçlü bir padi~ah~n yata~~ na kendi k~z~ n~~ uygun buldu~undan (çünkü
bunlar, "ye~en" demdeni gerekirken, "k~z~m" diye adland~ r~ yorlar), büyük onur duydu~unu
ve kendisini mutlu sayd~~~ n~, bu kan ili~kisini, dünyan~ n bu iki büyük hükümdar~~ aras~ ndaki
dostlu~u daha da güçlendirece~ini umdu~unu" söylemi~tin Bundan sonra, Sultan kad~ n~n~ n
çabalar~~ ile, Kanuni Sultan Süleyman Fransa Kral~ n~ n bütün isteklerini yerine getirmekle
yetinmeyip, üstelik, kendisine (padi~ah) ünvan~n~~ da vermi~tir. Ayr~ca, Sultan, Fransa
Büyükelçisinin öteki büyükelçilerden önce huzura al~ nmas~ n~~ buyurmu~tur... Frans~zlar,
Osmanl~~ hanedan~ n~ n kendi krallar~mn hanedarnyla akraba oldu~unu söylemekte, buna
dayanarak da bütün H~ ristiyanlara nazaran, üstünlük elde etmekle ö~ünmekte sak~ nca
gormemektedirler. Bu nedenle, Alman Imparatoru, Osmanl~~ saray~ nda, bir temsilciden ba~ka,
hiçbir zaman, bir büyükelçi bulundurmazd~. Ancak, daha önemli i~ler, örnek olarak, bir bar~~~
antla~mas~n~ n onanmas~~ ya da bir ate~kes anla~mas~ n~ n uzat~lmas~~ söz konusu olunca, bütün
öteki elçilere üstünlük sa~layan, ola~anüstü bir elçi gönderirdi.
2 Ahidndme: Ahd (Antla~ma) ve ndme'den (mektup) olu~an Arapça-Farsça, yani Osmanl~ca
bir bile~ik sozdür. Ndme, yabanc~~ elçilerin bar~~~yap~ ld~ ktan sonra, kendi hükümdarlar~~ için,
Sultandan elde ettikleri mektup, anlam~ na gelmektedir. Bu mektuplar, Araplar~ n mevad
(maddeler) dedikleri, bar~~~~artlar~ n~~ içerir. Bunlar da tu~ra (sultan~ n imzas~~ ya da mührü) ile
onaylan~ rd~ .
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mekân-i sultani ve tu~ra-yi garra-yi cihan-sitan-i hakani nefed bilavn ülRabbani hükmü oldur ki". Bunun da alt~ nda Frans~zca ~u deyi~~
bulunmaktad~ r: "Marque de la haulte famille des Monarques Ottomans,
avec la beaute, grandeur, et splendeur de laquelle tant de pais sont conquis,
et gouvernez". Bunun anlam~~da Türkçeye ~öyle aktar~labilir: (Bunca
ülkeleri fethetmi~~ve yönetmekte olan Osmanl~~sultanlar~n~n yüce ailesinin
güzel, büyük ve görkemli ni~an~~ya da tu~ras~ ).
Frans~ zca metnin ilk sözü olan (Moy Ben)in ilk harfi M, pek büyük
boyutlu, süslü ve renkli olarak resmedilmi~ , ancak Türkçe metnin ilk sözü
olan (Hazret-i Hak) için böyle bir büyütüp süsleme, renkleme
yap~lmam~~t~r. Bundan ç~kar~labilecek sonuç ~u olabilir: XVII. yüzy~l~n ilk
y~llannda bile, basma Bat~~kitaplar~ nda, hâlâ daha yazmalann etkisi
görülmektedir. Basma kitaplar, hâlâ yazmalan and~rmaktad~r.
Sayfalarda say~~kayd~~yoktur. Bunun yerine, bir sonraki sayfan~ n ilk
sözünün ilk hecesi, bir önceki sayfan~n sa~~alt kö~esine konulmaktad~r. Bu da
yaln~z Frans~zca metinde yap~lm~~t~ r (Eskiden yazmalarda oldu~u gibi).
Antla~ma maddelerinin s~ra say~lar~, Türkçe metinde bile, ~imdi
kullanmakta oldu~umuz rakamlarla gösterilmi~tir. (Çok sonraki yay~nlarda
bu madde say~lan de~i~tirilip ço~alt~lm~~t~r.)
Bibliotheque Nationale'deki yer numaras~~(Petit in-4° Lg 6. 67-68) olan,
Müteferrika'dan tam 114 y~ l önce Paris'te bas~lm~~~bulunan bu TürkçeFrans~zca kitap nas~l bulundu?
1950 y~l~ nda, yeni kurulan Ankara Milli Kütüphanesinin ilk iki
uzman~ ndan biriyken, Hükümetçe, Fransa'ya kütüphanecilik, özellikle
dokümantasyon yüksek ö~renimine gönderilmi~tim. Sabahlar~~ Fransa
Devlet Dokümantasyon Teknikleri Enstitüsüne, ö~leden sonralar~~Paris
Yüksek Kütüphanecilik Okuluna, geceleri de Alliance Française'in
yabanc~lar için düzenledi~i yüksek dil kurslar~ na devam ederdim. Yaz
aylar~n~~da bo~~geçirmemek için, ya Sorbonne Üniversitesinin Civilisation
Française denilen Frans~ z Uygarl~~~~kurlanm ya da Fransa Devlet
Ar~ ivlerinde düzenlenen Uluslararas~~ Ar~ivcilik kurlar~n~~ izlerdim.
Amac~ m, tam bir dokümantalist olarak yurda dönmekti.
Art~k 1952 y~l~~ sonlar~na gelmi~ tik. Dokümantasyon Enstitüsünü
bitirebilmek için bir (memoire muht~ra) haz~ rlamam gerekiyordu.
