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  Özet 

Jean Thèvenot’nun 1665 tarihinde �ark’a yaptı�ı yolculu�u anlattı�ı eserinin giri� kısmında La 
Croix-Petis tarafından Latin alfabesiyle Türkçe kaleme alınan, gazel ba�lı�ını ta�ımasına ra�men mesnevi 
formundaki manzum takriz, 1650-1660 yıllarındaki �arka ait ilgiyi tanımlamak maksadıyla kullanılan 
Turquierie modasının somut bir göstergesidir.  
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Abstract 

A Turkish poem in Latin was written in the introduction part of the work of Petis La Croix depicting 
the Jean Thevenot’s journey to the East in 1665.  Despite entitled as gazelle, the poem was written in the form 
of mesnewi. This poem by Croix shows the Turquirie fashion that reveals the interest towards the East between 
the dates 1650-1660. 
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Tarih boyunca Türkler, var oldukları bölgelerde çe�itli kültürlerin etkisi altında farklı alfabelerle 
eserler ortaya koymu�lardır. Bu alfabelerden bazılarının kullanımı kısa süreli olmu�ken, Uygur, Arap ve 
Latin alfabeleri belli kültür çevrelerinde uzun süre kullanılmı�tır.  

1928 yılından beri kullanmakta oldu�umuz Latin alfabesinin Türkçe metinlerde ilk kullanılı�ı XIII. 
yüzyılda �talyan ve Alman rahiplerincedir. Karadeniz’in kuzeyindeki Kumanların arasında Hıristiyanlı�ı 
yaymak üzere giden bu rahipler, Kumanca ile Hıristiyanlık ilahileri, Kuman bilmeceleri, Kumanca-
�talyanca, Kumanca-Almanca sözlükten olu�an Codex Cumanicus (Kumanca Derlemeler) adlı kitabı Türk 
dilinin yapısına uydurulmu� bir Latin alfabesi ile yazmı�lardır.1  

XIII. yüzyıldan itibaren farklı maksatlarla Latin alfabesini kullanmak suretiyle, Türk olmayan 
unsurlar tarafından Türkçe metinler yazılmı�tır. Bilhassa Fransız tercümanların, Osmanlı topraklarında 
ticaret yapan tüccarların, seyyahların ve di�er halk katmanlarından insanların Türkçe’yi iyi 
ö�renebilmeleri için birtakım sözlükler,2 Bologna’lı Kont Giovan Battista Montolbano tarafından 1622-
1632 yılları arasında kaleme alınan Turcicae linguage per terminos latinos educta Syntaxis in usum 
eorum qui in Turciam missiones subeunt türünden gramer kitapları3 ve Jakab Harsânyi-Nagy’ın 1672’de 
yazmı� oldu�u Colloquia Familiaria Turcico-Latina gibi Türkçe-Latince mükâleme kitapları4 Latin 
harfleriyle olu�turulmu� Türkçe metinlere örnek olarak zikredilebilir. 

Avrupalı seyyahlar Osmanlı topraklarına yaptıkları seyahatleri anlattıkları eserlerinde yer yer 
duydukları bazı Türkçe ibareleri Latin alfabesi ile naklederek, okuyucularına Osmanlının dili hakkında bir 
fikir vermek istemi�lerdir. Mohaç Muharebesi (29 A�ustos 1526)’nde Türklere esir dü�mü� bir Macar 
veya Sırp, Bartholomaeus Georgievic (1505-1566)’in De Turcarum Ritu et Caeremoniis adlı eserinde 
Türkçe selamlama �ekilleri, rakamları, dilbilgisi kuralları ve bir Türkler bir Hıristiyan arasında geçen 
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*• Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. 
** Tıp Doktoru. 
1 Ahmet Cafero�lu, Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, �stanbul, 1984, s. 161-186; K. Erimer, “Türk Alfabeleri”, Türk 
Ansiklopedisi, C. XXXII, Ankara, 1982, 65. 
2 Mehmet Gümü�kılıç, “XVIII. Yüzyılda Lâtin Harfleriyle Yazılmı� Fransızca-Türkçe Bir Sözlük”, Milli Folklor, S. 54, 2002, ss. 
25-29.(Bu çalı�mada, Pierre François Viguier’nin 1790 yılında �stanbul’da basılan Elemens de la Langue Turque (Türk Dilinin 
Ö�eleri) adlı kitabın 355-456. sayfaları arasında bulunan François-Turc adlı sözlük incelenmi�tir.) 
3 Aldo Gallotta, “Latin Harfleriyle Yazılmı� Birkaç Osmanlı Atasözü”, �Ü Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 
XXIV-XXV, 1980-1986, ss. 235-249. 
4 G(yörgi) Hazai, “Jakab Harsânyi-Nagy’ın Latin Harfleriyle Yazılmı� Türkçe Metinleri”, Türk Dili Ara�tırmaları Yıllı�ı 
Belleten, 1971, s. 338, Ankara, s. 50. 
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Türkçe kısa bir diyalog Latin alfabesiyle kaydedilmi�tir. Ayrıca eserin son bölümünde Türkçe-Latince 
sözlük yer almaktadır. 5 

