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MÜTERCĠM ÂSIM EFENDĠ HAYATI (1755-1819) VE TÂRÎH-İ ÂSIM’DA 

FRANSA MESELESĠ 

Bu çalıĢma vakanüvis Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin (ö. 1819) hayatını ve Târîh-i 

Âsım eserinde Fransa’ya olan bakıĢını ele almayı amaçlamıĢtır. ÇalıĢma iki ana 

bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde Âsım Efendi’nin hayatı ve tarih düĢüncesi 

incelenmiĢtir. Bu bölümde, Âsım Efendi’nin doğup büyüdüğü yerler incelenmiĢ olmakla 

beraber, yetiĢmiĢ olduğu çevrenin, kiĢiliğine olan etkisine de değinilmiĢtir. Ġkinci 

bölümde Âsım Efendi’nin Fransa’ya olan bakıĢı Târîh-i Âsım esas alınarak incelenmiĢ 

ve Âsım Efendi’nin tarih düĢüncesi temel alınarak onun Osmanlı-Fransa iliĢkilerine 

tarihi hadiseler ıĢığında nasıl baktığı değerlendirilmiĢtir.   

Anahtar Sözcükler: Mütercim Ahmed Âsım Efendi, Fransa, Napoleon, Abdurrahim 

Muhib Efendi, Fransız Ġhtilali, Mısır’ın ĠĢgali. 
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MÜTERCĠM ÂSIM EFENDĠ HIS LIFE (1755-1819) AND THE FRENCH 

PROBLEM IN HIS TÂRÎH-İ ÂSIM 

This work aims to deal with the life of Mütercim Ahmed Âsım Efendi and his perspective 

to France issue in the Târîh-i Âsım. The work consists of two main chapters. In first 

chapter, life of Âsım Efendi and his idea of history will be studied. In second chapter, 

Âsım Efendi’s perspective to France state will be studied on the ground on Târîh-i Âsım. 

In first chapter, his life will be studied, the places where Âsım Efendi was born and grown 

will be examine, as well as the effects of the places, where he grown, to his character will 

be mentioned. In the second chapter, how he looks the relations of Ottoman-France in the 

lights of historical events will be studied on the ground of Âsım Efendi’s idea  of history.  
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ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmada III. Selim ve II. Mahmud döneminde vakanüvis olan Mütercim 

Ahmed Âsım Efendi’nin Târîh-i Âsım isimli kitabından hareketle XIX. yüzyılın ilk 

çeyreğinde yaĢamıĢ bir Osmanlı düĢünürünün birçok alanda baskısını artıran Batı 

Avrupa’yı nasıl gördüğü Fransa örneği üzerinden incelenmeye çalıĢıldı. Âsım Efendi, 

özellikle siyasi ve toplumsal düĢünüĢ olarak Tanzimat gibi bir dönüm noktasının hemen 

öncesinde yaĢamıĢ ve yenilikçi düĢüncelerini, sahip olduğu klasik formda ifade etmiĢ 

olması bakımından dikkate değer bir Osmanlı âlimidir. 

ÇalıĢmada Âsım Efendi’nin hayatı, diğer eserleri ve tarih düĢüncesi ele alınarak 

nasıl bir çevrede yetiĢtiği, ilgi alanlarının ne olduğu ve nasıl bir fikri yapıda olduğu 

anlaĢılmaya çalıĢıldı. Toplam üç cilt olan Târîh-i Âsım eserinde dağınık halde bulunan 

Fransa ile ilgili siyasi ve sosyo-kültürel konular bir araya getirilerek Âsım Efendi’nin 

Fransa hakkındaki düĢünceleri ve tespitlerinin belli baĢlıklar altında ortaya konulması 

hedeflendi.           

Tez konusunun belirlenmesinde ve çalıĢmanın Ģekillenmesinde fikirleriyle yol 

gösterip yazım aĢamasında da gerekli ilgiyi eksik etmeyen danıĢman hocam Yard. Doç. 

Dr. Ertuğrul Ġsmail Ökten’e, beni destekleyen ve her daim cesaretlendiren hocam Prof. 

Dr. Kemal Beydilli’ye, yol göstericiliği ve kaynak temininde kilit noktada duran Dr. 

Hüseyin Sarıkaya’ya, ĠSAM Kütüphanesi’ne ve çalıĢmamda emeği geçen herkese 

teĢekkürü bir borç bilirim.  
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GĠRĠġ 

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın baĢına gelindiğinde klasik devlet yapısını 

muhafaza etmektedir. Ancak siyasi-askeri olarak bu tarihten sonra yoğun bir baskıya 

maruz kalmıĢ ve elindeki toprakları muhafaza etmekte sıkıntıya düĢmüĢtür. Kırım’ın 

elden çıkması (1774), akabinde Mısır’ın Fransızlar tarafından iĢgali (1798), ardından 

Rusya ve Ġngiltere ile yapılan ittifaklar, toprakların kendi baĢına elde tutulamayacağını 

göstermiĢtir. Bu durum Osmanlı hayatını yıkılana kadar ne olduğu anlaĢılmaya 

çalıĢılan, nasıl karĢı koyulması gerektiği düĢünülen, benzeyip veya benzememenin 

tartıĢıldığı bir Batı gerçeği ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır.  

Girilen bu sıkıntılı süreçte Osmanlı insanı yaĢanılan bu döneme nasıl 

bakmaktadır? Gücünü günden güne daha fazla hissettiren Batı dünyasına ve orada 

Ģekillenmekte olan yeni anlayıĢa karĢı Osmanlı insanının tepkisi nedir? Bu gibi sorulara 

günümüze kadar birçok cevap aranmıĢ ve “modernleĢme” baĢlığı altındaki çalıĢmalarda 

bu tür sorular kendine bir yer bulabilmiĢtir.  Ancak verilen cevaplar Batı’nın 

üstünlüğünü kabul etmiĢ veya baskısını (siyasi-askeri-kültürel) çok yoğun olarak 

hissetmiĢ zihinlerin cevaplarıdır. 