Fransa'da bas~lm~~~Türkler ve Türkiye ile ilgili Frans~ zca belgeleri kapsayan
bir dokümantografya haz~rl~~~ na ba~lam~~t~ m. Bunun için Paris'teki 40-50
kadar kitapl~~~~bir bir dola~~ p bizimle ilgili kitaplan, bro~ürleri, haritalan,
foto~raflar~~ve öteki belgeleri yer numaralanyla birlikte saptay~p bunlan
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237 daktilo sayfas~~tutan bir tez halinde Enstitüye sundum. I~te, Paris Ulusal

Kitapl~~~ nda bu konuda incelemeler yapt~~~m s~ rada, kataloglarda bu
kitab~n fi~ini görünce ~a~~p kald~m. Bas~m tarihi 1615, bas~l~~~yeri Paris,
bas~ mevi sahibi pek ünlü bir bas~mc~~(Estienne Paulin). 24 yaprakl~k küçük
bir kitap. Yurda dönerken hemen bir mikrofilmini edindim. Ancak, hemen
incelemek firsat~n~~bulamam~~t~ m. Ama kimi konu~malanmda, konferanslanmda, yaz~ lanmda, kaleme ald~~~ m ansiklopedi maddelerinde "Fransa
Kral~~ile Osmanl~~Padi~ah~~aras~ nda imzalanan bir ticaret antla~mas~n~n
metni, 1615'te Paris'te bas~lm~~t~r" biçiminde k~saca sözünü etmi~tim. Bu
ufak not, daha sonra bas~n-yay~ n tarihimizle ilgili tez ve • doktora
haz~ rlayanlardan hiçbirinin dikkatini çekmedi.
Fransa Kral~~Henri IV ad~na ve hesab~ na bunca önemli bir antla~ma
koparabilen, daha sonra bunu Paris'te bir kitap halinde bast~r~p Osmanl~~
Sultan~~Ahmet re sunan bu Comte de Br6~es kimdir? Onun hakk~nda
kaynaklarda çok çeli~kili bilgiler var. En iyisi, Frans~zca "Larousse"un
çevirisi olan "Meydan-Larousse" ansiklopedisine bakmak. Bu kitab~n 2.
cildinin (1972) 570. sayfas~ nda, Comte de Br6res üstüne ~u bilgiler var:
"François Savary, marquis de Maulevrier, Frans~z diplomat~~ ( ~ 56o-Paris
1628). Henri IV saltanat~n~ n en seçkin elçisi. ~~59 ~~'den 16o6'ya kadar
Istanbul'da büyükelçi olarak görev ald~ . 1606'da kapitülasyonlan yeniletti.
Berberi devletlerinin büyük say~daki H~ristiyan tutsaklanm hürriyete
kavu~ turmak suretiyle ün yapt~. ~~6o8'de Roma büyükelçili~inde bulundu.
Do~udan, bugün hepsi Milli Kütüphane'de bulunan yüzden fazla Türkçe ve
Farsça eser götürdü."
~u küçük notta bile birtak~m büyük eksik ve yanl~~lar var. Ilkin, do~um
yeri belli de~il. Istanbul'da elçili~e ba~lay~~~tarihi, Ebüzziya'dan naklen
Selim Nüzhet Gerçek'te, ondan naklen de Prof. Dr. Osman Ersoy'un
"Türkiye'ye matbaan~n giri~i ve ilk bas~lan eserler" (1959) adl~~doktora
tezinde (s. 22) 1589 olarak gösterilmektedir. Arada iki y~ll~k bir fark var. Biz
Frans~z kayna~~n~~temel olarak ele al~rsak, bu Comte de Blives, üç padi~ah
döneminde büyükelçilik yapm~~~oluyor: Murat III (saltanat dönemi 1574'595), Mehmet III (saltanat dönemi ~~595-16°3), Ahmet! (saltanat dönemi
1603-1617). Tam 15 y~ l sürekli olarak Istanbul'da büyükelçi kalm~~,
rahmetli tarihçimiz Re~ad Ekrem Koçu da "Osmanl~~muahedeleri ve
kapitülasyonlar (1300-1920) ve Lozan Muahedesi, 24 Temmuz 1923"
(1934) adl~~kitab~nda bu kontun Istanbul'da 17 y~l elçilik yapt~~~m yazar.
Hangisi do~ru? bilemem. Kapitülasyonlarm yenilenmesi, elimizdeki kitaba
göre, I 6o6 de~il, 1604 y~l~nda olmu~tur. Ama, ayn~~elçi, bundan önce Fransa
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ile dördüncü kapitülasyon antla~mas~m da 25 ~ubat 1597 tarihinde (H.
005) Istanbul'da Sultan Mehmet III'ten Kral Henri IV ad~na
koparabilrni~ti. Uzun süren elçili~i s~ras~nda Osmanl~~Imparatorlu~u
halk~n~n dilini, halkbilimini, edebiyat ve kültürünü ö~renmi~ti.
Frans~z "Constellation" dergisinden naklen "Bütün dünya" y~ll~~~nda
(1965, s. 54-56) yay~nlanan Frans~z yazar~~Gabriel Aminyon'un
"Türkiye'ye gelen ilk Frans~z sefirleri" ba~l~kl~~ yaz~s~ndan ö~rendi~imize
göre, Kont Savary de Brves, Istanbul'a elçi atamnca Andr€ du Ryer'yi de
birlikte getirmi~ti. Ryer'nin baba oca~~~olan La Garde ~atosu, Savary'lerin
malikânesine kom~uydu. Bir diplomat~n yan~nda, sihirli ülkelere gitmek,
daha yeti~mekte olan bir genç için, ne bulunmaz bir firsatu!
Savary de Br6,es de bu mesle~e, amcas~n~n yan~nda ba~lam~~t~. Kral
Henri III, Jacques de Savary Lancosme'l Istanbul'a elçi olarak
gönderdi~inde, o da yan~ndayd~. Amcas~~görev ba~~nda ölünce, Savary de
Br6,es, bunu Frans~z saray~na bildirdi, onun yerine atanmas~n~~istedi. Bir
temsilci olarak vekalet etmesi için emir geldi. Buna k~zarak, ailesinden hiç
kimsenin böyle küçük bir görev görmedi~ini, kendisine tevdi edilen büyük
s~rlarla hemen Fransa'ya dönece~ini bildirdi. Bunun üzerine, hemen elçilik
emri geldi.
Bab~ali'ye gönderilen elçiler içinde Do~u dillerini bilen tek elçi, belki de
o olmu~tur. Padi~ahla vezirleri, Fransa Kral~n~n gönderdi~i elçinin
kitapl~~~n~~hep Türkçe ve Farsça kitaplarla doldurdu~unu, Farsça ~iirler
okudu~unu, konu~malar~na Arapça atasözleri ve deyimler katu~~n~~
gördükçe, çok memnun oluyorlard~. Çünkü o zamana dek gelen elçiler, bir
Do~u edebiyat~~bulundu~unu bilmedikleri gibi, tüm Müslümanlar~~~iddetle
yönetilmeye lay~k barbar olarak görüyorlard~.
