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daha zalim, Asurlular'dan daha güçlü, Holopherne' den daha şiddetli" olarak göstermekte (s. 

325) ve iki imparatorluğu (Bizans ve Trabzon) birer Isianı ülkesi haline gelirmesinden 

yakınmaktadır. Cem'in Fransa'ya gönderilmesini ise Hıristiyanl ı k dinine sayısız yararlar 

sağlayacağından söz etmektedir. Eserinin son bölümü ise Cem'in Roma'ya gitmesi ile i lgili 

bilgi leri kapsamaktadır. 

Vatin'in çalışması CaOLıı·sin'in eserinden alınmış gravürlerle bezenmiştir. Ayrıca Cem'in 

doğudaki ve Avrupa'daki konak yerlerini gösteren iki harita eserde yer a lmaktad ı r. Vtıkwt' ın 

tıpkıbasımının da -çalışmanın sonuna eklendiğini belirtmek gerekir. 

Sonuç olarak Vatin, bu araştırmasıyla Cem Sultan ve dönemi ile ilgili iki kaynağı bilim 

çevrelerinin daha kolaylıkla yararlanabileceği bir konuma getirmiş, verdiği bilgilerle ve 

dipnotlarıyla her iki eserin ortaya koyduğu sorunların çözilmüne önemli bir kalkıda 

bulunmuştur. 

Zeki ARIKAN 

La premiere lıistoire de France.en Turc Ottomwı clıroniqııes des padiclıa/ıs de France 

1572, (Osmanlı Türkçesinde ilk Fransa Tarihi Fransa Padişahları Tarihi 1 572) Traduite et 

publiee sous la direcıion de Jeaıı-Loiıis BacquC- Grammom, Editec avec le coııcours de la sous

direction des Scieııces Socialcs cı Huınaines el de ı· Archcologic au Minist~re des Affaires 

Etrangcres, clc .. .lıı slilul Fraııçais d·Erudcs Anatolienncs d' Istanbu l. Varia Turcica. XXX, 

L' Harmatlan Paris-Montrcal. LXXIX + 21 S s. 

Islam tarihçiliği; islam siyaset ve uygarlığ ı nın d uşında kalan ülkelerin tarihine, 

istisnaları görülmekle birlikte, sı nı rlı bir ilgi göstermişti r. Bu kuralın Osmanlı tarihçil i ği için 

de geçerli o lduğunu Prof. Lewis dile getirmektedir. 1 Gerçekten XV. yüzy ı lda i lk ürünlerini 

vermeye başlayan Osmanl ı tarihçileri uzun süre Batı kııynak ve escrlerinden oldukça sınırlı 

ölçilde yarıırlanmışlardır. XV-XVI. yüzyıllarda bunun ilgi çekici birkaç örneğini görüyoruz. 

Sözgelimi, Kcmalpaşazade. Orhan Gazi dönemi olaylıırını anlauığı Teyarilı-i Al-i Osman'ın 
ikinci defterinde Bulgar prensliğinin fetihten önceki durumunu anlatmak için Uswı-ı Ywıani 

üzere yazılan bir kııynağın çevirisinden yararlandığını bel irtmektedir. Ancak bu kaynağın 

niteliği hııkkında kesin bilgimiz yoktur.2 Yine Kemalpaşıızudc, Ayasofya tarihinden söz 

ederken Rumca'dan Farsça·ya çevrilen bir kaynağı kullanmıştır.3 Bu kitabın yazarı 

B. Lewis , "The use by Muslim Hisıorians of non- Muslim Sourcc.~", Hütorio11s of tlıe 
Middle East, (cd. B. Lewis -P.M. Holı) Oxford Univerciıy Prc..._~, 1964, 180-191. 

2 Kem:ılp:ışaz:ıdc, Teı:arüı-i Ali Os11um, (yay. Şer:ıfettin Turan). Ank:ır:ı,'ITK., 1983, ll, 99. 
3 "Tarih-i Ayasofya ki lisan-ı Yunani üzerine nıerkunı ve mcsıur olmuştu. Merhum Sultan 

Mehnıeı Han ~m:ııııncl:ı F:ırisiye rercünıe olup nıezbur ve mcsfıır olnıuşdu. Kemnlpnş:ıuıdc, Tevarilı-i 
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Diegises'tir.4 Bu bir iki örnek, Osmanlı tarihçiliğinin yabancı dilde yazılmış kaynakları 
kullanma ya da onlara.ulaşına konusundaki çabalannın ne kadar sın ırlı olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. 1580 yılında lll. Murat adına kaleme alınan Tarilı-i Hi11d-i Garbi başlığını 

taşıyan, yeni dünyanın İspanyollar tarafından zaptını anlatan aynı zamanda bu ülkelerin insan, 

hayvan ve bitki örtüsü üzerinde oldukça ayrınuh bilgi veren eserin, Tarilı-i flitul-i Gcırbi'nin, 

çok geniş ölçilde Batı dillerinden yapılan çevirilere dayandığı bugün artık anlaşılmış 

bu lunmaktadır. S Öte yandan efsanevi Fransa kralı Paramund'dan başlayarak IX. Şarl 'a kadar 

Pransa kralları tarihini kapsayan ve doğrudan doğruya Fransızca'dan çevrilmiş bulunan bir 

eserin önemini özellikle belirtmek gerekir. Öteden beri, Reisülküuap Feridun Ahmet Bey' in 

(öl. 1583) Divan Tercüınanı Hasan bin Hamza ve Katip Ali bin Sinan'a bir Fransa kralları 

tarihini Türkçe' ye çeviıttiği ve bu çevirinin 1572 (Mayıs- Ağustos) yılında tamamladığı ve 

söz konusu eserin tek yazmasının Dresden Kütüphanesi ' nde bulunduğu bilinmektedir.6 islam 