ĠĢte bu noktada henüz Batı tarafından gelen zorlamalar sebebiyle devlet ve 

toplum düzeninde belirgin değiĢimler geçiren Tanzimat düĢüncesi gibi bir dönüĢümü 

yaĢamamıĢ olan, fakat zikredilen baskıları yaĢamaya baĢlamıĢ biri olan Vakanüvis 

Ahmet Âsım Efendi’nin Osmanlı’nın Batı Avrupa’daki değiĢimlere nasıl baktığı ve 

tepkiler verdiğini Târîh-i Âsım’da Fransa örneği ile görmeye çalıĢmak fikir verebilir. 

Âsım Efendi’nin tercih edilme nedeni onun klasik Osmanlı düĢüncesinin bir temsilcisi 

olması ve bu sebeple Batı’da cereyan eden geliĢmeleri kendi anlam dünyasının 
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argümanlarıyla değerlendirmiĢ bir fikir adamı olmasıdır. Üstelik Âsım Efendi, III. Selim 

ve II. Mahmut gibi yenilikçi olarak isimlendirilen padiĢahların dönemlerinde 

vakanüvislik yapmıĢtır ve bu padiĢahları destekleyen çizgide duran “klasik” bir fikir 

adamıdır. Yani genel olarak Ġslam, özel olarak ise Osmanlı düĢünce geleneğini devam 

ettiren bir düĢünce yapısına sahiptir. 

Âsım Efendi’nin Arapça ve Farsçayı çok iyi derecede bilmesi, klasik Ġslam 

ilimlerine vakıf bir âlim olması, Osmanlı sınırları dıĢına çıkmamıĢ olması ve yabancı 

sayılan Avrupa dillerinden herhangi birini bilmemesi, onu Osmanlı zihin dünyası içinde 

tutmaktadır. Batı’dan henüz çevirilerin olmadığı bir dönemde, Batı’ya dair malumatlar 

Babıâli’deki bürokrasi iĢleyiĢinden ve elçilerin sefaretnamelerinden alınabilmektedir ve 

bunlar Batı’ya dair ikinci el kaynaklardır. Yani Osmanlı dünyası içinde muteber bir ilmi 

seviyede olan ve kendine yeter bir dünya görüĢü olan bir âlimdir Âsım Efendi. 

Bu tarz düĢünceler çalıĢmayı, Âsım Efendi’nin vakanüvislik yaptığı dönemin 

ürünü olan ve Batı’ya dair düĢüncelerini açıkça yansıttığı Târîh-i Âsım kitabına yöneltti. 

Vakanüvislik yaptığı dönemde Fransa’nın birçok Avrupa devleti ile savaĢ halinde 

olması, Avrupa devletlerinin sınırlarında değiĢiklikler yapması ve Osmanlı toprak 

bütünlüğünü tehdit eder durumda olması sebebiyle Batı’ya dair verdiği bilgilerin çok 

büyük bir kısmı Fransa hakkında olmuĢtur. Bu durum çalıĢmanın yönünü Âsım 

Efendi’nin gözünden Fransa’nın nasıl göründüğüne çevirmiĢtir. 

Âsım Efendi’nin hayatını bilmek yukarıda bahsedilen meseleleri daha iyi 

anlamak için önem arz eder. Nasıl bir çevrede ve kültür ortamında yaĢadığı, hangi 

eğitim aĢamalarından geçtiği, çocukluk ve gençlik çağının geçtiği bölgenin, 

yetiĢmesinde ve düĢüncelerinde ne kadar etkili olduğunu bilmek Âsım Efendi’yi 

tanımak için elzemdir. Onun Ġstanbul’a gelmeden önce yaĢadığı olaylar ve geldikten 
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sonra hem geçimini temin etmek hem de ilmi faaliyetlerini sürdürmek için neler yaptığı, 

hayatının incelendiği kısımda ele alındı. 

Târîh-i Âsım bir tarih kitabı olduğu için Âsım Efendi’nin tarih düĢüncesi yani 

onun için tarihin ne demek olduğu, niçin tarihle ilgilenilmesi gerektiği ve tarihin 

faydalarının ne olduğu gibi konular hakkında ne düĢündüğü önemlidir. Çünkü 

kaydedeceği tarihi vakıaları bu bakıĢ açısı ile ele alacaktır. Ayrıca tarih düĢüncesinin 

oluĢmasında nelerin ve kimlerin etkili olduğunu bilmek Âsım Efendi’nin kültürel arka 

planı hakkında bilgiler verecektir. Âsım Efendi’nin tarih düĢüncesi anlaĢılmaya 

çalıĢılırken Osmanlı tarih yazıcılığı ve düĢüncesi geleneği içindeki yeri de dikkate 

alındı. ÇalıĢmada Âsım Efendi’nin tarih düĢüncesi hayatının ele alındığı bölüme 

eklenmiĢtir.  

Âsım Efendi, Târîh-i Âsım’da Fransa’yı Mısır’ı iĢgal ettiği, akabinde 

Napoleon’un Avrupa siyasi yapısında önemli değiĢiklikler meydana getirdiği ve 

Osmanlı Devleti’ni tehdit ettiği için yoğun olarak iĢlemiĢtir. Daha öncesinde Osmanlı 

devlet ricalinin pek dikkatini çekmeyen Fransız Ġhtilâli, Mısır’ın iĢgali ve Avrupa’daki 

siyasi olaylar neticesinde önem kazanmıĢ ve Fransa’da neler olup bittiği merak konusu 

olmuĢtur.  