Bu yeni elçi, Bab~ali ile olan gündelik temaslar~nda onlar~n öylesine
güvenlerini kazand~~ki, üzerlerinde büyük bir etki sahibi oldu. Padi~ah bile
onun hat~r~n~~ k~ram~yordu. Henri IV kral olmak için sava~~rken, büyük
zorluklarla kamla~m~~t~. Savary'nin hat~r' için padi~ah, Marsilyal~lara bir
ferman göndererek, derhal krala boyun e~melerini, yoksa onlar~n bütün
gemilerini yakalay~p yakaca~~n~, hepsini tutsak alarak Istanbul'da köleli~e
mahküm edece~ini bildirdi. Buyru~unu hemen yerine getirdiler. Kral Henri
IV de böylece Provans (Güney Fransa) bölgesini ele geçirdi.
I~ te Andre du Ryer, böyle bir hocan~n elinde yeti~ ti. Çok geçmeden
çevirmenlik yapacak denli Arapça ö~rendi. Elçisinin ona gereksinmesi
olmad~~~ndan, bo~~zamanlar~ ndan yararlanarak Türk diliyle edebiyat~na
çal~~maya ba~lad~ . Birkaç y~lda bir dilbilgisi kitab~yla bir sözlük haz~ rlad~.
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Ku~kusuz bunlar, Türkçe üzerine Frans~ zca yaz~lan ilk yap~ tlard~. Ondan
sonra Kuran'~n çevirisine ba~lad~. Farsça ~iirlere a~~kt~. Sadi'nin kitaplanyla
ba~ba~a, çok zevkli dakikalar geçiriyordu. Ne yaz~ k ki, 1605 (!) y~l~n~n bir
may~s günü, sevgili elçisi bavullar~n~~toplayarak ç~k~ p gitti. O günden sonra
Sultan ile Kral~n gönderdi~i elçiler aras~ndaki dostluk karard~. Boyuna elçi
de~i~iyordu... Bunlar~ n hepsi de Türkçe bilmeyen, Do~u kültüründen bir ~ey
anlamayan, Bat~~ kültürü ve gelenekleriyle övünen, kendini be~enmi~~
ki~ilerdi. Boyuna gaf üstüne gaf yap~yorlard~. Du Ryer, yald~zl~~hülyalanndan ayr~larak, bir çevirmen oldu~unu hat~rlatmak zorunda kald~. Art~k ac~~
sözler söylemek zorundayd~.
Elçinin biri, itimatnamesini verirken, Padi~ah~ n önünde diz çökmek
istemedi. Bir ba~kas~, denizde Kaptan-~~ Deryan~n donanmas~yla kar~~la~~nca, onun selam~na kar~~l~k vermeye tenezzül etmedi. Bir üçüncüsü,
Yedikule zindanlar~ nda yatan bir Lehlinin kaçmas~ na yerd~m etti. Buna son
derece k~zan Kaymakam bu sefer onu tutup zindana att~rd~. 4 ay zindanda
kald~, ç~kmak için 15.000 kuru~~ödedi.
Bu gibi olaylar, zavall~~çevirmeni çok güç durumlara dü~ürüyordu.
Adeta örsle çekiç aras~nda kal~yor, ~efinin ~ikayetlerini Padi~aha bildirirken,
onun öflcesine sessizce katlan~ yordu. Sultan, bir gün o denli k~zd~~ki, bütün
elçilik memurlar~ n~~ cezaland~ rd~ . Du Ryer, saray~ n gözünden dü~meyen tek
Frans~zd~.
Bu elçilerin bütün kusurlar~ , Türkçe bilmemeleriydi. Türkçe bilmi~~
olsalard~, Sultan~ n, vezirlerin töre ve geleneklerini, dü~ünü~~biçimlerini
anlayarak ona göre davran~rlard~ . Fransa Kralm~n bu konuda kabahat~~
büyüktü. Elçilerin ödeneklerini göndermiyordu. Bu yüzden, elçilerini hep
varl~kl~~ soylular aras~ndan seçiyordu. Istanbul'daki elçilerin, Marsiyali
tüecarlardan% 2 hisse almalann~~~art koputitu. Marsilyal~~tüccarlar, buna bazen
uyarlar, bazen de uymazlard~ . Bu yüzden elçiler de borçlanmak zorunda
kal~rlard~. XVIII. yüzy~ la dek bu, böylece sürüp gitti...
Cesy 1614 y~l~ nda Istanbul'a atan~ncaya de~in, elçilerin kendi
masraflar~n~~görmeleri âdetti. Yaln~z Marsilyal~~tüccarlardan % 2 bir kazanç
al~rlard~. Bu i~ten s~ynlmaya çal~~ an tüccarlar, Cesy ile bir anla~ma yapt~lar.
% 2 yerine, ona y~ lda 16.000 lira vereceklerdi. Ilk y~l bu paray~~ona pe~in
ödedikleri gibi, birçok da arma~an getirdiler. Ancak, ondan sonraki y~llarda
on para vermediler. Bu yüzden paras~z kalan Cesy'nin ba~vurmad~~~~yol
kalmad~.
Bir ara Halep'te bir çiftlik sat~n ald~ . Bunun büyük bir kâr getirece~ini
umuyordu. Oysa, bu çiftlik ba~~ na bela kesildi. Marsilyal~~ve Türk
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Bu
tüccarlara olan borçlar~~yetmiyormu~~gibi, üstelik hazineye de borçland~.
eyimi
rehine
~
sefer ülkesine, "Mücevherlerime, gümü~lerime dek her
koydum, borçlar~ = faizlerin bile ödeyemedim" diye s~ zlanan mektuplar
rarak, yerine Marcheville
ya~d~ rmaya ba~lad~. Fransa Kral~~da onu geri ça~~
Kontunu yollad~.
Marcheville'in ilk görevi, onun borçlar~n~~ödemekti. Ama o bu paralar~~
kendine harcad~. Padi~ah da borçlanndan ötürü Cesy'nin Istanbul'dan
~fat~~yoktu,
ayr~lmas~ na izin vermedi. ~imdi elçiler ikile~ mi~ ti. Birinin resmi s
ti;
çünkü
Sultan
Istanbul'dan
~
öteki de henüz itimatnamesini verememi
uzak bir sayfiyede bulunuyordu.
