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Doğubilimci Langles'nin Notlarında 
Türkiye Matbaacılığıyla 

İlgili Bilgiler 

Yahya Erdem 

Türk matbaacılığına dair temel Batı 
kaynakları çok fazla değildir. Yine 

de bazı şarkiyatçıların Türk basın ve 
matbuat tarihine özel ilgi gösterdikleri bi-
linmektedir.Toderini JHammer, Bianchi, 
Ubicini, Belin, CİCment Huart ve Babin-
ger bunlar arasında sayılabilir. Türk basın 
tarihine ilgi duyan bir başka doğubilimci-
nin de Louis Langles olduğu anlaşılmak
tadır. Langles Türk matbaacılığında özel 
bir yeri olan Seyyid Mustafa'nın Diatribe 
de l'inginieur Stid Moustapha adlı ese
rini iki kere yeniden yayımlayarak bu il
gisini açıkça göstermiştir. Ancak 
Langles'nin bu yönü yerli kaynaklarımıza 
son yıllara kadar aksetmemiştir. Son za
manda ise daha çok Seyyid Mustafa'nın 
kitabının tıpkıbasımı vesilesiyle adı sık
ça geçmiş, fakat hakkında ve bilhassa 
yazdıkları üzerine herhangi bir bilgi der-
lenmcmiştir. Oysa bu yazımızda da görü
leceği gibi Langles, bize Türk kitap tari
hine ait kısa fakat ilginç bilgiler bırak
mıştır. 

Doğubilimci Louis Mathieu Langles 
1763 yılında Perennes'de doğdu. Sağlığı 
nedeniyle genç yaşta askerlik mesleğini 

bıraktı ve en büyük zevki olan şark dille
rini öğrenmesine imkân veren, işi az pa
rası bol bir görev seçti. Kraliyet kolejinde 
Caussin de Perceval'in Arapça, Ruffin'in1 

Farsça deslerini takip etti. Bu dönemde 
doğu dillerinin pek çoğunu, özellikle 
Farsçayı mükemmel öğrendi. 1787 yılın
da Türkçe'ye de Timur ve luzukatı adıyla 
çevrilen eseri neşretti2. Langles aynı 

' Ruffin, Pierre-Jean-Marie. 1742'de Selanik'te bir 
Fransız tercümanın oğlu olarak dünyaya geldi. İs
tanbul'da dil oğlanı olarak yetişti. Klçi Compte de 
Vergennes ile birlikte bulundu. 1767'de Baron de 
Tott ile Kırım'a gitti. 1779da Paris'e döndü. 1784 
senesinde kraliyet kolejinde Türkçe ve Farsça hoca
sı oldu. Ihtilâl'dc İstanbul'a geri geldi. Napolyon'un 
Mısır seferi sırasında Yedikule'de üç ay tutuklu kal
dı. Çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 1824'tc 
İstanbul'da öldü. 

* Instittıts politiques et militaires de Tamerlan, 
proprement appelle Timour, ecrits par lui-menıe en 
Moğol et tradıtits en François sur la version Persa-
ne d'Abou Taleb-al-Hosseini, avec la Vie de ce 
conquerant, d'apres les meilleurs auteurs orienta-
ux, des notes & lables historiaues, geograplüques 
ete. par LLangles.Ya.iif,, 1787. 122+402 S.Timur'a 
atfedilen, ancak sonradan lamamiyle hayali olduğu 
anlaşılan bu eser Yemen valisi Cafer Paşanın kü
tüphanesinde bulunan Doğu Türkçesiyle yazılı bir 
elyazmasına dayanmaktaydı. 
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DIATRIBE 
DE L'INCENIEOR 

S E I D M O U S T A P I I A , 

SUR L'ETAT ACTUEL 

DE I/ART MILITAIRE, 

DU GENIE ET DES SCIENCES, 

A C O N S T A N T I N O P L E ; 

fınftrimtie dans la natmf&e lypoği-uyhie de Sauunt, 
Jondar, par la Sulum Stilim III, ıKo3. 

PuLlİeti d'dpitîi lutliıîütt origi ı ınie, avec quolt|ıies 
ııntea qui um paru ıtticesiuirttt jxıur I'iıitet i tence 
de I'ouvratjc. 

PAR L. LANGLES. 

P A R İ S , 
C I I E I FEItRA, Iibraire, rııe dts Grandi-Aı ıg ı ıs l in ı , 

II." J I . 

ı t i p a ı u a a i K DE J .H. SAJUU, aıı ı i DE LA [ I A I H ' E . M . ' I I . 

Seyyid Mustafa'nın Diatribe'inin Langlis 
tarafından yapılan ikinci neşri 

tarihlerde , rahip Amiot3 tarafından cince 
olarak hazırlanan mançu sözlüğünü ya
yımlamakla görevlendirildi. 1795 yılında 
açılan Doğu Dilleri özel Okulu'nun ve 
Coğrafya Cemiyeti'nin kurulmasına öncü
lük etti. Bu okulda idareci oldu. 30 yıl bo
yunca orada fars dili hocalığı yaptı. 
Kraliyet Kütüphanesinin Doğu Dilleri 
Yazmaları Bölümünün muhafızlığına ge-

3 Rahip Amiot (1718-1794) Çin'de misyonerlik fa
aliyetlerinde bulundu. Çin ve tatar dillerini çok iyi 
bilen Amiot, Çin tarihi ve sanatıyla ilgili inceleme
ler yaptı. 

tirildi.Bir dönem gözden düştü ise de 
Restorasyon devrinde pekçok paye elde 
etti. Çalışkan bir bilim adamı olan 
Langles Doğu kültürleriyle ilgili birçok 
kitabın ve seyahatnamenin editörlüğünü 
yaptı, bu eserleri dipnotlarla, geniş açık
lamalarla yayımlayarak ün kazandı4. Te
lif, tercüme ve yayın olarak yüze yakın 

Langles'nin yayına hazırladığı ya da bizzat ken
disinin kaleme aldığı pekçok eserden birkaçını 
kitâbiyat bilgimizi genişletmek için verelim: 
L.Langles. Dictionnairc tartare-mantehou-frança-
is, composl d'apres un dictionnaire mantehou-chi-
nois par M.Amyot, redige et publıe avec des addi-
tions et l'alphabet de cette langue par L.L. Paris, 
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eser verdi. Daha kendisi hayatta iken 
eserlerinin o zamana kadar çıkanlarını 
gösteren bir katalog yayımlandı5. Bu ça
lışmaları masında Vanlı Ahmed Dürrî 
Efendi'nin Iran sefâretnâmesinin tercüme
si, Chardin'in pekçok baskısı yapılan İran 
ve Hint illeri seyahatnamesinin en özenli 
ve ciddi baskısı anılabilir. Langles çeşitli 
dergilerde tanıtma yazılan, kitap özetleri 
de yaptı. Bunların hemen hepsi ayn ba
sım halinde yayımlandılar. Langles ayn-