ÇalıĢmada Fransa’ya dair Âsım Efendi’nin iĢlediği kısımlar beĢ bölümde 

incelenmiĢtir. Bunlar, Âsım Efendi’nin Fransız Ġhtilâli’ne bakıĢı, Fransa’da ihdas edilen 

cumhuriyet yönetimi hakkındaki düĢünceleri, Mısır’ın Fransa tarafından iĢgaline ve 

kurtulmasına dair değerlendirmeleri, Napoleon’un imparatorluğunu ilan etmesinin 

Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği, Abdurrahim Muhib Efendi’nin (ö. 1821) Paris 

sefaretine bakıĢı ve Muhib Efendi’nin gönderdiği bilgileri değerlendirmesidir. 



4 
 

Âsım Efendi’nin Fransız Ġhtilâli’ni nasıl gördüğü ve Ġhtilâl öncesi Fransa’nın 

geçmiĢine doğru tarihi seyrine bakıp Fransa’da ne olup bittiğini ve olan olayları nasıl 

anladığı ele alınmıĢtır. Âsım Efendi Ġhtilâl’in sebep ve sonuçlarını anlamaya çalıĢmıĢ 

Ġhtilâl’in siyasi-iktisadi, felsefi ve dini sebepleri üzerinde durmuĢtur. ÇalıĢmada, 

bahsedilen konular incelenmiĢ ve cumhuriyet yönetimine varan Fransız yönetim biçimi 

Âsım Efendi’nin Ġhtilâl’in felsefi sebeplerinden olarak gördüğü özgürlük, eĢitlik vb. 

kavramlar ile anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Âsım Efendi’nin cumhuriyet yönetiminden ne 

anladığı, Fransa’da ihdas edilen cumhuriyet ile diğer Avrupa devletlerinde var olan 

cumhuriyet yönetimlerinin aynı olup olmadığı, Fransa’nın saldırgan bir yapıya 

dönüĢmesinde cumhuriyetin ne kadar rolü olduğu yine Âsım Efendi’nin bu konulardaki 

düĢünceleri temel alınarak incelenmiĢtir. 

Târîh-i Âsım’da Fransa’nın Mısır’ı iĢgal etmesi, daha önceden olmuĢ bir olay 

olarak verilir ve buna kısaca değinilir. Ancak Mısır’ın kurtarılması konusunda Osmanlı 

politikaları eleĢtirilir ve farklı bir yol izlenebileceği belirtilir. ÇalıĢmada Âsım 

Efendi’nin Fransa’ya karĢı olan olumsuz tavrı Mısır’ın iĢgali ve sonrasında Osmanlı 

Devleti’nin girdiği sıkıntılara değinirken belirginlik kazanır. Âsım Efendi Fransa’ya 

karĢı yapılan ittifakları ise denge politikasının bir unsuru olarak sunar. 

 Âsım Efendi, Napoleon Bonaparte gibi birinin ortaya çıkmasını ve 

imparatorluğunu ilan etmesini Fransa’da çıkan fitne ve iĢleyiĢ bozukluğuna bağlar 

(ihtilâl, kralın idamı ve cumhuriyet yönetimi). ÇalıĢmada Âsım Efendi’nin Fransa’nın 

imparatorluk düzenine geçiĢine dair gördüğü sebepler, yaptığı yorumlar incelenmiĢ ve 

Osmanlı Devleti’nin Napoleon’un imparatorluk unvanını tasdik etme sürecinde girdiği 

sıkıntılı süreç Âsım Efendi’nin bakıĢ açısıyla ele alınmıĢtır.  
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Abdurrahim Muhib Efendi’nin Paris sefirliğine dair Âsım Efendi’nin 

görüĢleri onun Fransa’ya ve diğer gayrimüslim devletlere olan bakıĢı, Hıristiyan bir 

devletten yardım alınmasının dinen caiz olmadığı vb. Ģeklinde düĢüncelerle dile 

getirilir. Fransa’nın güvenilmez ve aldatıcı bir düĢman olduğu yinelenir. Âsım’ın Fransa 

ile ilgili paylaĢtığı bilgilerde Muhib Efendi’nin payı büyüktür. ÇalıĢmada, Muhib 

Efendi’nin sefareti ve Âsım Efendi’nin bu konudaki bilgi ve eleĢtirileri iĢlenmiĢtir. 

Âsım Efendi’nin Fransa’ya dair aktardığı geliĢmeler (siyasi, ekonomik, 

felsefi) ikinci el kaynakların bahsedilen geliĢmeleri nasıl gördüğü ile açıklığa 

kavuĢturulmuĢtur. Âsım Efendi ile modern kaynakların nasıl baktığı 

karĢılaĢtırılmamıĢtır. Ancak Âsım Efendi’nin meseleleri nasıl gördüğünü ve farklı 

olarak ne söylediğini anlamak için ikinci el kaynakların bahsedilen konulara olan bakıĢı 

incelenmiĢtir. 

Âsım Efendi hakkında birçok tez çalıĢması yapılmıĢtır ancak bunların çoğu 

Târîh-i Âsım dıĢındaki eserleri ile ilgili ve genellikle de Âsım Efendi’nin Kâmûs 

tercümesi ile ilgili çalıĢmalardır.
1
 Âsım Efendi’nin tarihiyle alakalı bir tane tez 

çalıĢması vardır. O da YaĢar Zorlu’nun “Mütercim Ahmed Asım’ın Osmanlı Toplumuna 

ve Yenileşmeye Bakışı” isimli doktora çalıĢmasıdır. Sadece matbu baskısını kullanan 

Zorlu, Târîh-i Âsım’da tarih düĢüncelerinin aktarıldığı mukaddime bölümünün 

olmadığını belirtmektedir. Matbu esere dahil edilemeyen yazma nüshadan habersiz olan 