Bu yüzden iki elçi aras~ nda bir sava~~m ba~lad~ . Marcheville adam
tutarak rakibinin camlar~n~ , çerçevelerini, kap~lar~n~~ k~rd~rd~. Bu
yetmiyormu~~gibi, Türklere de sata~maya ba~lad~ . Bir gün yoldan geçerken,
.
ona yol açmad~ klar~n~~ bahane ederek yeniçerilerin üzerine k~l~çla sald~rd~
~~~n~~
durmak
için
emir
ald
~
Ba~ ka bir gün Kaymakama hakaret etti, onu bo
söyledi. Kaymakam da öfkelenerek onun gözünü korkutmak için elçili~in
bir bölümünü ate~e verdi.
Türklerin sayg~~gösterdikleri tek Frans~ z, Du Ryer idi. O, iki elçinin
aras~n~~ bulmaya çal~~~ yor, onlarsa onu Padi~ah~n taraf~n~~ tutmakla
suçluyorlard~ . En sonunda Padi~ ah, durumun gülünçlü~ünü anlatmak
üzere, Du Ryer'i Paris'e gönderdi.
Du Ryer, 1632 Haziran~mn sonlar~na do~ru, Paris'e hareket etti.
Oraya vannca, Istanbul'daki Frans~ z elçilerinin durumunu anlatan bir
rapor haz~rlad~. Bu raporda, paras~z kald~klar~~için bu duruma dü~tüklerini
de belirtiyordu. Bu rapor, Richelieu'nün ho~ una gitmemekle birlikte, etkisiz
de kalmad~ . Kral, Cesy'nin alacakl~lar~ m susturacak kimi önlemler ald~.
Du Ryer'nin bir daha Istanbul'a dönmedi~i tahmin ediliyor. Çünkü
orduya girip birçok yararl~k gösterdi. Kral~n soylular~~aras~ nda yer ald~.
Ya~am~n~ n sonuna do~ru La Garde ~ atosuna çekildi, orada çok ya~l~~olarak
öldü.
Cesy'ye gelince, daha sekiz y~ l Istanbul'da kald~. Padi~ah,
Marcheville'in münasebetsizliklerine dayanamayarak onu yakalat~p s~n~r
d~~~~edince, Fransa Kral~ , Jean de la Haye Venteley ad~nda yeni bir elçi
gönderdi. Cesy'yi ölü ya da diri olarak göndermek için emir alm~~t~. 3 ~~Ocak
1640 tarihinde sessiz-sadas~ z Istanbul'a geldi, do~ru elçilik binas~ na gitti.
Herkes uykudayken, Cesy'yi yata~~ndan çekip ç~ kard~ ; ilk hareket eden
gemiyle Fransa'ya yollad~.
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Bütün bunlardan ç~ kan en önemli sonuç, neden Frans~ z elçilerinin kapitülasyon
antla~malar~ nda Frans~ z gemicilerine ve tüccarlar~na daima ayr~cal~ klar koparmaya
çal~~t~klar~= art~k aç~~a ç~km~~~olmas~d~ r: Çünkü ayl~klar~~ve ödenekleri yoktu,
Marsilyal~~tüccarlardan % 2 pay al~yorlard~! ~~ te 1604 tarihli kapitülasyon antla~mas~~
da bunu ispatlayan belgelerden biridir.
Prof. Osman Ersoy, yukar~da ad~~ geçen kitab~ nda, "Iorga taraf~ ndan
seyyah Otavio Sapiencia'ya atfen bildirildi~ine göre, de Breves, Paris'e
dönerken beraberinde Türk hocalar götürmü~~ve onlar~n yard~ m~~ ile Paris'te
bir matbaa kurmu~ tur" diyor ve hemen ~ unu ekliyor: "Bu konuda
Biographie Universelle'de yaz~lanlar belki de daha do~rudur" diyerek
Frans~ zca bir paragraf veriyor. Biz bunu Türkçeye ~öyle çevirebiliriz:
"Do~udan yüz cildi a~k~ n Türkçe ve Farsça kitap götürdü, bunlar bugün
Bibliotheque Nationale'de bulunmaktad~ r. Roma'da en usta sanatç~lara
hakkettirdi~i Do~u harfleriyle bu kentte ve Paris'te Do~u dillerinde çe~itli
kitaplar bast~rd~ ." Böylece, bu Arap harflerinin kontun Istanbul elçili~i
s~ ras~nda de~il de, Roma elçili~i y~llar~ nda Roma'da döktürüldü~ü,
kitaplar~ n Istanbul'da bas~lmay~ p Roma ve Paris'te bas~lm~~~olmas~ndan da
anla~~lmaktad~ r 3 .
Paris'te Yüksek Kütüphanecilik Okulundaki hocalar~mdan Robert
Brun'ün "Le Livre Français" (Frans~z kitab~ , Paris 1948, S. 81) adl~~
kitab~ nda Comte de Breves için ~unlar yaz~l~d~ r: "ünlü selefleriyle rekabeti
dü~ünmeden, XVII. yüzy~l~ n kimi bas~ mevi sahipleri, sayg~de~er bir düzeye
yükseldiler. Burada ilk safta Antoine Vitre ad~n~~anmak uygun olur, kendi
ça~~ nda Fransa'n~n görmü~~oldu~u en iyi bas~ mc~~ (typographe) olarak
3

Gazeteci-yazar Alpay Kabacal~ , bu ara~t~ rma yap~ ld~ ktan sonra, ~u kitaba dikkatimi

çekti:
V~TU, Auguste.-Histoire de la typographie. 4. ed.-Paris, Librarie Ch. Delagrave, tarihsiz
(XIX. yy.~ n son çeyre~i ?). 8-, 171 p., illustre.