1789-90. 2 cilt. 
L.Langles. Voyage de l'Inde â la Mekke, par Ab-
doul-Kerym, favori de Tahmaas-Qouly-Khan; cxt-
raıt et traduit de la version anglaise de ses 
Memoires, avec notes geographiques, lilte'raires, 
ete. Par L.Langles. An V-1797. xxxii, 246 s. 
L.Langles. Rituel des Tatars-mantchoux, redige 
par l'ordre de l'Emprereur Kien-Long et precede 
d'un discours preljminaire compose par ce souve-
rain; avec les dessins des principaux utensiles et 
instruments du culte chamanigue. Paris, Impr. de 
la RepuMique. An XII(1804). 74 s, 10 levha. 
L. Langles. Recherches sur la decouverte de l'es-
sence de rose. Paris, Imprimerie Imp^riale, an Ki
li. 47 s. Savary de Breves'in hoş küçük arap harf
leriyle, imparatorluk matbaasında yeni dökülen 
mançu harflerinin bir arada kullanıldığı bu eser, 
Langles'nin tipografya açısından da önemli bir 
eseridir. 
L.Langes. Alphabet Mantchou, r6dig€ d'apres le 
Syllabaire et le Dictionnaire üniversel de cette lan-
gue; troisieme edition augmentec d'une noticc sur 
Toriğine, l'histoire et les travaux litle>aires des 
Mantchoux actuellement maitres de la Chine. Pa
ris, Imprimerie ImpSriale 1807. 208 s. Mançu alfa
besinin üçüncü baskısının künyesidir. 
L.Langles. Relation de Dourry Efendi , suivie de 
l'Extrait des Voyages de Petis de la Croix, redige 
par lui-meme. Paris 1810. 188 s. 
L.Langles. Monuments anciens et modemes de 
l'Hindoustan, decrits sous le double rapport 
archeologique et pittoresque et precedes d'une no
ticc g£ographique, d'une noticc historigue et d'un 
discours surla religion, la legislation el les moeurs 
des Hindous. Paris, 1821. 3 vols. 266+241 s ve 1 
atlas cildi. 1813 yılından 1821 yılına kadar 26 cüz 
halinde yayımlanan folio boyuttaki bu eser , ünlü 
doğubilimcinin en dikkate değer yayınlan arasında 
geliyor. 
Listeyi daha fazla uzatmak mümkün ancak konu
muz Langlfes'nin eserleri olmadığı için bu kadarla 
yetiniyoruz. 

ca Çin'e o devirde hakim olan Mançu'lar
la ilgili çalışmalarıyla da dikkatleri üzeri
ne topladı. Mançu'ların tarihi, edebiyatı 
üzerine incelemeler yapü, bir Mançu alfa
besi hazırladı. Mançu dili ile Türk dili 
arasındaki telaffuz benzerliklerine işaret 
etti6. Ancak şöhreti, Jules Klaproth'un 
18.15 de çıkan iki broşürüyle derin bir ya
ra aldı. Alman asıllı şarkiyatçı, bu 
risalelerinde Langles'nin Mançu dilinden 
tek kelime anlamadığını ispatlamaktaydı. 
Louis Mathicu Langles 1824 yılında Pa
ris'te öldü. Ölümünden sonra Journal 
Asiaüaue' de hakkında bir yazı yazan Si
nolog Abel R6musat'nm ifadesiyle " ya
pabileceğinden daha fazlasını üstlendi, 
sistemler oluşturdu, yanlışları da oldu, 
fakat ağır sorunlara el attı, faydalı tartış
malara yol açtı, öyle ki onu çürütmek is
teyecekler dahi bu amaçla kullanacaklan 
bilgiler için bazan ona borçlu olacaklar
dır. Birçok fikri bir araya getirdi, çok sa
yıda haberi dolaşıma koydu, yayın yaptı, 
çevirdi, bir yığın kitabı özetledi, yeni 
harfler döktürdü, vaızlarıyla şark dilleri 
öğrenimine sayısız taraftar topladı. İnce
lemelerinde daha derinlere gidebilen pek 
çok âlim, uykusuz çalışmalarından bu ka
dar büyük neticeler bırakamadılar". 

İyi bir kitapsever olduğu hiçbir başka 
kaynağa gerek kalmadan yazılarından an
laşılan Langles, yenileşme döneminin ta
nınmış isimlerinden ve ilk mühendisleri
mizden Seyyid Mustafa'nın Diatribe.. 
adlı eserini Fransa'da açıklayıcı notlarla 
1807 ve 1810 yıllannda iki defa yayımla
yarak Türk dünyasına ve yenileşme tari-

Catalogue des principaux ouvrages de M. 
Langles. Paris, lc Normant 1811. 24 s. 

Diatribe de ilngânieur Seid Moııstapha. Paris, 
1810. s. 22. not 10 
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himize olan ilgisini göstermiştir. Bilindi
ği gibi Seyyid Mustafa'nın 1803 yılında 
Üsküdar'da Selimiye kışlası civarında ye
ni açılan matbaada basılan 33 sayfalık ri
salesinin matbaacılık tarihimizde özel bir 
yeri vardır. Eser Fransızca olarak kaleme 
alınmıştı ve Nizâm-ı Cedîd'i Batılılara 
tanıtmayı hedefliyordu . Biz bu yazımız
da Diatribe 'in bir bakıma üçüncü baskısı 
sayılabilecek olan 1810 neşrinin önsö
zünde ve dipnotlarında Langlcs'nin Türk 
malbaacılığıyla ilgili olarak yazmış ol
duklarına değineceğiz. Kitabın bu son 
baskısının künyesi şöyledir: Diatribe de 
l'lnginieur Sâid Mouslapha sur l'Eıal 
Actuel de i'Art Militaire, du Ginie el des 
Sciences â Constantinople ; imprime'e 
dans la nouveîle Typographie de Scutari, 
fondie par le Sultan Selim III, J803. 
Publiie d'apris 1'ddition originale, avec 
quelques notes c/ui ant paru ntcessaires 
pour l'intelligence de l'ouvrage. Par. L. 
Langtts. PARİS. Chez Ferra, Libraire, 
rue des Grands-Augustins no 11. 
MDCCCX. 52 s. Langlcs, 1810 tarihli 
bu üçüncü baskıda eserin önsözünü ve 
dipnotlarını genişletmiş, sayısını çoğalt
mıştır. Langles'nin önsözünün en ilginç 
yanı, Batılı okuyucu için Türk matbaacı
lığına medhal olarak değerlendirilebile
cek bilgilerle dolu oluşudur. Şarkiyatçı
nın Müteferrika matbaası ve Choiseul 
Gouffier'nin kurduğu Fransa Sefareti Mat-