Ansiklopedisi'ne "Feridun Bey" maddesini yazan J. H. Mordtmann, Feridun Bey'in 

Münşeatü 's-selatin ' in mukaddimesinde Nüılıetü'l alıbar adında Fransa tarihine dair bir 

risaleden söz ettiğini yazıyorsa da bu doğru değildir.7 Çünkü bu eser Sokullu Mehmet Paşa 

namına kaleme alınmıştır ve Sigetvar sererinden başlamak üzere iki yıllık olayları 

kapsamaktadır.& 

Şimdiye kadar varl ı ğı bilinen ve zaman zaman söz edilen bu eser hakkında ilk ayrıntılı 

araştırınayı Fransız tarihçisi Jean-Louis Bacque-Grammont yaptı. Bacque-Graınmont, 1994 

Eylülünde X!l. Türk Tarih Kongresi'ne sunduğu bir bildiride. yazınayı tanıtınış, içindeki 

bilgileri değerlendirmiş ve yakın bir zamanda bu eseri yayıniayacağını duyurınuştu .9 Bacque

Grammont gerçekten verdiği sözü tuttu ve eser büyük bir ci l t halinde gün ışığına çıktı. Kitap 

Istanbul Fransı7. Anadolu Araştırmaları, Varia Turcica dizi~iııin 30. yayını olarak Fransa ve 

Ali Osnıwı, (yay. Şerufeıtiıı Turan), lTK, VII. Defter, 1956, VII, 76 ( lswnbul'un fethinden sonra 
Rumca eserlerin Türkçeye çevri lmiş olabileceği konusunda bk. A. Adnan Adıvnr, Osmanlı 
TUrklerinde Ilim 1970, 52). 

4 Ayasofya efsaneleriyle ilgi li Türkçe ve yabancı kaynaklann değerlendirilmesi için bk. 
Stefanos Yerasiıııos. Kosta/Iliniye ve Ayasoj)>a Efwneleri, (çev. Şirin Tckeli ), Iletişim, Istanbul , 
1993. 

5 Thonıaıı D. Goodrich. Tlıe OttrJIIIOiı 7iwks and rlıe Neıv Word A Smdy of Tarilı-i H ind-i 
Garbi An Sixleen Centwy Ouommı America, Wie.~baden. 1990. 

6 Franz Babinger, Osmanlı Tari/ı Yaıtırları ve &er/eri (çev. Coşkun Üçok ), Ankara, Kültür 
Bakanlığı. J 982,1 l 8- l 20;Nejat Göyünç. "Tarihçiliğiıııizin Dünü" , Felsefe Kurunııı Seminerleri, 
Felsefe Kurumu, Ankara, l9n, 242. 

7 J. H. Mordtnıan, "Feridun Bey". b/am An.~iklopetli.fi, IV. 569-570. 
8 Feridun Ahmet Bey. Miin,fearu's-Se/arin, istanbul, 1274-1275, 1. 16. krş. Sursalı 

Mehmet Tahir. Osnumlı Miiellifleri. istanbul. 1333, ll. 363. 
9 Jean-Louis Bacqu6- Gr:ıııınıonı, "Tevarih-i Padiş:ıh5n-ı Fr:ınce. Feridun Bey'in Az Bilinen 

Bir Yapıtı Tevarih-i P:ıdiş:ıhan-ı France" Üzerine Bazı Düşünceler" XII. Türk T:ırih Kongresi, Eylül 
1994 (ba.~kıda ). 
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Montreal (Kanada)' de bas ıld ı , fakat dağı tımı uzun süre gecikti, ancak 1998 yılı sonuna doğru 

piyasaya veri lebildi. 

Te ı,arilı-i Padişalıan-ı Françe Dresden (=TPFD) Türkçe metnin günümüz Fransı zcasına 

çevi risini esas alan ve dayandığı kaynakları da kapsayan bir yöntemle yayına hazırlanmıştır. 

Fakat asıl metne geçmeden önce TPFD'yi değişik açı l ardan değe rlendiren çeşitl i yazarların 

araştırmalarına yer veri l di ği ni belirtmek gerekir. Bu yazıl ar kitabın 80 sayfa gibi uzun bir 

bölilmünü içermektedir. Bu incelemeler TPFD başlıklı eseri yerli yerine oturtmamıza, sağl ıklı 

biçimde değerlendirmemize olanak vermektedir. Bacque-Grammont önsözde Dresden Kütüpha

nesi'nde tek nüsha olarak bulunan yazınanın kütüphanenin katalogundu yer aldığı nı belirterek, 

şimdiye kadar F. Babinger ve B. Lewis'in 10 bu csere dikkat çekmiş olduklarına işaret etmekte, 

yazmanın niteliği ve bu çeviride Reisülkünap Feridun Ahmet Bey'in rolü üzerinde durmakta, 

ayrıca böyle bir eserin çcvrilmesindeki gerçek nedenleri kavramamızın güç olduğunu 

vurgulamaktadır. Acaba böyle bir çeviri Fransa'nın tarihsel geçmişine duyulan ilginin mi bir 

sonucudur? Yoksa söz konusu yazınanın derkenannda sözü edilen, fakat şimdiye kadar ele 

geçmeyen "Romanilerin Tarihi"nin bir devamı olarak mı düşünülmüştür? Her ne olursa olsun 

Bacque-Grammont bu çevirinin "merak ve hoşgöril" gibi iki bilyük onurlu değeri bağrında 

taşıdığını vurgulamaktadır. Daha sonraki yazıları göz önünde bulundurursak bu soruları 

yanıtlamak belki biraz kolaylaşacakıır. Bacque-Grammont, ayrıca TPFD' nin yayınıyla ilgili 

olarak uygulanan yöntem konusunda bilgi vermektedir. 

Bemard Guenee de bu çeviriyi bir ilgi ve merak bağlamında değerlendirmektc 

("l ntroduction a J'appetit d'histoire, V II-X II") aynı zamanda XI II. yüzyıldan başlayarak 

XYI.yüzyılın ikinci yarısına kadar Fransa'da yazı lan bell i başlı vekayinameleri ele almaktadı r. 

Bunlar arasında TPFD' ye esas olan kaynaklar da bulunmaktadı r. Ona göre I neballtı savaşından 

bir süre sonra, Türk yöneticilerinin üzerinde hiçbir şey b:ilmedikleri Fransa tarihi konusunda 

bilgi sahibi olmalarını arzu eden Reisülküttap Feridun Bey, iki yardımcısını göreve çağırdı. 