                                                           
1
 Numan Yazıcı “Mütercim Âsım ve Kâmûs Tercümesi (Hadis Ġlimleri Yönünden Değerlendirme)” 

(Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 1999); Mehmet Fatih KiriĢçioğlu “Mütercim Âsım Efendi’nin 

Kâmûs Tercümesindeki Uzuv Ġsimleri” (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 1987); Ġlyas Karlı 

“Mütercim Ahmed Âsım Efendi ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri” (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 

2000); Taher Marzouk “Mütercim Âsım’ın Kâmûs Tercümesi’ne Eklediği Türkçe Kelimelerin Etimolojik 

Açıdan Ġncelenmesi” (Doktora Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, 2012); Aysun Cihanoğlu “Âsım’ın Lügati” 

(Lisans tezi, Ġstanbul Üniversitesi1974); Kemal Güler “Kâmûsu'l-Muhît Tercümesindeki Türkçe Hayvan 

Ġsimleri” (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 1988); Emin Ali Turhan “Kâmûsu'l Okyanus’ta 

Nebat Adları” (Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Üniversitesi, 1988); Dursun Ali Türkmen “Mütercim Âsım ve 

Tuhfe-i Âsım” (Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1995).  
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Zorlu, böyle bir yanılgıya düĢmüĢtür.
2
 Hüseyin Sarıkaya Vâsıf Efendi’nin Mehâsinü’l-

Âsâr’ını Ahmed Vâsıf Efendi ve Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâ’iku’l-Ahbâr’ı 1209-

1219/1794-1805 (İnceleme ve Metin) isimli doktora tezi ile çalıĢmıĢtır. Âsım’ın Vâsıf 

Efendi’den kaynak olarak çokça faydalandığını belirten Sarıkaya, Âsım Efendi’nin 

Mehâsinü’l-Âsâr’dan nasıl faydalandığını karĢılaĢtırmalar yaparak ayrıntılı bir Ģekilde 

açıklamıĢtır. Târîh-i Âsım’ın matbu olmayan ve farklı yılların vakalarının kaydedildiği 

bir cildi daha olduğundan bahseden Sarıkaya, bu cildin matbu baskıya dahil 

edilememesini, eseri basan kiĢilerin bu kısmın varlığından haberdar olmamaları olarak 

ifade eder.
3
     

Âsım Efendi ve tarihi hakkında ayrıca kitap ve ansiklopedi maddesi olarak 

çalıĢmalar da yapılmıĢtır. Bunlardan en kayda değerleri; Hikmet Turhan Dağlıoğlu’nun 

Ġslam-Türk Ansiklopedisi’ndeki “Âsım” maddesi, M. Fuad Köprülü’nün Ġslam 

Ansiklopedisi’ndeki “Âsım Efendi” maddesi, Mustafa S. Kaçalin’in Diyanet Ġslam 

Ansiklopedisi’ndeki Mütercim Âsım Efendi maddesi ve Ömer Asım Aksoy’un 

Mütercim Âsım (1755-1819) isimli kitabıdır.
4
  

 

                                                           
2
 YaĢar Zorlu, “Mütercim Ahmed Asım’ın Osmanlı Toplumuna ve YenileĢmeye BakıĢı” (Doktora Tezi, 

Sakarya Üniversitesi,2004), s. 7. 
3
 Hüseyin Sarıkaya, “Ahmed Vâsıf Efendi ve Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâ’iku’l-Ahbâr’ı 1209-1219/1794-

1805 (Ġnceleme ve Metin)” (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013), s. CCXIII. 
4
 Âsım Efendi hakkında ayrıca bakınız: Yeni Türk Ansiklopedisi, “Âsım Efendi.” (Ġstanbul 1985); Tahsin 

Yazıcı, Encyclopedia Iranica “Âsım Efendi,” (London, 1985); Türkiye Ansiklopedisi, “Mütercim Ahmed 

Âsım Efendi,” (Ankara, 1957), Türk Ansiklopedisi, “Ahmed Âsım Efendi (Mütercim),” (Ġstanbul, 1971); 

Necmeddin ġahiner, Türk Dilinin Mimarı Antebli Mütercim Âsım (Gaziantep: ġehit Kamil Belediyesi 

Kültür Müdürlüğü Yayınları, 1997); Mehmet Yanık, Mütercim Âsım Efendi’nin Hayatı ve Eserleri 

(Ġstanbul:  Ġstanbul Üniversitesi Yayınları, 1971); Ġbrahim Alaaddin Gövsa, “Âsım,” MeĢhur Adamlar 

Hayatları- Eserleri, Ġstanbul, 1933; Büyük Kültür Ansiklopedisi, “Âsim Ahmet (Mütercim).” Ankara; M. 

Orhan Bayrak, İstanbul’da Gömülü Meşhur Adamlar (Ġstanbul: Milenyum Yayınları, 2002); M. Orhan 

Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları (Ġstanbul: Milenyum Yayınları, 2002); Franz Babinger, Osmanlı Tarih 

Yazarları ve Eserleri (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1967); Ömer Âsım Aksoy, 

“Mütercim Âsım’a Dair Notlar,” Türk Dili, Kasım 1955. 
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I. BÖLÜM 

ÂSIM EFENDĠ’NĠN HAYATI 

Mütercim Seyyid Ahmed Âsım Efendi, Gaziantep’in Eyüboğlu Mahallesi’nde 

doğmuĢtur. Doğum tarihi konusunda çeĢitli ihtilaflar olmasına rağmen 1169 (1755) yılı 

genel kabul görmektedir. Ebuzziya Tevfik, Âsım Efendi’nin 1169’da doğduğunu 

1204’te Ġstanbul’a geldiğinde otuzunu geçmiĢ olduğunu belirtiyor olsa da Mahmud 

Kemal Ġnal ve Fuad Köprülü, Ebuzziya’nın verdiği tarihe bir dayanak 

göstermemesinden ötürü doğum yılının kat’i olarak bilinemeyeceğinden bahsederler. 