7 TÜYAP , bu kitabı istanbul'da Askerlik Sunan, 
Yeteneklerin ve Bilimlerin Durumu Üzerine 
Risale adıyla yayımladı. Eser içinde Diatribe 'in 
1807 Paris baskısının tıpkıbasımına yer verildi. 
Prof.Dr. Hüsrev Hatemi Fransızca metni Türkçcyc 
çevirdi, Prof. Dr. Kemal Beydilli Seyyid Musta
fa'nın kişiliği ve risalesi üzerinde durdu. Beydilli 
ertesi yıl 1.0.Tarih Enstitüsü Dergisi 'ntle bu kez 
kitabın ilk baskısı olan Üsküdar basımının tıpkıba-
sımıyla kendi incelemesini araştırmacıların dikka
tine sundu. Turgut Kut, ilk baskının Türkiye'deki 
yegâne nüshasının Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Bütün bu 
yayınlar için çeşitli eleştiriler, polemikler yapıldı. 

baasıyla ilgili olarak yazdıkları yanlış 
birtakım bilgilerin yamsıra, ilk kez sözü 
edilen ve doğrulukları araştırılması gere
ken yeni bilgileri de kapsamaktadır. 

Louis Langlcs önsözde önce Scyid 
Mustafa'nın eserinin önemi üzerinde dur
makta ve onu büyük bir milletin yeniden 
doğuşuna işaret sayılacak edebî olaylar
dan biri olarak tanımlamaktadır. Ancak 
şimdi umutlar yitmiştir, çünkü sanatın, 
bilimin, edebiyatın ve insanlığın samimi 
bir dostu olan hayırsever bir padişah 
(ılI.Sclim) tahttan indirildikten kısa süre 
sonra öldürülmüştür. Langlcs bu çıkan 
karışıklıklar sırasında Seyyid Musta
fa'nın da hayalını kaybetmiş olabileceği
ni düşünmekte8, daha sonra onun aydın 
kişiliği üzerinde durmaktadır. Langlcs'ye 
göre Scyid Mustafa. Diatribe adlı ese
rinde, bir süre önce İstanbul'da, Üskü
dar'da ve Osmanlı imparatorluğunun di
ğer bazı başka vilâyetlerinde teşkilatla
nan ilmî ve askerî çeşitli müesseselerin 
süratli fakat ilgi çekici bir tasvirini yap
mıştır. Langlcs bu noktada, Scyid Musia-
fa'nın osmanlı matbaası hakkında daha 
fazla bilgi verememiş olmasını üzüntüyle 
karşılar, bu eksikliği kendisinin giderme-

I.angles. M.Selim'in kaybının , Avrupa sanalla
rını ve bilimini yaymak yolunda onun başlattığı 
faydalı ve onurlu projeleri sürdünnek isteyen kü
çük sayıdaki leh'asının yokoluşunu da beraberin
de getirdiğini söyler ve "Seyyid Mustafa'nın da bu 
ilgi çekici ve saygıdeğer kurbanlardan biri olduğu 
tasavvur edilebilir" diye ilâve eder. Görüldüğü gi
bi Langles, bu noktada kesin bir ifade kullanma
mış, bir talimin yürütmüş, zannını ortaya koymuş
tur. Adnan Adıvar'ın onun bu cümlesinden yaptığı 
çeviri ise bir katiyet, bir kesinlik ifade etmektedir 
(Türkiye'de teceddüt harekâtının en dikkat ve hür
mete lâyık kurbanlarından biridir). Böylece Sey
yid Mustafa'nın 1807 ayaklanmasında öldürüldü
ğü fikri yerli kaynaklarımızda yaygınlık kazan
mıştır. Prof.Dr. Kemal Beydilli Seyyid Musta
fa'nın 1807 isyanında hayatını kaybetmediğini, 
esasen o tarihlerde iki Seyyid Mustafa'nın mevcut 
olduğunu, Diatribe in yazan olan Küçük Seyyid 
Mustafa'nın 1815'lere kadar yaşadığını son yıllar
da ortaya koymuştur. 
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yi deneyeceğini belirtir. Louis Mathieu 
Langles, Türk Matbaacılığının ilk dö
nemleri için şunları yazmaktadır: 

"Ulema sınıfı tarafından inatla redde
dilen matbaacılık sanatı9 IlI.Sclim'in şah
sında güçlü bir koruyucu bulmuştu. Bu 
padişah, bir milleti cehaletten çekip çı
karmak, bunun ayrılmaz bir parçası olan 
saçma önyargılardan kurtarmak, onu ko
ruyan hakanlar için en sağlam bir şan, 
onunla uğraşanlar için mutluluk kaynağı 
olan bilim ve sanat zevkini aşılamak için, 
kullanılacak en iyi yolun kitapları çoğalt
mak olduğunu çok iyi anlamıştı. Böyle
ce, istanbul'a 1727 senesinde basmacı la
kaplı, müteferrika subayı muhtedî İbra
him tarafından getirilen. 1746 yılında 
onun ölümüyle terkedilen , 1757'de bir
kaç ay müddetle işlerlik kazandırılan11 

ve 1784 de Sultan I.Abdulhamid'in bir 
hattı şcrifiyle yeniden kurulan matbaa, 
IlI.Sclim'in ihtimamı ve özel gayretiyle 
yeni bir hayatiyet kazandı: canlılık öyle
sine oldu ki, bu şehzadenin tahta çıkışın
dan itibaren basılan arapça, türkçe ve 
farsça kitaplar hatırı sayılır bir katalog 
meydana getirdi. Bunları Ansiklopedik 
Mecmua'da yayınlamayı düşünüyorum. 