Bunlar büyük bir olas ı l ı kla Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan Frans ızca eserleri 

gözden geçirerek, her hükümdar dönemini kısaca ele alan Rece11il des Efflgies des Roys de 

France 11 (=Fransa Krallarının Portreleri Derleınesi) başlıklı kitabı çeviri için esas aldılar. 

Ayrıca ellerinin altında bulunan diğer Fransızca ı.aıih l erdcn de yararlanıırak bu çeviri yi ortaya 

koymuş oldular. B. Guenee haklı olarak bu Fransızca kitapların lstanbul'a nasıl ulaştıkları 

sorusuna yanıt aramakta ve kimi diplomat ve gezgi ıılerin bunları Doğuya götürmüş 

olabileceklerini olası görmektedir.· Bu dönemde Doğu'dan Batı'ya yığınla yazma götüren bazı 

1 O Krş. B. Lewis. "The Use by Muslim Hisıorians ... ", 184; Prof. Lewis. yakın wmanda 
yayınlanan bir kitabında TPFD'nin Türkçeye çevrilınesinin, Türklerin Batı uygarlığına duyduğu bir 
ilginin sonucu olduğunu belirtmekte ve çeviri isteminin sadrazamdan kaynaklandığını 
söylemektedir. (B. Lewis, Orwdoj!u. çev. Mehmet H:ırmancı, l sı:ınbııl , l996, 207 ). 

J J Receııil des Effixies des Roys de Frcmce avec vn brief .wmmaire des gelletw}lies,eıc., A 
Parü, par Fmnçnis Despres .... J 567. 
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diplomat ve gezginlerin Doğu ya da bazı kitaplar götürmüş olmaları uzak bir olasılık değildir. 

Öte yandan TPFD'nin büyük ölçüde Receuil des Effigies ... başlıklı esere dayandığını aşağıda 

görüleceği gibi yapılan alıntılar doğrulamaktadır. Sonuç olarak TPFD Doğu'nun Batı'yı 

tanıma çabasının son derece değerli bir kanıtı olarak görülmektedir. 

Türkçe çevirinin ana kaynağının Recuil des Effigies olduğu üzerinde özellikle duran 

Frank Collard'a göre, böyle bir çevirinin amacı Türk okuyucularını Fransa'nın geçmişi 

hakkında özet olarak aydınlatmaktır. Bu bakımdan çeviri tek bir kaynağa dayanınamakın ve 

belki XVI. yüzyıl Fransız tarihçiliğinin ortaya koymuş oiduğu ürünlerin, deyim yerindeyse, 

bir bileşkesi durumundadır. ("Feridun Bey au pays des rois de France ... , Xlll-XIX,= Feridun 

Bey Fransa Krallarının Ülkesinde .. .'') 

Öte yandan Françoise Pelisson-Karro, "Zambaklar Bahçesi Gerçek Portreleri lçinde 

Fransa Padişahinrının Özü ve Varlığı (=Le lardin de lys, es sence et exisıence des padiclıalıs de 

France a travers Leurs vrayes effigies, XXI-Ll) uzun araştırmasında 1572 yılında Fransa 

krallarının soy kütüğüne ilişkin bir eserin Türkçeye çevrilmesinin gerek Fransa, gerek Avrupa 

açısından ortaya koymuş olduğu sorunları çözmeye çalışmaktadır. Çünkü Dresden Kütüpha

nesi'ndeki el yazması Akdeniz ilişkileri açısından önemli bir aşama olarak görülmektedir. 

Yazma, lnebahtı'daki Türk yenilgisi ile Fransa'daki Saint-Banhelemy katliamı arasına tarih

lenmckte ve rastlanııyı Osmanlı bürokrasisinin basit bir merak ı ile açıklamak olasılığı bulun

mamaktad ı r. Pelisson-Karro, sorunu XV I. yüzyıl Fransız tarihçi l iği bağlam ında değerlendi

rerek, söz konusu yüzyılın bütün tarihsel yapıtlarını eleştiri süzgecindcn geçirmekte, bunlarla 

TPFD arasındaki bağlantılan ortaya koymaktadır. Jean Bouchet'nin Fransa krallarının eski ve 

yeni soy kütüğü ... (Les Anciemıes et modemes geneologies des Roys de France ete ... , 1 527) 

başlıklı eseri ile Fransa'da krallık kurumu, sağlanı bir propagan~a malzemesine sahip 

bulunuyordu. Öte yandan Du Tillet kardeşlerin Fransa krallarının l<ırihine ilişkin 

derlemeleriyle XVI. yüzyıl Fransız tarihçiliği sağlam ve tutarlı sentezler yapabi lme gücüne 

erişmiş bulunuyordu. Bu aşama TPFD'nin niteliğini daha iyi kavramanıaza yardımcı 

olmaktadır. Yukarıda sözü geçen ve yazarı belli olmayan Le Recııeil des EJ]igies des Roys de 

Frarıce ... Yazarın ele aldığı sonuncu kaynak olarak görülmektedir. Bu eser, Fransız krallarının 

gravUrlerini de kapsamakla ve böylece oldukça zengin bir görsel malzemeyi barındırmaktadır. 

Burada kralların genellik le zırhlı bir şövalye kılığında temsil edilmeleri de ayrıca dikkati 

çekmektedir. Yazar bu savaşçı görünümterin kaynağının ise Le Promptıtaire des Medail/es 

olduğu üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda Şarlman yirmi dördüncü Fransa kralı, Roma 

Imparatoru olarak temsi l edilmektedir. Pelısson-Karro, bu ve buna benzer eserlerdeki 

propaganda öğelerine de özell ikle dikkati çekmcktedir. Işte Osmanl ı bürokrasisinin tam bir 

çeviri olmaktan çok, yoruma dayalı bir çeviri için temel aldığı kaynak budur. 