Kitab~ n 156. sayfas~ nda, "Özel, hayali ve gizli bas~ mevleri" ba~l~~~~alt~ nda, "Bay Savary
de Breves'in bas~ mevi. Paris 1615" maddesi yer almaktad ~ r. Bu maddenin çevirisi ~öyle:
"Pek Dindar Kral~ n Bab~ âli nezdindeki büyükelçisi olan Bay de Breves, Istanbul'da Arap,
Türk, Süryani vb. harfleri döktürdü. Daha sonra kendisi Roma'ya (büyükelçi olarak)
gönderildi; orada Arapça eserler bast~ rd~ . Paris'e dönerken, Roma'dan Paulin ad~nda bir
matbaac~~ getirdi; (bu adam) Henri IV ile Sultan Ahmed mabeyninde münakid olan ahidname'yi
Frans~ zca ve Türkçe olarak bast~~ (tabetti). Typographia Savardiana ad~ n ~~ ta~~ yan bu özel
bas~ mevinclen önemli baz~~ eserler ç~ kt~ ."
Demek oluyor ki, Büyükelçi Savary de Breves'in Arap ve Türk harflerini Istanbul'da m~,
yoksa Roma'da m~~ döktürdü~ü sorunu henüz çözümlenmi~~detildir.
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say~lm~~t~r. ~ stanbul Elçisi François Savary de Breves, onu 1615'te,
Guillaume Le Be'nin hakketti~i Do~u harflerinin kullan~ld~~~~özel bir
bas~mevinin ba~~na getirmi~ ti. 1628'den 1654'e de~in, kendini Le Jay'nin
"Bible polyglotte" (Çok-dilli Kutsal kitap) adl~~kitab~n~n bas~m~ na verdi; infolio boyunda olan bu kitap on cilt tutuyor, Paris'te Süryani harflerinin
kullan~ld~~~~ilk kitap oluyordu. Kral~n bas~mas~yd~, daha sonra Fransa
Ruhban Meclisinin bas~ mc~s~~oldu. En sonunda, Sebastien Cramoisy onun
yerine geçti..."
Ayn~~kitab~n ~~75. sayfas~ nda da Antoine Vitre üzerine ~u ek bilgiler var:
"~~6og'dan 1674'e de~in Paris'te kitapç~l~k ve bas~mc~l~ k yapt~. François
Savary de Breves, Le Be'ye hakkettirdi~i harflerle kurdu~u Do~u
Bas~ mevinin yönetimini ona verdi. 1 63o y~l~nda Do~u dilleri için Kral~ n
bas~mc~s~~olarak atand~ . 1 628'de bas~m~na ba~lay~ p 1645'te tamamlad~~~ , on
ciltlik, Le Jay'nin "Bible polyglotte" adl~~kitab~n~n bas~m~yla ün kazand~.
Pek geni~~bilgili bir adam olmamakla birlikte, kendi ça~~nda, Fransa'n~n
gelmi~-geçmi~~en usta bas~mc~s~~olarak say~ld~."
Biraz da ~ u Arap harflerini hakkeden, Fransa'da ünlü gravür
sanatç~lar~~ve harf dökümcüleri yeti~tirmi~~olan Le Be ailesinden söz edelim.
Bu ailenin en tan~ nm~~~üç ki~isinin de adlar~~Guillaume'dur, bunlar!, II, III.
Guillaume diye an~l~ r (t~pk~~krallar gibi). Bizi ilgilendiren I ve II. Guillaume
Le Be'dir. Hocam Robert Brun'ün kitab~n~n ~~70. sayfas~ nda bu aile üzerine
de k~ saca bilgi bulunmaktad ~ r: "I. Guillaume Le Be, 1525'te Troyes'da
do~du, ç~ rakl~ k dönemini 1545'ten 155o'ye de~in Robert Estienne'in
yan~ nda geçirdi, daha sonra sanat~ nda ustala~ mak üzere Venedik'e,
Roma'ya gitti. Do~u harfleri, özellikle ibrani harfleri dökümünde
uzmanla~t~. Mesle~i süresince bunlardan on dört çe~it harf döktü. Plantin'e
"Bible polyglotte"u için harfler sa~lad~~~~gibi, Le Roy ile Ballard'a da müzik
notalar~~ hâkketti. 1561 'de Garamond'un ölümü üzerine, onun kurumundan
gelen pek çok harf ve matris çe~itlerini toplad~ , bütün döküm araç ve
gereçlerini bir araya getirdi. 1598 y~l~nda öldü.
"O~lu II. Guillaume Le Be de kitapç~ , bas~ mc~~ ve harf dökümcüsüydü.
1600-1636 y~llar~~ aras~ nda çal~~ t~ . Moretus'ün muhabiriydi."
Ad~~ geçen Jean Moretus de Belçikal~~ bir bas~ mc~d~ r. 1543-1610 y~llar~~
aras~ nda Anvers'te ya~ad ~, çal~~t~ . Ünlü ressam Rubens onun portresini
yapm~~t~ r.
Bütün bu ayr~nt~ lardan ç~ karabilece~imiz sonuç ~u olabilir: Comte de
Breves, her nedense, ~stanbul elçisiyken de~il de Roma elçisiyken orada
çal~~an yurtta~~~II. Guillaume Le Be'ye döktürdü~ü Arap harfleriyle Paris'te
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bir Do~u Dilleri Bas~mevi kurmu~, bunun ba~~na ilkin Estienne Paulin'i,
daha sonra Antoine Vitryi getirmi~tir. Ilk bast~~~~kitap ya da kitaplardan
biri de elimizdeki Osmanl~-Frans~z ban~, ticaret ve kapitülasyon antla~mas~~
olmu~tur 4 .