Büyütülmek islenen matbaa müessese
si için birkaç yıl önce sultanın özel em
riyle Üsküdar'da, geniş ve uygun bir yer 

9 Ulemanın matbaanın açılmasına karşı çıktığı 
yanlıştır. Matbaa Şeyhülislâm Abdullah Efcn-
di'den bir fetva alındıktan sonra hizmete girmişti. 
Dönemin diğer din bilginleri de Vesiletü'ı-uboa 
'ya birer takriz yazmışlardı. Fetvada tefsir, hadis, 
fıkıh ve kelâm kitapları basılmayacağı şart koşul -
duğundan. ilmiye sınıfı matbaayı dışlamamıştı. 
Hattatların tepkisiyle ilgili söylentiyi ise Toderini 
kesinlikle reddetmektedir. Ona göre, hattatlar ço
ğu kere Kur'an, tefsir, dua mecmuaları gibi dinî 
eserleri kopya ettikleri için ve bunların da basıl
ması zaten yasak olduğundan, matbaayı yasakla
mak, geciktirmek gibi bir teşebbüste bulunmamış
lardı. Üstelik Türkler elyazması kitaptan o devirde 
halâ tercih ediyorlardı. Koskoca imparatorluktaki 
tek bir matbaa hattatlar için bir zarar sayılmazdı. 
Matbaanın bir ara duraklaması hattatların şikayet-

hazırlandı ve imparatorluk matbaası12 

1803 'de oraya taşındı. Bu faydalı ve gü
zel müessesenin yakılması, 1808 yılı Ka
sım ayı esnasında Osmanlı İmparatorlu
ğunun başşehrinin ve civarının tanık ol
duğu kanlı sahneleri izleyen hadiselerin 
en acıklısıdıı . 

Sözünü etmekte olduğumuz taşınma
dan çok kısa bir süre sonra,Üsküdar baskı 
makinelerinden çıkan ilk eser, mühendis 
Scyyid Mustafa'nın Fransızca risâlesidir. 
Bunun tab'ında kullanılan harfler, 
muhtedî basmacı İbrahim'in 1727 yılında 
matbaasını tamamlamak için hakkettiği 
harflerin aynısıdır. 1730 yılında istan
bul'da yayınlanan Fransızca olarak yazıl
mış bir Türkçe gramer kitabını14, folio 
boyunda sadece ilk yaprağı basılabilcn 
Fransızcadan, İtalyancaya, Rumcaya, 
Türkçeye vs. bir sözlük takip edecekti. 
İtalikleri dahi bulunmayan bu Latin 
harfler, aynı İbrahim'in gayretleriyle ya
pılan türk daha doğrusu Arap harfleriyle 
mukayese bile kabul etmez: Arapça, 
Türkçe ve Farsça metinleri birarada bas
maya yarayan bunlar, dizgi kasasını daha 
kalabalık, dolayısıyla tertibi uzun ve sı
kıntı verici hale getirmemek için kesin
likle vazgeçilmez bağlamalarla sınırlı 

lcri ya da ayaklanmaları sebebiyle değil, İbrahim 
Mütcferrika'nın ölümünden sonra kabiliyetli işçi
lerin bulunamamasındandı. Toderini, hattatların 
matbaaya karşı olduktan hakkındaki inanışın te
melinde Baron de Tott'un yaydığı gerçek olmayan 
söylentileri görmektedir. 
10 ibrahim Müteferrika'nın ölüm tarihi h. 1158 
yani 1745 yılıdır. ( Gerçek ve Ersoy) 

Doğrusu 1755-56 olacak. Bu dönemde Vanht-
luLügatinin ikinci baskısı yapıldı. (Gerçek s. 93) 

Langles bununla Osmanlı matbaasını kastedi
yor. 

17 Kasım'da yeniçeriler Nizâm-ı Cedîd birlik
lerinin kışlalanm. fabrikaları ve matbaayı ateşe 
verdiler. (Langles'nin dipnotu) 
14 Holderman. Jean-Baptiste. Grammaire Turaue 
on methode coıırtc et faale pour apprendre la 
LangueTurque. Constanlinoplc 1730. 18+194+8 
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olunmasına rağmen el yazısını çok iyi bir 
şekilde taklid etmektedirler. O zamandan 
bu yana, biraz daha az iri ve daha ince , 
fakat gerek harflerin biçimi gerekse baskı 
sistemi bakımından tamamen birincisin
den taklid edilen yeni bir hurufat hakke
dildi. Daha fazla ayrıntı can sıkıcı olabi
lir ve ben, yeniden basımını verdiğim ve 
bazı aydınlatıcı bilgiler eklemek gereğini 
hissettiğim eserin kendisinden daha uzun 
olmaması için bu önsözü burada bitirmek 
zorundayım. 

Langles'nin yazısında buraya kadar 
ilk dikkatimizi çeken Üsküdar matbaası
nın yâkılışı hâdisesi olmaktadır. Langles 
kesin bir tarih de vererek yeniçerilerin 17 
Kasım 1808'de, Nizâm-ı Cedid kışlala-
nyla birlikte matbaayı da yaktıklarını 
söylemektedir15. Gerçekten de 16 Kasım 
1808 de yeniçeriler Cebeciler kışlasını 
zaptetmişler, burayı yakmışlar, yangını 
bütün İstanbul'a yaymışlardı. 17 Ka-
sım'da ise isyancıların bir kısmı Üskü
dar'a giderek orada da etrafı dehşete ver
mişlerdi. t.H. Danişmend'e göre bu 
vak'alarda birçok ev basılmış, yağmalar 
yapılmış, ırzlara tecavüz edilmiş ve Seli
miye kışlası yanmıştır16. Bu durumda 
Selimiye kışlasının hemen yanında bulu
nan matbaanın yangından etkilenmesi 
çok tabiidir ve Langles'nin verdiği bilgi 
gerçeği ifade etmektedir. Langles bu ger
çeği ilerki bir bölümde bir dipnotta tek
rarlamaktadır. Üsküdar'dan sözederken 
seçkin insanların buradaki mezarlara gö
müldüklerini, sarayın karşısından Bo-

15 Hasan Refik Ertuğ ve Alpay Kabacalı Üsküdar 
matbaasını anlatırken yangın konusuna 
değinmemişlerdir. Sayın Ali Birinciden 
öğrendiğime göre, kapalı kaldığı bu dönemde 
Üsküdar matbaasının mücellid, musahhih ve 
müreltipleri rum, ermeni ve yahudi matbaacılar 
tarafından ayartılmak islenmiş, bu da şikâyetlere 
konu olmuştur. 
16 İsmail Hami Danişmcnd. İzahlı Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi. Cilt 4. s. 98 