Jean-Louis Bacquc-Grammont, çeviride Fransızca metne ne derece bağlı kalındığı ya da 

sadakatsizlik gösterildiği sorununu ayrı bir araştırmada ele almaktadır. ("Autour d'une 
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traduction: fidelites ct trahisons". LIII-LX=Bir çeviri çerçevesinde: bağlılık ya da 
sadakatsızlık). TPFD 106 yapraktan oluşmakta ve her sayfada ll satı r bulunmaktadır, yazı 

nesihtir ve oldukça kolay okunmaktadır. Ancak Fransızca kökenli özel adları ve deyimleri 
çözmek bir Türk okuyucusu için pek kolay görünmemektedir. Es.er . efsane vi kral 

Paramund'dan başlamak üzere IX . Şarl 'a kadar 61 Fransa kralının saltanat dönemini 
kapsamaktadır. Bütün krallara uygulanabilccek ortak bir plan sözkonusudur; tahta çıkış tarihi, 
bir önceki kralla akrabalık derecesi, tahta geçmesinin yasal dayanağı, özel olarak belli başlı 
olayların aktarılması, kralın ölüm yılı ve gömüldüğü yer. .. 

Bacque-Grammont, sözkonusu eseri Türkçeye çevirenleri n, belirli deyim ve kavramları 
bilmediklerinden ötürü bir takım yanlışlıklam düştüklerine dikkatimizi çekmcktcdir. 
Sözgelimi 1559 yılında, bir çeşit cirit oyunu olan Tourııo i ' da, II. Henry'nin ağır biçimde 

yaralanması bir savaşın sonucu gibi gösteri l miştir. Öte yandan Charles Martel'in Puvatya"da 
Arapları kıı·ması, Osmantıcada katl-i iim tamlamasıyin karşılanabileceği halde bu eylem 
kassablık sözüyle aktarılmıştır. Kimi kralların çocuklarının nikahsız olarak dünyaya gelmesi 
bunların ve/ed-i zina, analarının dafalıişe olarak adiandıniması Fransız geleneklerine pek 
uygun düşmemektedir. Yanılgının bir başka kaynağı da Avrupa, daha doğrusu Fransız 
fcodalitesiyle ilgili kavramların çevirmenler için tamamen yabancı olmasıdır. Bu nedenledir 
ki, vassal sözü her zaman ptıdişa/ı, süzereli deyimi de lıarac-glizar olarak çevri lmiştir. Yine bu 

bağlamda ruhban, kilise ademisi, soylular beg-wde, uyruklar dareaya kavramlarıyla karşılan

mıştır. Yine bu çerçevede duc'ler kimi zaman dııka kimi zaman da boy-begi olarak adlandırıl
maktadır. Kimi zamanda da Osmanlı haremine özgü haseki gibi terimler dahi kullanılmıştır. 
Olayların kronolojisi bazıları dışında miladi olarak verilmektedir (Hz. İsa Tarihi). Kilise 

kuralları şeriat olarak nitelendirilmektc, Rim Papa II. Gregoire'ın putkıranlara karşı fetva 

verdiği beliıtilnıektedir. Bu örnekleri çoğaltınak olanağ ı vardır. Ancak verilenler herhalde 
çevirinin niteliği konusunda bir tikir vermektedir. 

Altan Gökalp de ("'Fransa 'Han ' larının Bir Tarihi"=Une Chronique des "Khans•· de 
France, LXI-LXII") başlıklı incelemesinde, Bacque-Grammont gibi çeviride göze batacak 
tuhaflıklam işaret etmektedir. Örneğin, bir Alman kenti olan Gelsenkirchen, Gelsem-Girscın; 
Clermon ise Kıl-Orman biçimini almaktadır. 

Ekmelcddin lhsanoğlu. sorumı "'ötekinin tanınması" bağ l aınında ele almakta ve bir 
kültürel eşdeğeriilik üzerinde durmaktadır ("Connaissance de l'autrc et equivalences culturcllcs, 
LXIII-LXIX). lhsanoğlu"na göre Rcisü lkiittap Feridun Bey'in girişimi ilk "Batıcı .. eğilim 

olarak görülmelidir. Bu, şüphesiz '"öteki"ni anlama, tanıma eğiliminin bir sonucudur. 
lhsanoğlu bir süre sonra Tarilı-i Hind-i Garbi'nin yazılmasını da yeni keşiflerin Osmanlı 

okuyucularına duyurulması. başka bir deyimle ötekilerini tanıma çabası çerçevesinde ele 
ıı:ınaktadır. İhsanoğlu'nun değindiği başka bir konu da daha önceki katılımcıl arı n da 
vurguladığı gibi çeviride. Fransa tarihinin, Osmanlı tarihçi l iğinin "dil"i ile açıklanınas ı 



305 

yoluna gidilmesidir. Nitekim Fransa krallan da Osmanlı padişahları gibi saltanat sürmektedir, 

çoğu kez Fransa saltanatı babadan irs ile intikal cylemcktcdir. Fransa soylulan beg ya da 

Frenk begleri olarak nitelendi ri lıııektcdir. Kültijrel ve bilimsel gelişmelere çok az yer verilen 

TPFD'de 1. François dönemi işienirken e/ıl-i maarifden söz edilmektc ve bu kralın Ebu'l 

Maarif namını aldığı belirtilmekte ve Paris şehrinde üç medrese bünyad eyledi ği üzerinde 

durulmaktadır. (s.168). 