Latin harfleriyle yazılmı� Türkçe metinlerden birine de 1654 tarihinde Paris’te yayınlanan Les 
Voyages du Sieur Du Loir adında bir seyahatnamenin 224–252. sayfalarındaki Ba�dad Fetihnamesi 
ba�lıklı bölümünde rastlanılmaktadır. 

 Jean Thèvenot’nun 1665 tarihinde �ark’a yaptı�ı yolculu�u anlattı�ı eserinin giri� kısmında La 
Croix-Petis tarafından Latin alfabesiyle yazılmı�, gazel ba�lı�ını ta�ıyan �iir bu açıdan özelliklidir. 

 Thèvenot, 1663’te Paris’te do�mu�tur. Varlıklı bir aileye mensuptur. Küçük ya�ta amcası 
Melchisedech Thèvenot (����������	nun tesirinde kalarak �arkiyatçılı�a merak salmı� ve bazı do�u 
dillerini ö�renme�e ba�lamı�tır. Yeti�mesinde, devrinin ileri gelen �arkiyatçılarından Barthelemy 
d’Herbolot (1625-1695)’nun büyük rolü olmu�tur. Seyahate çıkmadan önce bir müddet onun yanında 
kalarak ondan do�u dilleri ve kültürleri hakkında bilgisini geni�letmi�tir. Birlikte seyahate çıkmayı 
kararla�tırmı�lar, fakat d’Herbelot, son anda bazı ailevî sebeplerle seyahate çıkmaktan vazgeçince, 
Thèvenot tek ba�ına 31 Mayıs 1655 tarihinde Roma’dan hareket etmi�tir. 2 Aralık 1655 tarihinde 
�stanbul’a varmı�; 30 A�ustos 1656 tarihine kadar dokuz ay �stanbul’da kalmı�tır. Bundan sonra Bursa, 
�zmir ve bazı Ege adalarını gezdikten sonra Kudüs’e gitmi�tir. Müteakip yıllarda Thèvenot, Mısır, 
Filistin, Irak, �ran ve Hindistan’a kadar gitmi�, dönü�te 1667’de �ran’da ölmü�tür. 

Voyages de M. de Thèvenot en Europe, Asie et Afrique adını ta�ıyan seyahatname, üç bölümden 
meydana gelmektedir. Türkiye’yi içine alan birinci kısım “Voyage du Levant”; Mısır, Irak ve �ran’ı içine 
alan ikinci kısmı, “Suite du Voyage de Levant” ve Hindistan’ı içine alan üçüncü kısmı ise “Les Voyages 
des Indes Orientales” adını ta�ımaktadır. Seyahatnamesinin birinci kısmı 1665, ikinci kısmı 1674 ve 
üçüncü kısmı da 1684 yıllarında basıldı. 1687’de �ngilizcesi ve 1693’te de Almancası ne�redildi. Tam 
Fransızca metin ise 1727’de be� cilt halinde yine Amsterdam’da yayınlandı.6  