ğaz'a açılan bu yerde pekçok mezarlığın 
bulunduğunu söylemekte ve Üsküdar'ı 
şimdi "Türkiye'de matbaacılık sanatının 
mezarı olmaya mahkûm" bir mahal olarak 
tanımlamaktadır17. Sonraki satırlarda 
Langles'nin 1803 baskılı Diatribe ' i Üs
küdar matbaasının ilk ürünü gibi göster
mesi yanlıştır. Daha önce Hüseyin Rıfkı 
Tamanî'nin tmtahan-ül Mühendisin adlı 
kitabı burada basılmış, Vankulu lügati ' 
nin üçüncü baskısının ikinci cildi yine 
burada tab edilmiştir18. Seyyid Musta
fa'nın risalesinden önce Üsküdar'da bası
lan bir başka eser de Cedid Atlas Çeviri
si olarak bilinen atlastır ki, Seyyid Mus
tafa bizzat kitabında bundan 
sözetmektedir19. Diğer yandan Langles, 
1803 tarihli Üsküdar matbaası baskısı 
Diatribe ' in hurufatının İbrahim Müte
ferrikamın 1727 de hakkettiği hurufatın 
aynısı olduğunu söylemektedir. 
Langles'nin tabiriyle "italik harfleri dahi 
olmayan" bu 1803 tarihli Diatribe ' in la-
tin hurufatı, gerçekten de Müteferrika'nın 
hurufatına benzemektedir, ama kanımızca 
aynı değildir20. Langles'in daha sonra 
verdiği bilgi ise bugüne kadar matbaacı
lık tarihimizle ilgili yerli kaynaklarda sö
zü hiç edilmeyen, mühim bir bilgidir. 
Langles açıkça İbrahim Müteferrika'nın, 
Holderman'ın Grammaire Turque 'ün-

' ' Oysa Langles Diatribe 'in 1807 baskısında 
aynı dipnotta Üsküdar'da matbaanın büyük bir 
canlılık içinde olduğunu ve artık baskı 
makinelerinin buraya kesin bir biçimde yerleşmiş 
göründüğünü yazmaktadır. 

Hammer'e göre Üsküdar basımevinin ilk ürünü 
İmtihan ül-Mühendisîn ' dır. Babinger ise 
Stambuler Buchvvesen 25a 'da Vankulu Lügatîmn 
ilk ürün olduğunu yazmıştır. Hammer Vankulu'na 
hiç zikretmemiştir. 

Langles, Seyyid Mustafa'nın bu atlasla ilgili 
düşüncelerini abartılı bulur. Ama yer adlarındaki 
yanlışlara, çizim hatalarına rağmen yine de 
kitabın "çok merak uyandırıcı" bir eser olduğunu 
söylemekten geri kalmaz. 
2 0 Bu fikre Prof.Dr.Kemal Beydilli'nin I.Ü. Tarih 
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den sonra çok dilli bir lügat tabetmek iste
diğini, ancak folio boyuttaki bu sözlüğün 
sadece ilk yaprağını bastırabildiğini söy
lemektedir. Bu lügat, Fransızca bir keli
menin İtalyanca, Rumca, Latince, Türkçe, 
Arapça ve Farsça karşılıklarını veren bir 
lügattır. Langles bu iddiayı ortaya attık
tan sonra, konuyla ilgili geniş bir dipnotta 
kitabın künyesini de vermektedir ki, bu, 
sözünü muallak olmaktan çıkartıp mü
şahhasa dökmesi demektir. Langles'ye 
göre , kitabın uzunca künyesi şöyledir: 

Dictionnaire français, italien, grec 
vulgaire, latin, turc, arabe et persan, en-
richi tant de l'explicaüon des mots fran
çais et des exemples convenables pour 
une plus grande intelligence de ces mots, 
que d'un tres-grand nombre de phrases 
turkes tirğes des plûs cilibres auteurs 
dans cette langue, pour donner â 
connoître avec faciliti la propriâti, la 
force et Vapplicaüon des mots soit ara-
bes, soit turks, soit persans ; fait dans le 
collige des Capucins de Constantinople, 
par les soins et sous la direction du R.P. 
Romain, de Paris, conseiller des missi-
ons de Grece et prejet des jeunes-de-lan-
gues de France. A Constantinople, de 
l'imprimerie de la Porte Olhomane, 
1730. 

Enstitüsü Dergisi, sayı XIII' de yer verdiği 1803 
Üsküdar tab'ının l ıpkıbasımıyla, Millî 
Kütüphane'de göreceğimizi umduğumuz 
Holderman'ın Grammaire Turque ' ünü 
karşılaştırarak varmak istedik. Ancak Millî 
Kütüphane fişlerinde üç ayrı nüshası görülen 
Holderman'ın bu kitabı için müracaat ettiğimizde, 
ilk nüsha için "Müze'de", ikinci nüsha için 
"kayıp" cevaplannı aldık. Üçüncü nüsha için 
ümitle beklerken bu defa karşımıza üç ciltlik 
Osmanlıca bir ders kitabı çıktı. Türk Tarih Kuru
mu Kütüphanesindeki tek nüsha Holderman 
grameri için ise aldığımız cevap yine "yok" oldu. 
"Nerede?" sorumuzun cevabı aynıydı, "yok, 
kayıp". İşte kütüphanelerimizin hâli pür melali. 

Açıkça görüldüğü gibi bu çok dilli lü
gatte, Fransızca bir kelimenin İtalyanca, 
Rumca, Latince, Türkçe. Arapça ve Fars
ça karşılıkları aynı anda bulunacaktı. 
Fransızca kelimeler ayrıca uygun örnek
lerle izah edilecek, öte yandan Arapça, 
Türkçe, Farsça kelimelerin kullanılışını 
kolayca tanıtabilmek için , lügat , Türk 
dilindeki en ünlü yazarların eserlerinden 
alınan türkçe cümle örnekleriyle zengin-
leştirilecckti. Bir başka değişle, eğer ta
mamı yayınlanabilseydi bu sözlük muhte
melen Türk matbaacılığının beşik döne
minin en seçkin örneklerinden birisi ara
sına girecekti. Eser , Yunanistan misyonu 
danışmanı ve Fransa dil oğlanları nâzın 
rahip Romain'in gayretleriyle ve onun 
idaresinde İstanbul'daki Kapuçinler kole
jinde hazırlanmıştı. 

Langles bu bilgiyi nereden almıştı, 
yanılmış olabilir miydi ? Ünlü doğubi-
İimci. bu sorunun cevabını kitabın künye
sini verdikten hemen sonra, hiçbir şüphe
ye ve yanlış anlamaya mahal bırakmaya
cak bir şekilde şöyle ifade etmektedir " 
Bir nüshasına sahip bulunduğum bu son 
derece nadir örnekde , Yunanca kelime
ler, bu dildeki hurufatın eksikliği sebebiy
le, elle doldurulmuştur ; o tarihten sonra 
imparatorluk matbaasının21 bu harflerden 
edinip edinmediğini bilmiyorum. Fransız 
hurufatına gelince22, uzun zaman toz ve 
unutulmuşluk içinde kaldılar ; bu halden 
ancak 1798 yılında çıktılar, hatta yenileri 
de elde edilerek, sultanın emriyle , sayfa 
18 deki dipnotumda sözünü ettiğim Tab-
leau des nouveaux reglemens de l'Empire 
Othoman ' m Türkçe ve Fransızca olarak 
basımına yaradılar ." 