Uzun yıllardan beri Paris Milli Kütüphanesi 'nde (Bibliotheque Nationalc) Türkçe 

yazmalar bölümünde uzman olarak çalışan ve buradaki yazmalarla kaynakların tanıhimasında 

önemli bir rol oynayan Bayan Annie Berthier, Ortaçağdan baş l ayarak XVIII. yüzyıl başlarına 

kadar Doğu-Batı kültürel ilişkilerini gözden geçirmcktedir. Fakat yoğunlaştığı dönem XVI. 

yüzyıldaki ilişkilerdir. Ona göre kralın "padişa/ı", sultwıın ise ·'Grand Seigneur" olması XVI. 

yüzyı ldaki Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin önemli bir kesişme noktasıdır (Quand le 

roi devint .. padichah", ct le sultan "Grand Seigneur: Regardes croises entre la France et la 

Turquie au XV le sieclc," LXXI-LXXIX). Berthier XIII-X IV.yüzyıllarda Anadoluda beylikleri n 

kurulduğu, geliştiği, Osmanlı Devletinin tarih sahnesine çıktığı dönemde Batıya ulaşan 

haberlerin gittikçe ivme kazandığı üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda Niğbolu savaşında 

tutsak edilen ve Bursa'ya götürülen, aralarında Korkusuz Jean, Mareşal de Boucicaut gibi 

soyluların da bulunduğu Fransız tutsaklannın geri gönderilmesiyle olumlu bir Türk 

görünlüsünün çizi ldi ği nede dikkati çekmektedir. XV. yüzyılın başında GiUes le Bouvier, 

Türkleri bütün "Sarazcnlerin en dürüstü" gösteriyor ve onları "en açık yürekli kişiler" 

(franches gcns) olarak tanımlıyordu. istanbul'un fethinde sonra Doğu-Batı ilişkileri büyük bir 

artış gösterdi. Berthier'in anlatırnma göre "ll. Mehmet Hıristiyanların düşmanı olmakla 

birlikte, pek çok Avrupa Hükümdarına göre tam bir " Rönesans adamıydı". 

Fransa'da Muhteşem Süleyman olarak bilinen Kanuni zamanında Türkiye-Fransa 

arasındaki i l işkiler yepyeni bir anlam ve içerik kazandı. Kapilillasyonlarla bu ilişkiler 

ekonomik ve ticari gelişme sürecine girdi. Bu süreçte "İsa'nın mezarını gasp eden Türk" yerini 

daha gerçekçi bir inıgeye bırakıyor, Fransa'da ·•zambakla hilalin birliğin"den yana o l anların 

sayısı artıyordu. Ancak bütün bunların ötesinde Türk, Avrupa için büyük bir korku kaynağı 

olarak görülüyor, Ortaçağdaki Haçlı düşünceleri zaman zaman gündeme geliyordu. Ama yine 

de Türk, büyük bir ilgi kaynağı olmaya devam ediyordu. Vaktiyle Clarence Dana 

Rouillard'ın 12 ayrıntılı olarak incelediği gibi Türk, Fransız tarih, düşünce ve edebiyatında 
oldukça önemli bir kavram olarak sürekli bir araştırma konusu olmaya devam ediyordu. XVI. 

yüzyı lda Guillaume Posıel gibi ilk Fransız doğubilimcileri , eserlerini vermeye başlamışlardı. 

Gabricl d' Ararnon'un elçiliğinin Türk-Fransız kültürel ilişkilerine açtığı yeni ufuklar, pek çok 

Fransız gezgin ve sanatçısının Osmanlı ülkesini ziyaretine ortam hazırladı. Nicolas de 

Nicolay, A . Theveı, Pierre Bclon. P. Gilles bunların en seçkinleri olarak görülmektedir. işte 

12 Tfıe Tıırk in Frenc/ı History, Tlwught and Uteraıure, Paris, 1938. 
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TPFD'yi incelerken Türkiye ile Fransa arasındak i bu kültürel ilişkileri gözönünde 

bulundurmak ve bu i l işki lerin daha sonraki yüzyı l larda da devam clliğini belirtmek gerekir. 

Ana çizgileriyle gözden geçirdiğimiz bu katkılar, şüphesiz T PFD'yi daha sağl ı klı 

değerlendirmemize olanak vermektedir. Bunu belirttikten sonra şimdi eseri biraz daha yakından 

tanımaya çalışalım: 

TPPD'nin ilk yaprağının ön yüzünde Tarilı-i Fratıce arka yüzünde ise Der Beyan-ı 

Padişalıan-ı France kaydıyla besınele yer almaktadır. Bunun dışında çevirinin gerekçesini 

açıklayan herhangi bir açıklama, mukaddi me ya da önsöz bulunmamaktadır. Metnin yayınında 

uygulanan yöntem şöyledir: 

Türkçe metinden önce her hükümdarın dönemiyle ilgili tarihsel bir açıklama yer almak

tadır, bunu Türkçe metin izlemektedir. Türkçe metin Bacque-Grammont tarafından günümüz 

Fransızcasına çevri lm iş ve zaman zaman açıklayıcı notlar eklenmiştir. Ayrıca Türkçe çeviri ye 

esas olan kaynak ya da kaynaklar da tespit edilmiş ve bu kaynakların i lgi l i bölümleri kitaba 

alınmıştır. Böyle bir yöntem çeviri ilc kaynaklar arasında tam bir bağlantı kurulmasına olanak 

vermektedir. Bu çalışma ayrıca çok zengin bir görsel malzemeyi de kapsamaktadır. Her kralın 

bir ya da iki resmi kitabın ilgili bölümlerine serpiştirilmi ştir. Bütün bu resimler Paris Milli 

Kütüphanesi 'ndeki koleksiyonlarından derlenınişlir. Türkçe çevirinin dili oldukça yal ı ndır. 

XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinden çok XV. yüzyıl tarihçiliğini anımsatan bir anlatırnın 

çevirinin bütününe egemen olduğu görülmektedir. Yukanda da değindiğimiz gibi dönemin 

Türkçesine yabancı olan kimi ifadeler de çeviride kullanılmış bulunmaktadır. Fakat her ne 

olursa olsun aşağıda yaptığımız birkaç alıntı çevirinin dil inin yalın l ığı konusunda açık bir 

fikir vermektedir. Sözgelimi Fransa'nın efsanevi kralı Paramund'dan söz eden bölüm şöyle 

başlamaktadır: 

Bilg il ki vilayet-i Fran.çenitı eı,velki padi,wlıuıımnamı Pelramand olup bcıbcısınuınllmuıa 

Mllrkomir derlerdi (s.3). 