III. ANTLA~MANIN IÇERI~I
Bu kitapta neler var? 42 maddelik siyasi-diplomatik bir antla~ma
metni. Oysa, ba~ka kaynaklarda bu antla~ man~ n 50 ya da 55 madde oldu~u
kay~tl~. Örnek: Osmanl~-Frans~z antla~mas~n~n tam metnini de~il de, ancak
Osmanl~~tarihi için gerekli olabilecek kadar bir metin özeti verebilen Re~ad
Ekrem Koçu, yukar~da ad~~geçen kitab~ nda (ss. 420-425) bunun 55 madde
oldu~unu yazar. "Tercüman-i hakikat" gazetesi yay~m~~ olan 5 ciltlik
"Mecmua-i muahedat"ta (Antla~malar derlemesi'nde, 1294 /1878-79),
metni ~öyle dursun, ad~~ bile an~lmamaktad~r. Baron de Testa'n~n "Osmanl~~
antla~malan derlemesi"nde ( o cilt, 1854-1901) 50 madde olarak yaln~zca
Frans~zca metni verildi~i gibi, ondan naklen, Ermeni as~ll~~Osmanl~~devlet
adam~~Gabriel Noradunkyan'~n (1852-?) Cumhuriyet döneminde yerle~ti~i
Paris'te bast~ rd~~~~"Recueil d'actes internationaux de l'Empire ottoman"
(Osmanl~~Imparatorlu~u'nun uluslararas~~ antla~malan derlemesi) adl~~
kitab~nda da ayn~~ ~ey tekrarlan~r. ~~ oo milyon kadar Osmanl~~belgesinin
sakland~~~~Istanbul'daki Ba~bakanl~k Ar~iv Genel Müdürlü~ünde bu
antla~man~n Türkçe metni ya da Frans~zca çevirisine bugüne de~in
rastlanmam~~t~r, ama ileride i~lenmemi~, daha gözden geçirilmemi~~belgeler
aras~nda bulunabilir. Topkap~~Saray~~ Ar~iv ve Kitapl~~~ndan bir cevap
alamad~m. Sultan Abdülhamit II taraf~ndan Topkap~'dan Y~ld~z Saray~ na
götürülen, Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün emriyle oradan Istanbul
Üniversitesi Merkez Kitapl~~~na devredilen kitap ve belgeler aras~nda da bu
dokümana rastlanm~yor. Ancak, antla~may~~imzalayan Sultan Ahmet I'in

4 Antla~ma kitab~ , on y~ l sonra, 1625te Paris'te P. Gaultier yay ~ nevinee de yay~mlan~n~~ t~ r: bunun Bibliotheque Nationale'deki yer numaras~ : 1,g6. 67-A. Daha sonra, François
Savary de Breves'in Paris'te öldü~ü 1628 y~l~ nda; onun Yunanistan, Kudüs, M~ s~r, Tunus ve

Cezayir'e bunlar hep Osmanl~~ toprakland~r ~ yapm~~~ oldu~u gezilerle ilgili notlar~n~n
ve üç söylevinin bas~ld~k' be~~bölümlük kitab~n~n bir bölümü de yine bu antla~maya ayr~lm~~t~r;
kitab~n Biblioth&lue Nationale'deki yer numaralar~~~unlard~r: G. 5555; It~fx. G. 1267. Söylevler
de Türk-Frans~z dostlu~una, bu dostlu~un H~ristiyanl~~a getirdi~i yararlara ili~kindir.
Antla~man~n tarihsiz bir bas~m~~da vard~r; bunun Biblioth6que Nationale'deki yer numaralar~~
da ~öyledir: Lg6. 68(1); J. 3406 (2); ItL.s. Z. Fontanieu. 227.
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sa~l~~~nda bu belge kitap haline getirilip kendisine sunuldu~una göre,
metnin esas 42 maddeden olu~tu~una güvenebiliriz. Bunu so ya da 55
madde diye gösteren yazarlar~n kayna~~, Comte de Saint-Priest'in an~lan
olabilir. Esad Fuad Tugay'~n Türk Tarih Kurumu'na ba~~~lad~~~~kitaplar
aras~nda bulunan bu amlann ba~l~~~~~u: "Memoires sur l'Ambassade de
France en Turquie et sur le commerce des français dans le Levant par M. le
Comte de Saint-Priest, suivis du texte des traductions originales des
Capitulations et des Traites conclus avec la Sublime porte ottomane" (Paris,
Ernest Leroux, editeur, libraire de la Societe Asiatique de l'Ecole des
Langues orientales vivantes.., 1877). Nitekim, kitab~n 415-430. sayfalannda
yer alan antla~ ma metni 55 maddeyi içermektedir. Metinler kar~~la~t~r~ld~~~ nda, kimi maddelerin parçalan~ p birkaç madde haline getirildi~i, kimi
maddelerin de birle~tirildi~i görülmektedir; yoksa, her iki metin de
birbirinin ayn~d~r.
Metnin sonunda, Comte de Saint-Priest, 430. sayfan~n alt~na ~öyle bir
not koymu~: "Ces capitulations ont ete publiees en 1615 â Paris, en turc et en
français" / Bu kapitülasyonlar, ~~6 ~~5'te Paris'te Türkçe ve Frans~zca olarak
yay~mlanm~~t~r. Daha sonra kitab~n Frans~zca ba~l~~~~ile bas~mevi ad~~
verilmi~tir. Demek oluyor ki, en geç, ~~877 y~l~nda, bu kitab~n Paris'te 16 ~~5' te
Türkçe-Frans~zca olarak yarmland~~~~biliniyordu! Ama, hiç kimsenin
dikkatini çekmemi~ti.
Gene o nottan ö~rendi~imize göre, antla~mamn Frans~zca metni, en
erken, 1621 y~l~nda Paris'te bas~lm~~~olan J. de Lavardin'in "Histoire de
Georges Castriot" adl~~kitab~n~n sonunda, Faret taraf~ndan bir ek biçiminde
verilmi~tir. Ayr~ca, bu metin, ~~63o'da Paris'te yay~mlanm~~~olan "Relation
des voyages de M. de Brves /Bay de Br6,es'in gezilerinin öyküsü" adl~~
kitapta da bulunmaktad~r. Comte de Saint-Priest, Faret metnini esas
ald~~~n~, ancak bunun kimi bölümlerini 1615 bas~m~na göre tama~nlad~~~n~~
söylüyor; metnin sonunda, Comte de Breves'in "Notes sur quelques articles
du precedent traicte / Bu antla~man~n kimi maddeleri üzerine notlar"
ba~l~kl~~notlann~~da ekliyor (ss. 4.30-438). Bu notlar da Comte de Breves'in
gezilerinin öyküsünü anlatan kitaba bir ek olarak yay~mlanm~~t~r. En
sonunda, Comte de Saint-Priest, kitab~mn XII. bölümünde (s. 439 vd.),
Fransa Kral~~Henri IV'ün Saint Germain'den Comte de Breves'e yazd~~~~
mektuplara yer vermektedir; bunlann en eskisi 8 May~s 1597 tarihlidir.