Langles. 1730 tarihli bu lügatle ilgili 

•' İmparatorluk matbaasıyla Langles "Dârü't-
TıbaatüT-Amire"yi kastediyor. 
2 2 Yani latin harfler. 

" langles, 18. şayiadaki dipnotta Mahmud Raif 
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uzun dipnotuna bilâhare şöyle devam et
mektedir: " Sözünü ettiğimiz imparator
luk matbaasının, Choiseul-Gouffier'nin, 
elçiliği sırasında İstanbul'da Fransa sefa-
relancsinde kurduğu matbaayla hiçbir il
gisi olmamıştır. Fransa Sefareti matbaası 
Latin ve Arap hurufatı ile teçhiz edilmiş
ti, iç kargaşalıklarımızın başladığı sıra
larda büyük bir hayatiyet kazanmak üze
reydi ; o ana kadar, Türkçeye çevrilmiş 
iki mükemmel taktik kitabı yayımlanmış-
tı".Langles böylece Fransa Sefareti Mat
baası üzerinde de birkaç bilgi vermek fır
satını bulmakta ve De la Fittc-Clave'nin 
Usul'ül Maarif fi Tettib'ül Ordu adlı 
eseriyle, Truguet'nin U sul'üi-Maarif fi 
veçh-i tasnif-i Sefâin-i Donanma adlı 
eserinden bahsetmektedir. Langles ilk ki-

fcfendi'nin Tableau ' su hakkında geniş bilgi ver
mektedir. Kitabın künyesini doğru ve tanı olarak 
yazdıktan sonra, içindeki 27 adet levhadan söz et
mekte, bunların neler olduğunu kısaca anlatmakla 
ve şöyle demektedir: " Bu önemli ve merak uyan
dırıcı eserin bir nüshasına (sanırım Fransa'daki tek 
nüshasına) ben sahibim". Sonra kendisine bu kita
bı hediye ettiği anlaşılan arkadaşı, meslekdaşı. 
diplomat ve şarkiyatçı Ruffin'e saygı ve minnetini 
ifade etmektedir. Ancak yukarda Tableau ' nun 
Fransızca ve Türkçe olarak basıldığını söylemesi 
ilginçtir. Langlcs'nin . bizzat sahip olduğu bu kita
ba Türkçe ve Fransızca olarak basıldı demesi anla
şılamamaktadır. Çünkü bilindiği gibi Tableau 
yalnız Fransızca olarak tab edilmiştir. Ancak 
1-angles bu ifadeyi Diatribe 'in 1810 baskısında 
kullanmakta, 1807 baskısında ise Tableau ' nun 
Fransızca olarak telif edilip 1798de İstanbul'da 
tab edildiğini yazmaktadır. Öte yandan Seyyid 
Mustafa da eserinin 19. sayfasında "Tableau des 
Noıtveaux Regtemens de İEmpire Ottoman par 
nötre auguste souverain le Suttan Selini İHI" diye 
sanki Mahmud Raif Ffendi'ninkinden ayn bir kita
bın künyesini vermekte ve bunun İstanbul'da 
Fransızca ve Türkçe olarak telif edilmiş olduğunu, 
Avrupa'da da birkaç dile tercüme edildiğini yaz
makladır. Ijıngles hurada bir dipnotla araya gir
mekle ve "bu eserden size daha önce bahsettim" 
diyerek her iki kitabın farklı olmadığını anlat
maktadır. Kanımızca Seyyid Mustafa bu künyeyle 
Mahmud Raif in kitabına atıfta bulunmak istemiş
tir. Ama öyle anlaşılıyor ki Mahmud Rai Tın eseri
nin Türkçe metni de vardır. Hu metin yazma mı, 
yoksa baskı mı lanı anlaşılmamaktadır. Çünkü 
Seyyid Mustafa'nın Fransızca yazdığı metinde sa
dece teliften sözedilmekte, bu risalenin Osmanlıca 
çevirisinde ise telifi ve İstanbul tab'hancsinde ta
bından bahsedilmekledir. 

tabın yayın tarihini 1807 olarak veriyor, 
oysa bunun hicrî 1201, miladî 1786 tarihli 
olduğunu biliyoruz. Bu büyük fark bir 
baskı hatasından mı kaynaklanıyor anla
yamadık. Langles , iki cilt dediği bu kita
bın sayfa sayısını vermiyor. Kitaptaki 
levhaların adedini 20 olarak belirtiyor ve 
bunların kuarto boyutunda "bir çeşit at
las" meydana getirdiğini, bunun da metin 
cildinden çok az büyük olduğunu yazıyor. 
Böylece bu ilk kitabın levha sayısını en 
doğru olarak Langlcs'den öğrenmiş 
oluyoruz24. Ayrıca başlık dışında bütün 
kitabın Türkçe olduğunu söylüyor ki sa
nırız bununla başlığın Arapça terkipli 
oluşunu kastetmektedir. Şarkiyatçı 
Langles Truguet'nin kitabının ise küçük 
boyutta 120 sayfalık bir eser olduğunu 
belirtiyor. Kitabın gerçek boyutu kuar-
to'dur ve 96 sayfa ile 13 levhadan 
oluşmaktadır25. Langles bu eserin de 
başlık dışında tamamen Türkçe olarak 
basıldığını ekleyerek, uzun dipnotunu 
şöyle bitirmekledir: " (Bu kitapların) çok 
hoş olmayan Arap harfleri Basel'de , Ha-
as'da dökülmüştü, çünkü Bay Choiseul 

2 4 De la Fittc-Clave. Usul üt Maarif fî tertib-il 
ordu .Konstantiniyc 1201. Faslı evvel: 43 s + 8 
levha. Kasl-ı sânı: 52 s + 12 levha. in-4. Kitabın, 
Langles'nin de yazdığı şibi 20 levhası vardır. 
S.N.Gerçek, 43 sayfalık ilk cildi görmüş, ikinci 
cildi görmeden "birçok şekilleri vardır" ifadesini 
kullanmıştır. Hatimesi yoktur derken de yanıl
maktadır. İkinci cildin sonunda bir hatime olup. 
burada tercüme ve baskı hataları için özür dilen-
meklcdir.H.R.F.nuğ.Gerçek'in yazdıklarını aynen 
lekrarlatmşlır. Özeğe ilk cildi 43 sayfa . ikinci cil
di 52 sayfa olarak doğru vermiş, ancak ilk cildin 
levhalarını gönnediği için sadece ikinci cildin 12 
levhasından sözetmiştir. Kabacalı da, Özege'yi 
tekrarlamıştır. 