Childebert l 'in krallığı dönemi anlaıılırken: Altmcı Frcmçe padişalıı Şildiberd olup 

Kuloviı.ün ağlı idi mezkıir sa'ir kcıruıdaşları ile menıaliki taksim edüb paylaştı (s. 17) 

denilnıekte ve daha aşağıda şu anlaıını dikkati çckınektedir: 

Anımil üçüneisi lwçub keşiş aldı demek isterler ki evüyadan aldı. 

Clotairc ll' den söz edilirken sanki bir Osmanlı padişahının tahta geçişi anlatılmaktadır: 

Meı.ktir Kulôtaryô babası fe ve oldııkta dört aylık iken lı ilafet intikal eyledi ... ol Z(ımmıda 

mezkCır Lôndı1 veziri{/zam idi (s.29). 

Aynı zamanda Clotairc lll için de benzer bir anlatım kullanılmaktadır: 

Saltanat babasından irsle intikal eyleyiib Frcmçe saltanawıwı tacın giyiib p/idişalı oldı.(s. 

37). Yine bu bağlamda devlet yetkisinin saray mız ı rlarınm eline geçmesi de şöy le anlatılmak

tadır: 
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Bu ecUden sebeb oldu ki Frmıçe .mlllmatını mezkllr vezire ve vezirin oğullarma kalub 

padişalı bir raiyyet mesllbesilule olub (s. 37). 

Clovis l ll'ün dönemi işienirken de şu anlatım dikkati çckmektedir: 

On altıncı Frwıçe padi,wlıı Todorikwı evı,elki oğlı üçüncii Kuloviz olub karındaşı Hilde

berd ile saltanatı üleşdiler ki mezkur Hilde-berd dalıi bundan smıra Françe padi,mlıı old ı (s.45). 

Louis X le Hutin'in Paris Yüksek Mahkemesi binasını tamamlaması da şöyle 

anlatılmaktadır: 

Yukarıda zikr olwıdıığıı üz.re babcısmwı Pariz'de bü11yad eylediği c11a sarayı bu padişalı 

tekmil eyledi ki re'aya ve hereyanun dt?vcıları a11da istima olımııb refalıiyetde o/alar. (s. 136) 

Kültürel gelişmeler açı sından Fnınçois 1 dönemine özel bir yer verilmektedir. Bu kral 

zamanındaki kültürel gel i ~nıeler Türkçe çcviride şu biçimde açıklanmaktadır: 

Kendi ye Ebu'/ ma 'arif de yü nam komldı ve ,wl kadar mıılıibb-i ma'rifet oldı-ki Pa riz 

şelıri11de üç medrese biinyad eyledi-ki üç diirlü dilden ilm okıma ki latin ilmi ve ılrı?m ilmi ve 

yahudi ilmi dür ve ilmi ziyade sevdüği11den ötü ri bunlardanmaada yedi u/ımı da/ıi ilıya eyledi 

ki cemi sanaiün trlalarıdır.(s. 168) 

Hemen hemen bütün kralların ölümü ve delinleriyle ilgili olarak aynı kalıplaşmış 

aniaLırnlar kullanılmaktadır: 

... senesinde miird olu b San-Den-11iz nam kilisede sa ir padişalılar ile maen defiı olwulı. 

Bu örnekler çevirinin dili ve içeriği konusunda bir fikir vermeye yeterlidir sanıyoruz. 

Bunun dışında çeviri bağlamında üzerinde durulması gereken bir nokta da kimi deyim ve 

terirnlcrin, hatta bazı açıklaınaların derkenar halinde verilmiş olmasıdır: Nitekim Fararnund 

dönemi açıklanırken, Romanilerden söz edilmekte ve bununla ilgili olarak sayfa kenarında şu 

bilgi verilmektedir: 

Bu Romanilerin ibdida-i lııırııclan ve saltanata gelmeleri nice vaki oldığı ale se bil-l- ilıtistır 

bıı risalenin zalırıtıda beyan olunmuşdur nazar oluna (s. 3) 

Buradaki açıklamaya karşın TPFD'de Romalılar hakkında her hangi bir açıklamaya 

rastlanmamaktadır. Yine aynı sayfada d11ka 'nın boy begi demek olduğu yazılmışrır. Galya'dan 

söz edilirken şu cümle kullanılmıştır: Latince Galııs derler lwros demek olur.(s.l 0) 

Clovis döneminde lacivert üzerine zambak i şlenmesiyle krallık sancağının ortaya çıktığı 

belirtilirken de derkenara şu kayıt düşülmüştür: 

Ki bilfiil Françelülerin sancakları bııdıır.(s. 15) 

Yine bu kralın dönemine bağlı olarak "Rum kaysarı"nın krala bir altın taç gönderip onu 

patritçıyo kabul etmesiyle ilgili olarak bu sözcüğün açıklaması yapılmaktadır: 

Patritçıyo demek aramıula ,wdıirliimiizdeıı ııe akraba ii ta 'allukatımıulaıı birisi ve bir 

cemiyyetüıı ulusıki salwnmı lufzii lıiraset eyleye ve konso/oslık ba,çka bir Irakimlik maıısıbı 
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dur ki bu isim Romemilerden çıkmfl ı/ur .ki bu zamana dek sürliliir.(s. I 5) "Liyôn nam kaysar 

padişalı"taıı sözedilirken (s. 56) derkenere/n f'Ljypn demek ars/(IJı demekdiiıı• kaydı düşülmüştür. 

"Yigimıi dördl.inci Françe padişalu PepiJı !Jref oğ/1 Şar!amarıye "den sözedilirken bu ad m ne 

anlama geldiği açıklanmakrcıdır. (s. 68) 

"mcmye demek awmetlü demek-dür amm/i tıtimı m,amettiJ Ptlrlfl dur Ştirlr?!llanye demek 

avnetlii demek olur zira cemi padişalılardan bu ôzam idi". 

Böyle bir açıklama Charles (Şarliz) adı için de yapılmaktadır: 

"Françe dilinde Şcırlizdür tuimw Lcıtiıı dilitu/e Kartuz ve Frenk Kar/o derler.(s. 74). 