Gazel’in müellifi François Pétis de La Croix (d.1622-ö.1695), �airli�inin yanı sıra seyyah, 
�arkiyatçı ve tercümandır. �ark’ta dola�mı�, Türkçe, Arapça ve Farsça ö�renmi�tir. Kırk yıl müddetle, 
sarayda, Fransız kralı Louis XIV.’ün Türkçe ve Arapça tercümanı olmu�tur.7 Fransız kralının sahibi 
oldu�u kıymetli Türk ve Fars el yazmalarının bir katalogunu ve Türkçe kelimeleri harekeli Arap 
harfleriyle verdi�i, el yazması bir Fransızca-Türkçe sözlük hazırlamı�tır ( Dictionnaire Turc-Français et 
Français-Turc).8 Histoire de France (Fransız Tarihi)’ni Türkçe’ye tercüme etmi�, Tarih haritaları 
hazırlamı�tır.9 Kendisiyle aynı adı ta�ıyan o�lu (1653-1713) ve torunu da onun izinden giderek �ark 
dillerinden tercümeler yaptılar. O�lu François (1653-1713) Bin Bir Gece Masalları’nı (Mille et un Jours) 
çevirdi (1710-1712). Küçük o�lu Alexandre da tercümanlık yaptı. Bu neticede, çocuklarına, 
küçüklüklerinden itibaren, matematik, astronomi, co�rafya resim ve müzi�in yanında, �ark dilleri tahsil 
ettirmesinin rolü büyüktür.10 

Bir Frenk tarafından hem Türkçe hem de Latin harfleriyle yazılmı� belki de ilk �iir olan 
“Thevenot Tchelebinung Hhazretineh Sefer Kitabi-sinung Uzreh Gazeller”i, Jean de Thèvenot’a ithaf etti. 
Bu metnin, Türkçe’deki ilk transliterasyon örne�i oldu�u ifade edilmektedir.11  

La Croix’ın di�er eserleri �unlardır: Dictionnaire Manuscrit Français et Turc, el yazması, 1666; 
Etat general de l' Empire Ottoman, Paris, 1695; Histoire du Grand Genghizcan, Premier Empereur des 
Anciens Mogols et Tartares, Paris, 1710. 
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5 N. Melek Aksulu, Mohaç Esiri Bartholomaeus Georgievic (1505-1566) ve Türklerle �lgili Yazıları, KB Yay., Ankara, 1998, s. 
13, 30. 
6 Jean Thèvenot, 1655-1656’da Türkiye, (çev. Nuray Yıldız), �stanbul, 1978, s. 17-18, Aynı eser, Ali Berktay, (Thèvenot 
Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi, 2009) çevirisiyle yayınlanmı�tır. 
7 Henri Van HOOF, De l’Identité des Interprétes au Cours des Siècles, Hieronymus Complutensis (El Mundo de la, Traducci�n) 
S.3, s. 14. 
8 Frederic HITZEL (Editör), Enfants de Langue et Dragomans- Dil O�lanları ve Tercümanlar,Yapı Kredi Yay., �stanbul, 1995, 
s. 109. 
9 Buna bir örnek Timur’un Anadolu seferinin haritasıdır: Carte des Expédition de Tamerlan dans l’Irac Egemi, l’Irac Arabi, le 
Courdistan, l’Anatolie et c., Bibliotheque Nationale de France’da. 
10 Paul SEBAG, Sur Deux Orientalistes Francais du XVIIe Siecle; F. Petis de la Croix et le Sieur de la Croix, Revue de l’Occident 
Musulman et de la Méditerranée, Yıl: 1978, C. 25, Nu. 25, s. 89-117. 
11 Jean BOISSEL, Le Voyage en Perse de Jean Thévenot (1633-1667), Montpellier’deki XXVI. Congrès de l’Association’daki 
sunu�, 24 Temmuz 1974, s. 112, dipnot: 2. 
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Metnin �ekil ve Dil Özellikleri 

�iir, Croix’ın aynı zamanda ilmî editörlü�ünü de üstlendi�i, Thèvenot’nun 1664’deki �ark 
seyahatini anlattı�ı “Extrait de Relation d'un Voyage Fait au Levant... de Mr de Thévenot” kitabının ilk 
cildinin giri�inde, Fransızca tercümesiyle beraber yer almaktadır. �iir manzum bir takriz özelli�i 
ta�ımaktadır. Croix, Thèvenot’un amcası Melchisedech Thèvenot’nun ye�eni üzerindeki eme�ini anarak 
�iire ba�lar. Thèvenot bütün i�lerinde yol göstericisi amcası aracılı�ıyla tanıdı�ı �ark dünyasına seyahat 
etmi� ve bu kıymetli eseri ortaya çıkarmı�tır. Bu eseriyle müellif marifetini göstermi�, ba�ka ülkeler ve 
insanları tanımayı Fransızlar için imk�nlı hale getirmi�tir.  