' 5 S.N.Gerçek eserin 18 levhası olduğunu yaz
maktadır, oysa Milli Kütüphanede bulunan ve 
bizzat kendisine ait nüshada görüleceği gibi 13 
levha sözkonusudur. Yaptığım incelemede levha
larda eksik olmadığını kesinlikle anlamış bulunu
yorum. H.R. F.rluğbu hususda Gerçek'i tekrarla
mış, Kabacalı ise Ozcge'dc gördüğü 13 levha no
tunu da dikkate alarak 18(13?) gibi okuyucuyu te
reddütte bırakan bir ifade kullanmıştır. 
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matbaasını kurduğunda, halen Fransa İm
paratorluk matbaasını süsleyen Vitrinin 
güzel Arap harfleri henüz ortaya 
çıkarılmamıştı26." Langles'nin Fransız 
Sefareti matbaasıyla ilgili olarak verdiği 
bilgiler bu kadardır. Matbaanın hurufatı
nın yani Arap harflerin İsviçre'nin Basel 
şehrinde döküldüğüne dair bilgi de ilk 
kez burada karşımıza çıkmaktadır27. 
Langlcs bu matbaanın üçüncü ürünü olan 
Viguicr'nin Türkçe gramerinden ise hiç 
söz etmemiştir28. 

Bütün bunlardan sonra doğubilimci 
Louis Mathicu Langles'nin, Seyyid Mus
tafa'nın kitabının 1810 tab'ının önsözün
de verdiği notları bir kere daha değerlen
dirirsek sırasıyla şu bilgilerle karşılaşı
yoruz: Üsküdar matbaası 1808 yılının 
Kasım ayında isyancı yeniçeriler tarafın
dan yakılmıştır. Bu matbaada 1803 yı
lında, basılan Seyyid Mustafa'nın 
risalesinde kullanılan harfler, İbrahim 
Müteferrika'nın hakkettiği Latin harfleriy
le aynıdır. Müteferrika, Holderman'ın 

Anloine Vitre 17. yüzyılda yasamı? Paris'li ya
yıncı ve matbaacıydı.Fransa'nın İstanbul'daki elçi
si Savary de Hrcves'in kimi kaynaklara göre Ro-
ma'da, kimilerine göre Türkiye'de iken yaptırmış 
olduğu şark dillerine ait hurufat, onun ölümünden 
sonra Vitre'nin eline geçmişti. 1630 yılında kralın 
doğu dilleriyle ilgili matbacısı olan Vitre, bir iddi
aya göre kendisinden sonra hiçbir yayınevi kullan
masın diye Savary de Breves'den kalan kalıplan 
ve karakter fontlarını tahrip etmişti. Bu ise uzun 
yıllar bu hurufatın kaybolduğu izlenimini yarat
mıştı. Halbuki Vitre, 1674 deki ölümüne kadar 
bunları yanında saklamıştı. Sonra çelik kabartma
lar ve kalıplar kralın kütüphanesine geçtiler, uzun 
süre orada unutulmuştuk içinde kaldılar. Nihayet 
oradan da alınarak kraliyet matbaasına teslim edil
diler. (Dupffljlistoire de l'lmprimerie fmperiale 
de France ) 

27 
Kabacalı, Sait Maden'e dayanarak kırık nesih 

türü harflerin İstanbul'da yazılıp döküldüğünün 
sanıldığım ileri sürmektedir. 
Ou 

Viguier. F.lcmcns de la Langue Tıtrque on 
Tabtes analytiqııes de la langııe tttrque ıısııelle, 
avec leur de'veloppement, dedies au roi, sous les 
auspices de M. İe compte de Choiseul-Gouffier. 

Türkçe Gramerinden sonra, bir sözlük 
bastırmak istemiş, ancak nedense bu giri
şim başlangıç safhasında kalmış, ilk ör
nek sayfadan sonrası basılamamıştır. İb
rahim Müteferrika'nın hakkettirdiği latin 
hurufat uzun süre bir kenarda kaldıktan 
sonra 1798 de bulunduğu yerden çıkartı
larak elde edilen yenileriyle birlikte Mah-
mud Raif efendinin Tableau 'sunun bası
mında kullanılmıştır. Fransız sefareti 
matbaasındaki arap hurufat ise İsviçre'nin 
Basel şehrinde döktürülmüştür. Kuşku
suz bu bilgiler arasında en dikkate değer 
olanı İbrahim Müteferrika'nın , 1730 yı
lında poligol yani çok dilli bir sözlüğü 
basmaya hazırlanmış, ancak bunun yal
nızca ilk yaprağını basabilmiş olmasıdır. 
Eğer Langles müphem bir ifade kullan
mış olsaydı üzerinde durulmayabilirdi. 
Ancak ünlü şarkiyatçı, eserin basılmış 
bir örneğini elinde bulundurduğunu söyle
mektedir. Bu ilk yaprakda yunanca keli
melerin hurufat yokluğu sebebiyle elle 
yazılmış olduğunu söylemesi ise sözünün 
doğruluğunu ayrıca kanıtlar niteliktedir. 
Burada akla gelebilecek soru bu matba
ayla kastedilenin gerçekten İbrahim Mü
teferrika matbaası olup olmadığıdır. 
Langles, kitabın baskı yeri ve matbaası 
olarak A Constantinople, de l'imprimerie 
de la Porte Othomane, 1730 ibaresini 
vermektedir. Bilindiği üzere, Müteferri
ka'nın 1730 yılında basılan Holderman'ın 
Türkçe Gramerinde ise sadece A Cons
tantinople/ M.DCC.XXX yazılıdır. Os
manlı kapısı matbaası deyimiyle anlatıl
mak istenen Müteferrika matbaası mıdır, 
yoksa İstanbul'daki Kapuçinler mektebi
nin ya da azınlıkların bir matbaası mı 

Constantinople, de l'lmprimerie du Palais de Fran
ce. Mars 1790. in-4. xxxii, 463 s. Kitabın sonunda 
eseri önceden sipariş eden. bir manada abone olan 
levantenlcrin , konsolosların vs. isim listesi ve kaç 
kitap sipariş ettikleri yazılıdır. Kitabın, siparişlerin 
toplamı kadar basıldığı ileri sürülmüş ve bunun da 
sadece 153 nüsha olduğu belirlenmiştir. 