Yine söz konusu kral Charles ll le Chauve'un sıfatı için de benzer bir açık l amu 

yapılmıştır: 

Şalve şol kimesneye derler ki ba,wnun ön inde sac olmayub buna dalıi latin dilinde Klllvuz 

derler ômma Frenk Kal ve der. (s. 74) 

Oldukça ilgi çekici bir derkenar da ı. Frnnçois 'nın "ilmi ziyade sevdiğinden" söz edilirken 
onun "yedi ulu m dahi ihya" eylediği Uzerinde durulmakta ve bu yedi ilmin Ttirkçe karşılıkları 

da verilmektedir: 

Ol yedi ulum bunlardur gramaliket ilm-i maanle/tir vr: diy{l/{lk{j/<.a ilm-imatıtık retorika ilm

i kelam ve muzıka ilm-i musıki aritmeıika ilm-i mulıcl,f{!be Ct:PtnMrjya ilm-i lıendese 

astronomiya ilm-i nücıımdur. (s. I 68) Bunlara "kefe re mabeyinirıde ,snna! '' faJ<at "bizim 

istilalıımızda ilm tabir" olunduğu da bu açıklamalar içinde yer almakıadır. 

Bu örnekler çoğaltılabi lir, nitekim Lebel'in güzel (s. 130), San'ın veli (s.l2§), lil lım~~·nın 

beyaz (s. 125) Şanbelan'ın odabaşı (s. 130) Mariye'nin Meryem (s. 165) demek oldu~ll 
derkenarlarda belirtilmiştir. Son olarak François adı için de uzun bir açıklama yapılmı ştır: 

"Françô 'ez demek Frcınçe dilince Fratıçesko demekiltir nilekim Friiııçe Şarfiz çler amma 

Latince Kartuz ve Frenkçe Karlô deniliir kim beyam yııkaruda geçdi.(s. 168) 

Dikkati çeken bir başka konu da, kimi yabancı sözcüklerin karşıiıldan verilmeden olduğu 
gibi kullanılmış olması dı r. Ancnk bunların o tarihlerde diğer Türkçe kaynaklarda da 
kullanılmış olduğunu belirtmek gerekir. Asker anlamına gelen soldat gibi ... "Frizon ci11si11dell 
bir soldaı atıı öldürdi". (s. 48-I 1 5) Şövalyelerden söz ederken de Malta kaval-yerleri (s.l 1 2) 

denilmektedir. 

Dikkati çeken bir başka nokta da Fransa'daki din kavgalarından söz edilirken Fransızların 
aralarında nice ayrıl ıklar çıktığı belirtilmiş ve araya Kur'an'dan lıer lıizbi11 kendi elindeki ile 

feralı bulacağı (Kur'an,XXIII,54) anlamına gelen ayet sıkıştırılmıştır. (s. I 78) 

Fransa krallarının sıralamasında aynı adı taşıyanların ilki için birinci değil, evvelki sıfatı 

kullanılmakta ve bundan sonra gelenler ikinci, üçüncü vb. olarak belirtilmektedir. Yalnız 

Birinci Frarıçois için ibtida sözü kullanılması dikkati çekmektedir. Kralların taşıdıkları sıratın 

genellikle Türkçe karşılıklarının verilmesi yoluna gidilmiştir. Clodio le Chcvelu = Saçlu 
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Klavdo, Charles Martel = Maire du palais = vezir, Raoul de Bourgogne = Rişard oğlı Raul, 
Louis IV d'outrenıer = Denizgeçdi Dördüncü Lu\ iz, Louis VI le Gros = Mücessem Luviz, 

Louis VII le Jeune = Taze Luviz; Philippe ll Auguste = 1 IUdaverdi Filipo, Charles V le Sage 
= Uslu Şarlii vb. bunun yanında kimi kralların sıfatlarının Türkçeleri başlıkta verilmemiş, 

ancak metinde açıklanmıştır: Bel Filipo = Güzel Filipn de111ek olur, Filipo Lolon, kim ziyade 

tavil dlmagllt Loto/ı dediler. 

TPPD, daha önce de belirti ldiği gibi siyasal ve askeri olayların sıralandığı kronolojik bir 
eser olarak götillmektedlt. Ama yine de eserde feodal yapı , kilise hukuku, kimi kralların 
yönetsel, kurıilnsal ve askeri alandn yaptıkları düzenlemeler, kültürel ge li şmeler, önemli 
mimari eserler vb. hakkında önehill ipuçları bulunduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Öte 
yandan TPFD'de diinya tarihi açısırtdilli kimi önemli olayleırın da özet olarak da olsa 
işlendiğini görüyoruz. Sözgelimi TPFD Hunlat'dan ve Attila'dan sözetmekte ve özellikle H un 

sözünün Üngürüs ( Macaristan)'le bağlantısını açıklamaktadır. 

"ale'l husus lıwıs ıaifesi üzere ki bugün üngiiriis demekle me1ç/ıurdttr kim bunların 

serdtlrlarma Atilô derler idi ki Bleda padişalıınun lwmıda1çı idi bir azim asker cem eyleyüb 

Kolônye ve Tirebüs memleketlerini ve nice kale'ler dalı i fetlıeylediler ... (s. 8) 

TPFD' njn dayandığı kaynaklar, Dagoberd 1 (Evvelki Dagoberd 629-639) zamanında 
Arabistan'da peygamber Muhammet'i n zuhur ettiğ ini yazmakla ve bu konuda çeşitli 

rivayetleri de deriemiş bulunmaktadırlar. (s. 34, not:5) Ancak sözkonusu kral döneminin 
Türkçe çevirisinde böyle bir kayda rastlanmamaktadır. Acaba niçin? Çünkü o dönemde Avrupa 

ya da Fransız tarihçilerinin Hz. Muhammed'den sözederken sürekli olarnkfaıu: (düzme) sı falını 
kullanm ış olmaları, bize öyle geliyor ki bu bölümün atianmasının ana nedenidir. 13 Buna 
karşı lık Charles Martel 'i n İ s lamlar üzerindeki zaferini anlatan bölümUn çevirisi olduğu gibi 
verilmiş ve hatta bu bölüme bir derkenar yazılmıştır:[ bu zaman ki Şarliz Martel zikr olunan 

islam arab/arı cemien şelıid eyledi bizim ulu peygamberimizi/ı SS lıicreti tcırilıinirı yüz otuz 

dokuz serıesi mürur eylemiş idi .wmmet,s. 58] Haçlı seferleriyle ilgili olarak arz-ı mukaddes 
seferi ve arz-ı mukaddesi n fethi (s.l 08-119)'nden dahi sözcdilmektedir. Din kavgaları da eserde 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağ lamda Fransa'yı Sairıt- Barthelemy (1572) felaketine 

götilrecek gelişmeler ele alınmakta ancak eser 1563 yılı olaylarıyla sona crmektedir. 