Croix �iirinin ba�ında gazel terimini kullansa da (hatta gazeller demekte), manzum bir takriz 
özelli�i gösteren bu �iir mesnevi nazım �ekli kullanılmak suretiyle, 11’li hece ölçüsüyle yazılmı�tır. �air, 
Türk dilini ve �iir tekni�ini yeterince bilemedi�inden, (juzindeh / karadeh;ichlerugnuz / baghichlar-
segnuz; ghendugnuz / dolachdugnuz kelimelerinde oldu�u gibi) redif görevli ekleri kafiye gibi 
kullanmı�tır. 

Croix �iirinde Türkçe kelimeleri Latin harfleriyle kar�ılarken Fransız okuyucusunun metni 
kavramasını kolayla�tıracak �ekilde, Osmanlı Türkçesi’nde kullanılan harflerin özellikleri göz önünde 
bulundurarak, farklı sesleri kar�ılamak için kendince bir sistem olu�turmu�tur. 

Metinde kullanılan grafemler ile temsil olunan Türk fonemleri �u �ekildedir: 
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Sonuç 

Avrupa’nın ve Avrupalının gözünde genellikle Türk, varlı�ını tehdit eden kar�ı varlıktır. Bunun 
yanı sıra, tanıdı�ından itibaren Osmanlı ülkesi ve Türk daima Avrupalının ilgi alanı içinde olmu�tur. Bir 
kısmı, kendisi için tehlike arz eden bu varlı�ı daha iyi tanıyarak ondan korunabilece�ini dü�ünmü�, bir 
kısmı da bu büyük ve egemen gücün sahibi insan gibi ya�amak, inanmak ve yazmak merakına kapılmı�tır. 
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1650-1660 yıllarındaki Turquierie modası do�u dünyasına ait entelektüel ilginin doru�a 
tırmandı�ı bir dönemdir.  Do�u ya�amı bu dönemde neredeyse didik didik edilmi�tir.  

Thèvenot’nun seyahati ve seyahat kitabına yazılan manzum takriz bu merak ve hayranlı�ın 
göstergesidir. Latin alfabesiyle yazılan ilk �iir oldu�u iddia edilen metin, konu itibariyle sıradanlık 
gösterse de, Croix tarafından önerilen grafemler açısından dikkat çekicidir.  

Osmanlı, sonraki asırlarda gücünü ve Avrupa’daki itibarını yitirecek olsa da, James Clarence 
Mangan (d.1803-ö.1849, Dublin) ve Charles Verney (d. 1858; Paris) gibi Türkçe hayranı ve Türkçe yazan 
�airler ender de olsa var olmu�tur. 

  
THEVENOT TCHELEBINV(U)NG HHAZRETINEH   THEVENOT ÇELEB�NÜN HAZRET�NE SEFER  
SEFER KITABI-SINV(U)NG V(U)ZREH GAZELLER  K�TABISUNUN ÜZRE GAZELLER 

 
Herneh guzel ola deria iuzindeh (juzindeh),       Her ne güzel ola derya yüzünde, 
Herneh dakhi guzel ola qaradeh;     Her ne dahi güzel ola karada; 

 
Tchiqarup qaleminden ganimetlu.    Çıkarup kaleminden ganimetlü 
Zehoureh gheturdy amdgian rigbetlu:    Zuhura getürdi amcan ra�betlü 

 
Siz oni taqlid idup, ichlerugnuz     Siz onu taklid idüp, i�lerünüz 
Kerimi must bizeh baghichlar-segnuz:    Kerîminüz bize bagı�larsınuz: 

 
Kitabugnuz cherif âlemdeh qaboul    Kitâbunuz �erif âlemde kabûl 
Oladgiaq, bizeh âziz dur né maqboul:    Olacak, bize azizdür ne makbûl 

 
Ani tassnif itmek itchun, ghendugnuz    Anı tasnif itmek içün, kendünüz 
Varup ghezup duniaï dolachdugnuz:    Varup gezüp dünyayı dola�dunuz: 
 
Hem kablietugnuz âzim her ierden (jerden)    Hem kabiliyetünüz âzim her yerden 
Filhhaq télim eder vé her maqlouqden:    Filhak talim eder ve her mahlukdan: 