Hikmet Turhan Dağlıoğlu ise “Antep’te gördüğüm yazma bir Ģiir mecmuasına göre” 

diyerek doğum yılını 1169 (1755) olarak verir.
5
 Bunun dıĢında Âsım Efendi’nin doğum 

yılına dair bir kayda rastlanılamamıĢtır. 

Seyyid Ahmed Âsım Efendi, Ayıntab Ģer’iye mahkemesi baĢkâtibi ve aynı 

zamanda âlim ve Ģair olan Seyyid Mehmed Cenânî Efendi’nin oğludur.
6
 Âsım 

Efendi’nin aslen Semerkandlı olan ve sonradan Ayıntab’ın Pazarcık ilçesine göç eden 

ailesinin Ģeceresi Ģöyledir: ġeyh Evliya, ġeyh Osman Semerkandi, Ahmed ġehabi, 

Abdülgaffar, Abdülaziz, Kâtibi Ahmed, ġeyh Mehmet, ġeyh Ahmed, Nurettin, Hamza, 

Osman Hulusi, Mehmet Cenânî, Ahmed Âsım Efendi.
7
 

O dönemler yüksek bir kültür merkezi olan Ayıntab’da oldukça iyi tahsil gören 

Âsım Efendi, bölgenin âlimlerinden olan Ömerzâde Hafız Efendi’den Arapçayı, Hacı 

Hasanzâde Efendi’den hattı, ġafii Efendiler olarak bilinen Hacı Mehmed ve KardeĢi 

                                                           
5
 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 594; Ebüzziya Mehmed Tevfik, Numune-i Edebiyat 

(Ġstanbul: Mihran Matbaası, 1296), s. 95; Ġbnülemin Mahmud Kemal Ġnal, Son Asır Türk Şairleri  

(Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1969), s. 54; M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 665; Mustafa S. 

Kaçalin, “Mütercim Âsım Efendi,” DĠA 32, s. 200. 
6
 Gaziantep’in eski adı Ayıntab’dır. 

7
 Ömer Âsım Aksoy, Mütercim Âsım (1755-1819) (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1962), s. 11; 

Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 594; M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 665. 
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Ahmed Efendilerden ve ayrıca Hoca Abdullah Necib Efendi’den kelam ve hadis ilmini 

öğrendi. ġiir ve inĢayı hem babasından hem de o dönemlerde Ayıntab’da bulunan Kilisli 

Mustafa Ruhi Efendi’den öğrendi.
8
 Âsım Efendi’nin Arapça ve Farsçadaki engin 

bilgisini Gaziantep’in Suriye’ye yakın olmasından dolayı olduğunu ileri sürenler 

olmuĢsa da Ömer Asım Aksoy bu iddianın doğru olmadığını, bir dilin ilmi inceliklerini 

bilmenin baĢka bir Ģey, onu halk içinde öğrenip konuĢmanın baĢka bir Ģey olduğunu 

belirterek yukarıda ifade edilen Türk hocaları iĢaret eder ki bu da kültür seviyesi olarak 

o dönemin Gaziantep’i hakkında bilgi vermektedir.
9
 

Ahmed Âsım Efendi Ayıntab’da bir müddet mahkeme kâtipliği yapmıĢ, ardından 

1203’te (1788) Battalzâde Mehmed Nuri PaĢa’nın divan kâtibi olmuĢtur. Bu vazifeye 

atanmasında paĢanın Cenânî ailesine gösterdiği hürmetin yanı sıra Âsım Efendi’nin 

henüz genç yaĢında Ayıntab çevresinde âlim, Ģair ve münĢi sıfatıyla edinmiĢ olduğu 

ilmi Ģöhretin de etkisi olmuĢtur. Aynı zamanda zamanının âlim ve Ģairleriyle birlikte 

vakit geçiren Âsım Efendi, belki paĢanın yanında rahat ve sıkıntısız bir hayat geçirecek 

iken saray ile arası açılan Mehmet Nuri PaĢanın idama mahkum olması ve hükümetin 

paĢaya karĢı asker göndermesi neticesinde Ģehrin 30. 000 asker ile aylarca kuĢatma 

altında kalması üzerine hayatının tehlikede olduğunu anlayan Âsım Efendi önce ailesini 

Ģehirden çıkartmıĢ ve ardından kendisi de Kilis’e kaçmıĢtır.
10

 Ayıntab’da bahsettiğimiz 

muharebelerin olduğu dönemlerde çok sıkıntı çeken Âsım Efendi, bu sıralar Ģehre giren 

askerlerden çok korktuğunu ve ihtiyar bir kadının evinin yakınındaki bir mağaraya 

saklanıp birkaç saat boyunca akrep ve yılan korkusu içinde kaldığını belirtir. KuĢatma 

                                                           
8
 Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri 1. Cild, haz: A. Fikri Yavuz, Ġsmail Özen (Ġstanbul: 

Meral Yayınevi), s. 268-269; Ġnal, Son Asır Türk Şairleri, s. 54; Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, 

s. 595. 
9
 Aksoy, Âsım, s. 13. 

10
 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 595; Aksoy, Âsım, s. 13-14; Ġnal, Türk Şairleri, s. 54; M. 

Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 665; Ebül’ula Mardin, Huzur Dersleri II-III (Ġstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Yayınları,1966), s. 207. 
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sonrasında Antep’e giren Divrikli Köse Mustafa Ģehri yağma eder. Çıkan kargaĢada 

Nuri PaĢa’nın yakınlarından kabul edildiği için malı ve dedelerinden kalan ve bir 

kütüphaneyi dolduracak kadar kitabı da yağma edilir. Ayrıca tarlalarının o seneki 

mahsulü ve ağır borçlar alarak giriĢmiĢ olduğu iltizam iĢi de boĢa gider.
11

  Bahsedilen 

sıkıntılar neticesinde çareyi ailesini tekrar Ayıntab’a nakledip Ġstanbul’a gitmekte 

bulmuĢtur. Âsım Efendi bu durumunu Ģu beyitle ifade eder: 

 

                      “Kalmadan hâk-i mezelletde heman ey Âsım  

                      Âzim-i sû-yi semâ-sâ-yi Stanbul olalım” 

 

Âsım Efendi’nin Ġstanbul’a geliĢ tarihi tartıĢmalı bir konudur. Fuad Köprülü ve 

Mehmed Cemaleddin, Âsım Efendi’nin Ġstanbul’a geliĢini 1204 (1789-1790) olarak 

verirlerse de Hikmet Turhan Dağlıoğlu, Ayıntab Ģer’iye sicillerinde gördüğü 22 

Cemaziyelevvel 1205 (1790) tarihli bir ilâmda Ģahit olarak “Cenânîzâde Esseyyid 

Ahmed Âsım Efendi” ismini gördüğü için ancak bu tarihlerden sonra, yani 35 yaĢlarına 

doğru Ġstanbul’a gittiğini söylemenin daha uygun olduğunu belirtir.
12

 Ġstanbul’a geldiği 

ilk dönemlerde henüz kimseleri tanımadığı için epeyce sıkıntı çeken Âsım Efendi, 

PadiĢaha (III. Selim) arzuhal takdim ederek yoksulluğuna çare bulmak istediyse de 

baĢarılı olamamıĢtır. YavaĢ yavaĢ Ġstanbul’un önde gelen âlim ve Ģairleriyle tanıĢmaya 

                                                           
11

 M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 665; Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 596; Ġnal,  

Türk Şairleri, s. 55; Aksoy, Âsım, s. 13; Tahir, Osmanlı, s. 270; Mardin, Huzur, s. 207; Numan Yazıcı, 

Dünya Çapında Dil Alimi Antepli Mütercim Âsım Efendi (ġehit Kamil Belediyesi Yayınları, 2001), s. 10. 
12

 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 596; M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA 1, s. 666; 

Mehmed Cemâleddin, Osmanlı Tarih ve Müverrihleri -Ayîne-i Zürefâ-, haz. Mehmet Arslan (Ġstanbul: 

Kitabevi Yayınları, 2003) s. 66. 
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baĢlayan Âsım Efendi ancak beĢ altı sene sonra Kazasker Tatarcık Abdullah Efendi’nin 

delaletiyle 1211 (1796) tarihinde müderrislik ruusu almayı baĢarmıĢtır.
13

  

Âsım Efendi bu dönemde Hüseyin Tebrizi’nin Burhân-ı Katı isimli sözlüğünü 

1791-1796 yılları arasında tercüme edip eserini III. Selim’e sunmayı baĢarınca, bu 

çalıĢmasından ötürü kendisine hareket-i dâhil rütbesiyle medrese ruusu ve pek çok 

hediye, bir ev ve üç yüz kuruĢ maaĢ tahsis edilmiĢtir.
14

 Ayrıca ailesini Ġstanbul’a 

getirebilecek kadar para da verilmiĢ, fakat Halep’e kadar gelebilen ailesi Mısır hadisesi 

yaĢandığı ve Ġstanbul’un da iĢgal edilebileceği söylentileri yayıldığı için tekrar 

Ayıntab’a geri dönmek zorunda kalmıĢtır.
15

 ġeyhülislam Ataullah Efendi taĢralı 

âlimlere haset gütmektedir. Âsım Efendi’ye bu üç yüz kuruĢu alması için verdiği arpalık 

dönemin meĢhur ayanı Trisniklioğlu’nun nüfuz dairesinde olduğu için Âsım bu 

arpalıktan hakkıyla yararlanamamıĢtır.
16

 

BaĢı sıkıntılardan kurtulamayan Âsım Efendi’nin padiĢah tarafından kendisine 

satın alınan evi geceleyin çıkan bir yangında yanar ve canını zor kurtarır. Bu olayı 

duyan III. Selim ona yine ihsan ve atiyyelerde bulunarak gönlünü alır.
17

 Bütün bu 

zorluklar karĢısında yılmayıp ilmi çalıĢmalarına devam eden Âsım Efendi, Arapça 

öğrenmek isteyenler için manzum olarak Tuhfe-i Âsım isimli bir eser yazar ve Halepli 

Ġbrahim Efendi’nin altmıĢ üç beyitten oluĢan Siyer-i Halebî’sini tercüme ederek 

padiĢaha bir arzuhal ile sunar. Devlet o sıralar Mısır’da Fransızlar ile savaĢ halinde 

                                                           
13

 Hasan Ayni (Ayıntablı), Antepli Ayni Divanı, haz. Mehmet Arslan (Ġstanbul: Kitabevi Yayınları, 2004) 

s.306-307. 
14

 Hareket-i dâhil: Kanûnî zamanında Süleymaniye Medresesi’nin binasından sonra on ikiye çıkarılan 

tarîk-i tedrîs (okutma yolu) silsilesinin dördüncü mertebesindeki müderrislerine verilen bir unvan 

(Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 

1983). 
15

 Ahmed Âsım (Mütercim), Târîh-i Âsım, II. Cilt (Ġstanbul: Cerîde-i Havâdis Matbaası), s. 216. 
16

 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 597; Mardin, Huzur II-III, s. 208; Âsım, Târîh, II. Cilt, s. 