Paris'te Carmes soka~~nda, College des Lombards'da (Imprimerie des
Langues orientales, Arabique, Turquesque, Persique, etc.) da, yani Arapça,
Türkçe, Farsça vb. gibi Do~u Dilleri Bas~mevinde, Estienne Paulin
tarafindan bas~lm~~~bulunan bu kitab~n as~l Türkçe metnine gelince, kitab~n
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42 maddesi aras~nda ilginç kimi maddelerine ve özelliklerine i~aret etmek
isteriz. (Kitab~n Türkçe-Frans~zca röprodüksiyonu, ara~t~rmam~z~n sonunda aynen verilmi~tir).
Metnin ba~~taraf~nda Sultan Ahmet I, ilkin kendini tan~t~r: Tanr~'n~n
kulu, peygamberin o~lu, muzaffer sultanlar~n sultam, yeryüzünün en büyük
prenslerine taçlar bah~eden bir kimse oldu~unu söyler. "Haremeyn-i
~erifeyn" (yani, Mekke ile Medine) hâdimi ve Kudüs-i mübarekin hâmi ve
hâkimi", Avrupa, Asya ve Afrika'n~n egemeni (bu deyim yaln~z Frans~zca
metinde geçer) oldu~unu söyledikten sonra, sahip ve maliki bulundu~u
ülkeleri, bölgeleri, kaleleri, kentlerin belli-ba~hlann~~say~p döker. öylesine
ki, bu yer adlar~na bakarak insan ~ fioolerdeki Osmanl~~Imparatorlu~u
topraklar~n~n tam bir haritas~n~~çizebilir. Say~lan yer adlanndan kimisi
~unlar: Rumeli ve Tem~~var, Bosna vilayeti, Zigetvar kalesi, Anadolu ve
Karaman vilayeti, imadiye eyaleti, Arabistan diyan, Iran'~n kuzeybat~s~,
Kars, Gürcistan, Demirkap~, Tiflis, ~irvan canipleri, K~r~m ve K~pçak
iklimleri, K~br~s, Zülkadriye, ~ehr-i Zöl, Diyarbekir, Halep, Rum, Ç~ld~r,
Erzurum, ~am, Ba~dat (Frans~zcas~nda Babil "Babylone"), Küfe, Basra,
M~s~r, San'a, Yemen, Habe~(istan), Aden vilayetleri, Tunus, Halk ül-vad
(Frans~zcas~~Goulette), Trablus-i garp ve ba~kaca ülkeler, bölgeler, kaleler,
kentler... Bu arada Akdeniz ve Karadeniz'in padi~ah~~(dikkat buyurulursa:
Bahr-i sefit ve Bahr-i siyah denilmiyor, o adlar çok daha sonralar~~
kullan~lm~~t~r), "nice yüz bin asakirin" sultam, zaptedilemez ünlü E~ri
kalesinin padi~ah~ , nice di~er ülkelerin, adalar~ n, bo~azlar~ n, geçitlerin,
kabilelerin, a~iretlerin ~ehin~ah~~ olan ben Sultan Ahmet Han ibn Sultan
Mehmet Han...1m, diyerek bütün gelmi~-geçmi~~dedelerinin adlar~ n~~ anar.
Madde özetleri ~öyledir:
~ . maddede, Arapça bir deyi~le, özet olarak "Fransa Padi~ah~~Anrik"
(Frans~zcas~nda "Henri IIII. Empereur de France") ömrünün sonuna de~in mutlu olsun, denilmektedir.
2. maddede "Breves kalesinin maliki ve zabiti olan Françesko Savary
nam muteber elçisi" padi~aha gelip eski dostluk antla~mas~n~~yenilemek,
yeni bir kapitülasyon antla~mas~~ yapmak istedi~ini söylemi~~oldu~u
belirtilir. Burada, Türkçe metinde bulunmayan, Frans~ zca metnin sayfa
ortas~nda büyük harflerle (A SAVO~R / ~ÖYLE Ki) deyimi geçer. Böylece,
antla~mamn Türkçe asl~yla Frans~zca çevirisinin birbiriyle (mot-â-mot)
ayn~~olmad~~~, maddelerde kimi de~i~iklikler görüldü~ü, Frans~zca metnin
daha ayr~nt~l~~ve somut oldu~u anla~~lmaktad~r.
Büyükelçi de Breves, bu antla~maya ili~kin notlannda, Sultan Murat,
Sultan Mehmet ve Sultan Ahmet'in saltanat dönemlerinde yenile~tirdi~i
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kapitülasyon antla~malar~n~n tümüyle yepyeni maddeler içerdi~ini söyler.
Oysa, Re~ad Ekrem Koçu diyor ki: "Fakat, 16041te yenilenen ahitnamede
bu imtiyaz~~ (yani Venediklilere ve ingilizlere verilen sancak imtiyazlann~ )
almaya muvafrak olamad~. Buna mukabil, ba~l~calar~~Katolik mezhebine ve
Kudüs ~ehrini ziyarete dair yeni baz~~imtiyazlar ald~" dedikten sonra, "Bu
ahitnamenin 4. ve 5. maddeleriyle verilen imtiyazlar, Osmanl~~ imparatorlu~u dahilindeki katolikleri himaye ve tesahüp etmek hususunda Fransa'n~ n
haiz oldu~u hakk-i mahsusun men~eini te~kil etmi~tir" diye de sözlerine
ekliyor.
Gerçi, 4. madde sonunda ~öyle bir deyi~~var: "... ve Fransa padi~ah~n~n
reayas~ ndan onunla dostluk üzre olan Nesari hâkiminin reayas~nda emn ü
amanla Kuds-i ~erif ziyaretine gelüp gidenlere ve Kamame nam kilisede
mütemekkin olan ruhbanlara dahl ü taarruz olunmaya."
5. madde metni de aynen ~udur: "Ve Venedüklü ve ~ngilterelülerden
maada müstakil elçileri olmayan cümle harbi tüccar sonradan Fransalu
ahidnamesine ilhak olunmu~tur deyu min ba'd (bundan böyle) ~ngiltere
elçisi taraf~ndan dahl ü taarruz olunmaya."
Bu madde içerikleri, R.E. Koçu'nun yorumlamak istedi~i anlama m~~
gelir? bilemiyorum. Gene Koçu'nun 25. maddeye ili~kin bir deyi~i var:
"Bu ahitnamenin fevkalade bir ehemmiyeti haiz di~er bir maddesi de
25. madde olmu~ tur. Bu madde mucibince de, Fransa Kral~, Frans~z
sanca~~na kar~~~yap~lacak bir tecavüz üzerine Ma~rip korsanlar~n~, Osmanl~~
imparatorlu~u ile bozu~ma addedilmeden, tedip ve tecziye etmek hakk~n~~
kazanm~~t~r ki, Cezayir ve Tunus'un Osmanl~~ Devletinin birer eyaleti
oldu~una göre, devlet ve istiklal kelimelerinin ifade etti~i mana ile tamamen
tezat te~kil etmektedir."