 
Lakin chuhretung leh ben oloup iekdil,    Lakin �öhretünle ben olup yekdil 
Kitabden chikiaiet ittugumi bil:     Kitapdan �ikâyet ittügümü bil 

 
Bou mezbour hhaqqi bir (Kerreh) Lerreh eksiltti,   Bu mezbur hakkı bir lira (kere) eksiltti 
Qatchan ssavachuni(r)  riuayet itti:    Geçen (kaçan) sava�unu rivayet etti 

 
Neqadar duchurdung bou ssavachindeh?    Ne kadar dü�ürdün bu sava�ında? 
Mechhour kim bilmezsah her franqistandeh?   Me�hur kim bilmezse her frengistanda? 

 
Danucq olan âmeluneh fakhruni     Denük olan âmelune fahrunu 
Aïtti banga, hem iararlighuni (jararlighuni):    Ayıttı bana, hem yararlıgunu 

 
Pirouzi senden, n-itchun ya Pehlevan:    Firuzi senden, niçin ya Pehlevan 
Ghizlersen dilauer (dilaver) senung ) Ki reuan (Kirevan)?  Gizlersen dilaver senün Kirven? 
 
LA CROIX PAITIS      LA CROIX PAITIS 
Tarq dilindeh Faransah Padichahinung     Türk dilinde Fransa Padi�ahının  
Kiatibi hem tergimani.     Kâtibi hem tercümanı 

 

(Asıl metin, ilk baskı olan “DE THEVENOT, Relation d’vn Voyage Fait av Levant, Paris: Lovis 
Billaine, 1665’ten alınmı�tır. Parantez içindeki versiyonlar, DE THEVENOT, Voyages de Mr. De 
Thèvenot en Europe, Asie et Afrique, 3. B., Amsterdam: Michel Charles Le Cene, 1927”den alınmı�tır.) 
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A MONSIEUR DE THEVENOT  
sur son Livre de Voiage 
(Tradution des vers Turquesques) 
Imitant les travaux d’un Oncle curieux, 
Qui vient de mettre au jour par sa plume seconde. 
Ce qu’on voit de plus bean sur la terre et sur l’onde, 
Tu nous donnes aussi tes labeurs glorieux. 

 
Ton livre nous doit être et cher et precieux. 
Toi même pour le faire, as visité le monde; 
Et ton experiènce à nulle autre seconde, 
Nous instruit de l’état des hommes et des lieux. 

 
Cependant je m’en plains avec ta renommée, 
Au recit d’un combat, dont l’Europe informée, 
Sait combien d’ennemis ton grand coeur mit à bas: 

 
Des té moins de tes faits m’ont raconté ta gloire; 
Pour quoi nous caches tu ta valeur aux combats, 
Puis qu’on doit à ton bras l’honneur de la Victoire? 

 
LA CROIX PAITIS 

     Secretaire Interprete du Roi en Langue Turquesque. 
 

 
Seyahat Kitabı için  

BAY THEVENOT’A 
(Türkesk �iir gelene�inde olarak) 

 
Yeryüzünde ve denizlerde güzel olan her ne varsa, 
Tüy [kalemi]nin yardımıyla izhar eden, 
 
Meraklı bir amcanın i�lerini taklitle,  
�erefli me�akkatinizi bize ba�ı�ladınız. 

 
 
Kitabınız bize sevgili ve kıymetli olacaktır. 
Onu tertip etmek için kendiniz, dünyayı dola�tınız. 

 
Ve marifetiniz kimseden geri de�il. 
[Böylece] ö�reniriz insanların ve yerlerin halinden. 

 
Lakin �öhretinizden biraz �ikayetçiyim; 
Koca yüre�inizle kaç dü�manı ala�a�ı etti�inizi bilen 

 
Avrupa’nın duyurdu�u bir sava�ın rivayeti. 
�anınızdan bana hikaye edilenler, hakikatden daha az. 

 
Sava�lardaki yararlıklarınızı bizden niçin saklarsınız? 
Sizin kollarınıza malik, zaferin �erefi olan biri varsa. 

 
LA CROIX PAITIS 

Türk Dilinde Kral’ın Çevirmeni ve Kâtibi. 
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