13 Batı dünyasında Ortaçağda Hı. Muhammed ile ilgili bilgi yetersizliği, ı:ı:ı.~sup, Biz.ans'ın 
etkisi ve ls lam-Hırisıiyıııı çaıı~nıa~ ı gibi nedenlerle Islam peygamberinin olumsuz bir ıasviri 
yapılmıştır. Ancak Rönesansla birlikte özellikle Fransa' da İslam dünyasına karşı ilgi arınıaya 
başlamış, islam tarihi incelenmiş, klitliphaneler Doğudan getirilen yazınalarlu zengin leşnı iştir. 
Bütün bunlara bağlı olarak d:ı Hz. Muhammed hakkındak i görüş ve dlişUncelerde de temel li bir 
değişiklik olmuş ve o lumsuz bir imgenin yerini giderek biliın~el ıır:ışıırınalar:ı dayanan bir görüntü 
almışur. Bkz. Rogcr Amaldez. "L'inıage du culture fnınç:ıise •. Dokuz Eylül Üniversitesi ll:ıhiyaı 
Fııkültc.~i Uluslararası Birinci ftlam Araştımwları Sempozyıımu, i znıir, 1985. 45-61 , Türkçe 
çevirisi, 62-78. 
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Eserin sonunda k i tabın, Feridun Bey' in yönlendirmesiyle Tercüman Hacı Hasan bin 

Hamza ilc Katip Ali bin Sinan uı rafındnn 1572 Mayıs-Ağustos arasında çeviriidiğini belirten 

bir kayıt bulunmaktadır. Ayrıca iç kapakttı da Şam Kalesi /\ ğası [muhafızı 1 Ömer Ağa'ya 

Hayrullah Efendizade A li Ağa'nın zcanıetine ilişk i n bir mektup yazıld ığı da ifade edi lmektedir. 

Bunun elbette TPFD ile bi r il i şkisi bulunmamaktadır. 

Kitaptaki bibliyografya bölümüne gelince (s. 182- 192) ilk aşamada Fransa'da XVI. 

yüzyılda ancak 1572'den önce yazılan vekayinamelerin ayrıntılı bir dökümü yapı l ınaktadır ki, 

bunlar arasında TPFD'nin kaynaklan da bulunmnktadır. [kinci olarak kısaltılını ş vekayiname

ler sıralanmı ştır. Bunu diğer çağdaş kaynakların bibliyografyası izlemektedir. Bütün bu kay

nakların bulundukları yerler de gösterilmiştir, zira XV 1. yüzyılda basılmı ş olan kitapların 

bugün çok nadir olduğunu ve bunların neredeyse bir yazma değeri taşıdığını belirtmeye gerek 

bile yoktur. Öte yandan her kralın saltanat dönemini kapsayan vekayinaıneler de kronolojik 

olarak sıralanmıştır. Döneı1ı ve işlenen konuları içeren zengin bir kaynakçanında verildiğine 

de işaret etmek gerekir. Ayrıca her kralın hüküm sürdüğü t<ırihlerle. kimi önemli olayları özet 

olarak veren bir liste daha eklenmiş bulunmakıadır. Kaynaklardan yapılan iki sayfalık 

alıntıdan sonra, kitap genel bir dizinle sona ermektedir. 

Sonuç olarak şimdiye kat.lar varlığı bilinen ve tek ııüsha olan. ancak üzerinde pek durul

mamış bulunan TPFD'nin gen i ş bir kaynak taraması ve değişik bilim adamlarının kaıkılanyla 

bilim dünyasına kazandırılmas ı yolunda gösterilen emeği ve çabaları saygıyla selamlıyoruz . 

Eserin gün ı şığına çıkınasındaki en büyük payın da Jean-Louis Baeque-Grammont 'a ait 

olduğunu da bir kez daha belirtmekte yetiniyoruz. 
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Halil SAHlLLlOGLU, Studies on O!tollullı Ecorıomic and Social History, Istanbul 
1999, 221 s., IRCICA yayını 

Osmanlı arşivindeki çalışınaları i le akademik çevrelerin hak lı takdirini kazanmış olan 

Prof. Dr. Halil SAI-IİLLİOGLU 'nun 6 adet bi ldirisi ve bir makalesi Islam Tarih, Sanat ve 

Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından kiıap formunda ilim dünyasının istifadesine 

sunulmuş bulunınakıadır. ingilizce metinlerden meydana gelen bu eser. Osmanlı Tarihi 'nin az 

bilinen yönleri üzerinde dikkat çekici. yeni araştırmalara yöneitici konuları ihtiva etmektedir. 

Sayın Sahillioğlu'nun Önsöz'deki ifadesi ile; 

"Osmanlı iktisat ve toplum tarihinin yapısı ile yakından ilgili periyodik olaylar, para ve 

tedıivül sorunu. darp ıekniği. Hazine gelir ve giderlerinin oluşumu ve yapısı gibi iktisat 

ağı rlıklı araştırınalar yanınd<ı. iktisadi bakımdan ve toplum yaşamındaki yeri ile kölelik 

kurumunun ele alındığı. araştırmalar olup zaman bakımından XV-XVIII. yüzyılları kapsamak

tadır. Bir araştırma ise yakın tarihimizle ilgili olup XIX. yüzyıl sonuna ait bir vilayet merkezi 