25. maddede böyle bir konudan söz edilmemektedir. Yaln~z, karada ve
denizde kendi halinde yürüyüp giden Fransal~lara, tüccarlara kimsenin
engel olmay~ p kar~~mamas~, sald~rmamas~~ isteniyor. Cezayir ve Tunus
adlar~, daha önce, ~~ 4. ve ~~ 5. maddelerde geçmektedir ki, Koçu'ya bir derece
hak verdirecek niteliktedir:
"Madde 14 - Cezayir-i garp korsanlar~~ limanlar~na vard~klar~nda
riayet olunup barut ve kur~un ve yelken ve sayir Mat verilüp lakin mezburlar
Fransa tüccar~na rast geldiklerinde esir ve mallar~n garet ederlermi~.
Merhum babam tab-i türah zaman~nda bid-defaat tembih olunup
mütenebbih olmay~ p taaddi üzere imi~ler. Bu hususa dahi nza-yi
hümayunum yoktur. O makule Fransalu esir var ise, ~ tlak olunup mallar~~bikusur verile. Min ba'd mütenebbih olmayan korsanlar~n ~enaat etti~in
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mü~arünileyh name ile ilim ettikte kang~~(hangi) Beylerbeyi zaman~nda
olursa, ol Beylerbeyi mazul olup garet olunan al~nanlara ve sebep olanlara
tazmin ettirile. Bu husus için defaatla tembih olunmu~~iken, mütenebbih
olmad~klar~~ecelden emr-i ~erife imtisal etmezler ise, anlar dahi Fransa
vilâyetine vard~klar~ nda Fransa Padi~ah~~ taraf~ndan karalama ve
limanlann kabul etmeyüp fesatlann def için takayyüt eyledi~inde akt
olunan~~ahde halel vermez deyu merhum babam tabi türah zaman~nda
verilen hükm-i ~erifin mazmunu kemâkân mukarrer ola ve bu babda
mumaileyhin ~ükr ü ~ikayeti makbul-i hümayunum ola."
15. maddede, Cezayir ve Tunus'a ba~l~~Osnor körfezinde mercan ve
bal~k avlayan Fransal~ lara kimsenin dokunmamas~~emredilir. I~te, bütün
öteki maddeler de bunlara benzer ~eylerdir, bilinen kapitülasyonlar
(ayncal~klar)d~r.
Bu arada, padi~ah, 18. ve 35. maddelerle Fransahlann birbiri aras~nda
kan dökme ya da ba~kaca kötü ~eyler olursa, "elçileri ve konsoloslan
adetlerince görüp fasl edeler, zabitlerimden ve kad~lanmdan bir fert, bir
kimesne mini olmaya" deyip Frans~ zlara adli kapitülasyon da vermektedir.
36. madde de, bizce, pek ilginçtir: "Ve Fransa gemileri adet ve kanun
üzere Istanbul'da aranup gittikten sonra, kanun-i kadim üzre bir dahi
Bo~az Hisarlan önünde aranup icazet verilir imi~ . Hala kanun-i kadime
muhalif Gelibolu'da dahi aran~r imi~ . Min ba'd âdet-i kadime mucibince
hemen Bo~az Hisarlan önünde aranup gide." Demek oluyor ki, Frans~z
gemileri Bo~az Hisarlan önünde bir kez arand~ktan sonra, Istanbul'da,
Gelibolu'da bir daha aranmayacakm~~!
IV. SONUÇ
Görüldü~ü üzere, genel tarihimiz, diplomasi tarihimiz, ekonomi ve
ticaret tarihimiz, dil, edebiyat ve kültür tarihimiz, kitap ve bas~n-yay~n
tarihimiz bak~ mlanndan son derece ilginç olan bu kitap, bu belge üzerinde
çok daha geni~~ve derin incelemeler yapmal~y~z.
Örnek olarak, dil bak~ m~ndan, kadar yerine de~in, lüzumu yerine gere~i,
nakletmek yerine iletmek vb. gibi Türkçe sözler geçmektedir. Genellikle,
antla~ma, epey sade bir dille yaz~lm~~t~ r. XVII. yüzy~l ba~~~düzyaz~~
Türkçemize iyi bir örnek olu~turmaktad~r.
~unu da söyleyerek sözümüzü bitirmek istiyoruz: Comte de Brves'den
sonra, Istanbul'a Fransa elçisi olarak Comte de Salignac geldi. Istanbul'a
ancak bir y~l sonra, ~~ 6orde ula~abilen Kont, Kral Henri IV'un, Comte de
Belleien C. 1, 34
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Breves gibi, büyük bir güven ve samimilik besledi~i ki~ilerdendi. Ancak, çok
geçmeden, Kral Henri IV, ba~naz bir delinin suikastine kurban giderek bir
hançer darbesiyle öldürüldü ( ~~6 ~~o). Ayn~~y~l içinde Istanbul Elçisi Comte de
Salignac da öldü. Böylece, Fransa ile Osmanl~~hanedanlan aras~ndaki güçlü
ve ~iddetli sevgi ve ba~l~l~k, bir süre için, kesintiye u~rad~.
Fransa ile alt~nc~~kapitülasyon antla~mas~, o tarihten ancak 69 y~l sonra,
5 Haziran 1673 (H. 1084) tarihinde Edirne'de Sultan Mehmet IV ile Kral
Louis XIV aras~nda imzaland~. Bu kapitülasyon (ayncal~k) antla~mas~n~~
bizden kopar~p alan da Fransa'n~n o zamanki Istanbul Büyükelçisi Marquis
de Nointel'dir ( 1 635-I68o). Ilkin, Girit sava~~~ s~ras~nda Fransa'n~n
Venedik'e, daha sonra da Avusturya'ya yard~m etmesinden dolay~, iyi
kar~~lanmad~; ancak 1604.'tekinden daha kazançl~~kapitülasyonlan elde
etmeyi ba~ard~: gümrük resminde % 5-3 indirim sa~lad~.