72. 
17

 Âsım, Târîh, II. Cilt, s. 217. 
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olduğu için peygamberin gazalarından, menâkıblarından bahseden bu gibi eserlere çok 

ihtiyaç vardır ve Âsım Efendi de bu ihtiyacı gözeterek hareket etmektedir.
18

 

Mısır’ın Fransızlardan geri alınmasından ve Hac yolunun da açılmıĢ olmasından 

dolayı 1215 (1801) yılında Hacc’a gitmeye muvaffak olan Âsım Efendi, dönerken ġam 

ve Halep’e uğramıĢtır. Ardından Ayıntab’a gelip bir müddet kaldıktan sonra ailesini de 

yanına alarak Ġstanbul’a geri dönüp Üsküdar Nuh Kuyusu’ndaki evine yerleĢmiĢtir.
19

 

Ġstanbul’a yerleĢtikten sonra padiĢahın sürekli olan ihsan ve hediyeleri ile rahat 

bir hayat geçiren Âsım Efendi bu sıralarda meĢhur eseri olan Kâmûsi’l-Muhît 

tercümesine 1 Ramazan 1220 (23 Kasım 1805) tarihinde baĢladı. Vakanüvislik 

görevinde kısa bir müddet bulunup istifa eden Âmiri’nin yerine 9 Zilkade 1222 (8 Ocak 

1808) tarihinde bu göreve getirildi. Ölümüne kadar (9 Safer 1235/27 Kasım 1819) 

devam ettiği bu görev sırasında yazdığı Târîh-i Âsım isimli tarih kitabını Enverî, Edip, 

Nuri, Vâsıf, Âmir gibi kendinden önceki vakanüvislerin vekâyinâmelerini ve birçok 

vesikayı görüp meydana getirmiĢtir.
20

 

III. Selim’in tahttan indirilmesi ve ona yakın adamların devlet görevlerinden 

uzaklaĢtırılmasıyla tekrar sıkıntıya duçar olan Âsım Efendi, bu sıkıntılı dönemde hem 

kitaplarını satarak hem de Halep ve Ayıntab tacirlerinden ağır faizli borçlar alarak 

geçimini temin etmeye çalıĢmıĢ ve Kâmûsi’l-Muhît tercümesine büyük bir azimle 

devam etmiĢtir.
21

  

Âsım Efendi, II. Mahmud 1223 (1808) yılında tahta çıkınca diğer III. Selim 

döneminde yönetimde olan devlet görevlileri gibi mevki kazanmıĢtı. Bu dönemde 

                                                           
18

 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 597. 
19

 M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 667; Âsım, Târîh, Ġstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler 

Kütüphanesi, nr. 6014, vr. 35a. 
20

 M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 667. 
21

 Âsım, Târîh, II, s.128. 
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Süleymaniye müderrisliğine kadar yükselmiĢ ve beĢ sene süren Kâmûsi’l-Muhît 

tercümesini 1810 yılında bitirip sultana sunmasıyla da oturduğu evin üç katı kadar 

büyük bir ev ve baĢka hediyeler de ihsan edilmiĢtir.
22

 

1814 yılında kısa bir müddet bulunduğu Selanik kadılığı görevinden ma’zûlen 

Ġstanbul’a dönen Âsım Efendi, 9 Safer 1235 (27 Kasım 1819) tarihinde veba 

hastalığından dolayı vefat etmiĢtir
23

 ve mezarı Üsküdar Karacaahmet’te Harmanlık’taki 

kabristandadır.
24

 Âsım Efendi’nin Arapça olan mezar kitâbesi Ģöyledir: “Ve le-ni’me 

zikru’l muttakîn. Haza kabru fâzılu’z-zeman vahîdu’d-devrân, mütercimu’l-Kâmûsü’l-

Muhît ve’l-Burhânu’l Katı ve mütercimu’s-Siyeri’l-Manzûmeti’l-Halebî ve Ģârihu 

Manzûmeti’l-Emâlî ve sâhibü’t-tesânîfi fi’l-funûni’l-mütenevvia a’nî vâlidünâ ve 

üstâzunâ ebi’l-kemâl el-Hâc es-Seyyid Ahmed Âsım el-Ayntâbî el-me’mûru fî tahrîr-

ivekâyi’i’d-Devleti’l-Mahmûdiyyeti’l-Osmâniyye sâbıkâ, rahmetullâhi ilâ yevmi’l-bekâ 

li-rûhihi’l-Fâtiha; fî 9 Safer sene 1235”.  

Tercümesi: “Muttakîleri hatırlamak ne güzeldir. Bu kabir, zamanın faziletli 

insanı, dünyanın eĢsiz Ģahsiyeti, “el-Kâmûsu’l-Muhît”, “el-Burhânu’l-Katı”ve manzûm 

“es-Siyeru’l-Halebî”nin mütercimi “el-Emâlî” manzûmesinin Ģârihi, çeĢitli ilimlerde 

eser veren, eski Osmanlı vakanüvisi (ki bundan kastımız) babamız, üstadımız Ebu’l-

Kemal el-Hâces-Seyyid Ahmed Âsım el-Ayntâbî’nin kabridir. Allah’ın rahmeti 

kıyâmete kadar üzerine olsun. Ruhuna el-Fâtiha. 9 Safer 1235.
25

 

Yüksek kültür derecesine sahip bir aile ve muhitte yetiĢen Âsım Efendi, Mehmet 

Nuri PaĢa’nın idama mahkum olması ve devamında geliĢen olumsuz olayları 

                                                           
22

 M. Fuad Köprülü, “Âsım Efendi,” ĠA I, s. 668. 
23

 Ġnal, Türk Şairleri, s. 56. 
24

 Âsım Efendi’nin kabrine ait resim için bkz. EKLER, Resim 1. 
25

 Karslı, “Mütercim Ahmed Âsım Efendi,” s. 61. 
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yaĢamamıĢ olsaydı belki rahat bir hayat sürebilirdi ama değerli eserler veremezdi. 