-23 



Kebikeç I Sayı 1 . 1995 . Türkiye Matbaacılığı 

sözkonusudur ? Bize .göre, Osmanlı kapı
sı bir başka deyişle Bâb-ı Ali matbaası 
deyiminin , matbaanın ülkemizde ilk ör
neklerini vermeye başladığı o devirde an
cak resmî bir müesseseyi, bir devlet mat
baasını kastedebileceğidir. Bu resmî mat
baanın Müteferrika'nınkinden başkası ol
ması ise neredeyse imkânsız denebilecek 
kadar uzak bir ihtimaldir. Nitekim bu 
noktada imdadımıza, Türk matbaacılığıy-
la ilgili olarak halâ kaynak değerini koru
yan rahip Toderini'nin De la Littirature 
des Turcs adlı kitabı yetişmektedir. To-
derini, sevgi ve muhabbet dolu bu eseri
nin üçüncü cildinde Müteferrika baskısı 
kitapları teker teker tanıttıktan sonra, "İs
tanbul'da Türk matbaası nasıl durdu ?" 
başlığı altında söze şöyle başlamakta
dır "İbrahim Müteferrika tarafından İs
tanbul'da basılan kitaplar işte bunlardır. 
Güçlü bir harcama yapma imkânına kavu-
şabilseydi. Şark ve Avrupa dilleriyle ilgili 
büyük bir sözlük derlemek ve bunu bas
kıya vermek niyetindeydi. O devre ait İs
tanbul haberlerinde gördüğüm ve Magnus 
Olaüs Celsius'un da Stokholm Kraliyet 
Kütüphanesi tarihi adlı eserinde işaret 
ettiği budur ". Toderini daha sonra Müte
ferrikamın , Cihannüma 'mn devamı sa
yılabilecek ikinci bir coğrafya eseri daha 
tab etmek istediğini, bunu gerçekleştir
mek için büyük masraflara gerek olaca
ğından eli açık bir sanat hâmisi aradığını 
yazmaktadır. 1784 yılında İstanbul'da 
Türk matbaacılığı tarihiyle ilgili araştır
malar yapan Toderini'nin verdiği bu bilgi
ler şüphesiz çok kıymetlidir ve bizce 
Langles'nin elindeki tek yapraklı Müte
ferrika baskısı çok dilli sözlüğün varlığı
nı haber verir niteliktedir. Toderini, mat
baacılığımızın henüz emekleme devrinde 
geldiği İstanbul'da, İbrahim Müteferri
kamın şark ve avrupa dillerini bir arada 
toplayan büyük bir sözlük basmak niye
tinde olduğunu belirtmektedir. Langles 

ise böyle bir lügatin basılmış ilk yaprağı-
nasahip bulunduğunu yazmakta ve bunun 
Çok nadir bir parça olduğunu bilinçli bir 
biçimde vurgulamaktadır. Görünen o ki, 
İbrahim Müteferrika bu sözlüğün ilk yap
rağını bir prova mahiyetinde de olsa bas
mış, ancak daha sonra bilinmeyen sebep
lerle tamamına crdirememiştrn9. 

Langles'in sözünü ettiği bu ömek nüs
ha bugün nerededir? iyi bir kitapsever 
olan şarkiyatçının terekesi nereye geç
miştir ? Kraliyet Kütüphanesinde muha
fızlık görevi yapdığına göre, ölümünden 
sonra Kitaplarının buraya geçmiş olması 
ilk akla gelebilecek ihtimaldir. Ancak 
böyle olmamış ve Langlfes'nin kitapları 
dağılmıştır30. Sağlığında çok güzel bir 
kütüphane oluşturan Langles'nin koleksi
yonu, ölümünden sonra 1826 yılında ya
pılan ve büyük kazanç getiren bir satışta 
kitap meraklılarınca kapışılmıştır. Kü
tüphanesinin katalogu ise şarkiyatçılar ta
rafından daima aranmıştır . Langles'nin 
elindeki bu yaprak-nüsha bu satışta kimin 
eline geçti, özel bir kütüphaneye mi, yok
sa .bir kurum kütüphanesine mi girdi bile
miyoruz. Kanımızca bu nüsha bulunduğu 

2 9 Duverdier'ye göre bu sözlüğün basımını 
Fransa'nın İstanbul'daki büyükelçisi Marquis de 
Villeneuve destekliyordu. Sözlüğe katkıda 
bulunacak olan Holderman'ın ölümü üzerine, yeni 
bir sözlük aranmaya başlanmıştı. Peder Romain'in 
lügatini inceleyen büyükelçi bunu beğenmemiş, 
kendisini nazikçe geri çevirmişti. Duverdier, 1731 
tarihli Leipziger Zeitungen gazetesinin, peder 
Romain'in bu sözlükten bir nüshayı istanbul'da 
bastırdığını bildirmiş olduğunu yazmaktadır. 

Langles'nin ölümünün hemen ardından Journal 
Asiaüque ' de çıkan bir yazıda Abel-Remusat, 
şarkiyatçının değerli kütüphanesine işaret etmekte, 
bunun uzun yıllar süren maddî fedakârlıklarla bir 
araya getirildiğini belirtmektedir. Rcmusat, her 
dilden nadir kitapların bulunduğu bu koleksiyonda 
belirli konulardaki seçme eserlerin dağılması ha
linde kitaplığın kıymetini kaybedeceğini yazmak
tadır. 

Catalogue des tivres imprime's et mamtserits 
composant la blbliotheque de feu MJLouis Matth. 
Langles. Paris 1825 
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zaman Türk matbaacılık tarihiyle ilgili 
mühim bir bilgi daha aydınlığa çıkmış 
olacaktır. Şimdilik İbrahim Müteferri-
ka'nın basmak istediği çok dilli bir sözlü
ğün varlığını bilmekle yetinmek duru
mundayız. Son söz olarak şunu söyle
mek yanlış olmayacaktır : matbaacılık 
tarihimizin ya da bir başka deyişle Türk 
kitap tarihinin henüz gün ışığına çıkma
mış pek çok noktası vardır. Bu tarih daha 
tam anlamıyla yazılmamıştır.Bu konuda
ki birtakım denemelerin ise eksik olduğu, 
eldekilerin birbirlerinden alıntılarla hazır
landığı, arşivlerimizin ve yabancı kay
nakların yeterince değerlendirilmediği bir 
gerçektir. Şurada verdiğimiz kısacık bil
giler bile epeyi eskidikten sonra Türk ba
sınında yeni yeni ortaya çıkıyorsa32, ek
siklerimiz zannettiğimizden daha çoktur 
ve katedeceğimiz uzun bir yol var de
mektir. Gerçek bir Türk kitap tarihini, 
Türk matbaacılığı tarihini yazabilmek 
için, herkesin dağarcığındakileri ortaya 
dökmesi, en ufak bilgi kırıntılarının bile 
atlanmayarak değerlendirilmesi gerek
mektedir. 
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