Ġstanbul’daki geldiği, kendisini henüz kimselerin tanımadığı fakr u zaruret içindeki 

zamanlarında azmini kaybetmemiĢ, siyasi ve toplumsal meseleler karĢısında daima 

hassasiyetini korumuĢ ve padiĢahlardan baĢka kimseden yardım görmemiĢ, buna da 

yeltenmemiĢtir.
26

 Ancak doğruluk adına kendisine bolca ihsanlarda bulunan III. Selim’i 

zevkusefaya düĢkün olduğu için eleĢtirmekten de geri durmamıĢtır.
27

 

Âsım Efendi’nin eserleri Ģunlardır:  

1- Tibyân-ı Nâfi’ Der Tercüme-i Burhân-ı Kâtı (Topkapı Sarayı Müzesi, Ahmed 

Salis Kütüphanesi, Nr. 2747; Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Koleksiyonu, Nr. 

04662; Süleymaniye Kütüphanesi, Âtıf Efendi Koleksiyonu, Nr. 02691)
28

  

2- El-Okyânûsü’l-Basît Fî Tercemeti’l-Kâmûsu’l-Muhît (Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu, Nr. 1377-1380-1381-1382)  

3- Târîh-i Âsım (Ġstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Nr. 6014; 

Ġstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Nr. 6018; Arkeoloji Kütüphanesi, Nr. 

357 [A1]; Arkeoloji Kütüphanesi, Nr. 371 [A2]; Süleymaniye Kütüphanesi, Ġ. Ġsmail 

Hakkı Koleksiyonu, Nr. 02350; Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi 

Koleksiyonu, Nr. 01230)
29

 

                                                           
26

 Âsım, Târîh, II, s. 216-219. 
27

 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 600. 
28

 Hikmet Turhan Dağlıoğlu, “Âsım,” ĠTA, s. 579. 
29

 Târîh-i Âsım, Prof. Dr. Ziya Yılmazer tarafından günümüz harflerine aktarılarak Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu BaĢkanlığı tarafından “Âsım Efendi Tarihi (Osmanlı Tarihi 1218-1224/1804-1809)” 

adıyla iki cilt olarak basılmıĢtır. Tez çalıĢması tamamlandıktan sonra yayımlandığı için bu kitaptan 

yararlanılamamıĢtır.  
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4- Tuhfe-i Lûgat-ı Arabiyye (Tuhfe-i Âsım) (Süleymaniye Kütüphanesi, Hüdai 

Efendi Koleksiyonu, Nr. 01669; Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovalı Koleksiyonu, Nr. 

01797) 

5- Tercüme-i Siyer-i Halebî (Süleymaniye Kütüphanesi, Âtıf Efendi 

Koleksiyonu, Nr. 01741-01742) 

6- Merahu’l-Ma’âlî Fi Şerhi Kasideti’l-Emâlî (Kaside-i Emâlî/El- Emâlî) 

(Süleymaniye Kütüphanesi, Âtıf Efendi Koleksiyonu, Nr. 01339) 

 

A. ÂSIM EFENDĠ’NĠN TARĠH DÜġÜNCESĠ 

1. Osmanlı’da Tarih Yazıcılığı 

Osmanlı tarih yazıcılığı dönemlere göre değiĢkenlik göstererek çeĢitli Ģekillerde 

kendine has bir üslup ile var olmuĢtur. Devletin içerisinde bulunduğu kültür havzası ona 

has bir tarih anlatımını mümkün kılıyorken askeri, siyasi ve ekonomik geliĢmeler 

sebebiyle Osmanlı kültür ve yaĢamına giren değiĢiklikler diğer alanları olduğu gibi tarih 

yazımını da değiĢtiriyordu. KuruluĢ yıllarında, beylik yapısından devlete geçiĢ sırasında 

destan ve efsane türünde, okuyanların eğlenmesi ve eğitilmesine yönelik çok yönlü 

olmayan bir tarih yazımı vardı. Ayrıca bu dönem kendini ispatlama ve meĢruiyet 

sağlama açısından önemli olduğu için bu ihtiyaca yönelik eserler de kaleme alınmıĢtır. 

XVI. yüzyıldan itibaren imparatorluk yapısının hakim olduğu dönemde ise kendini 
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merkeze alan bir devlet anlayıĢıyla hükümdarın yaĢayıĢını, zaferlerini vb. anlatan tarih 

kitapları yazılmaya baĢlanmıĢtır.
30

  

Osmanlı tarihine ait eserler devletin kurulmasından uzun bir süre sonra 

yazılmıĢtır. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığının devletin kurulması, 

teĢkilat yapısını hızla oluĢturup büyümesi ile paralel bir Ģekilde oluĢmamıĢ olduğu 

sonucuna varılabilir. Osmanlılar bu döneme kadar tarih yazıcılığını önemsemedi mi 

yoksa yazılan eserler bir Ģekilde (mesela Timur’un tahribatı sonucu) ortadan mı kalktı? 

gibi sorulara bir cevap bulunamamakta ve elde olan yazılı metinlerin imkân verdiği 

yorumlar çerçevesinde kalmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’ne ait 

ilk eser XV. yüzyılın baĢında kaleme alınmıĢtır fakat müstakil sayılabilecek Osmanlı 

tarihleri bu yüzyılın sonunda yazılabilmiĢtir. ÂĢıkpaĢazâde gibi birçok tarihçiye 

kaynaklık eden YahĢi Fakı’nın Menâkıb-ı Âl-i Osman isimli eseri bugüne kadar 

gelemediği için ilk Osmanlı tarih kaynağı Ahmedî’nin İskendernâme’sinin sonuna 

eklediği Dâsitân-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osman’ı kabul edilmektedir.
31

 

   II. Murad devri (1421-1451) Osmanlı tarih yazıcılığı açısından kayda değer 

çalıĢmaların yapıldığı bir baĢlangıç kabul edilir. Bundan önceki dönemlerde 

Anadolu’daki beyler Arapça ve Farsça yazılmıĢ olan eserleri kendi adlarına Türkçeye 

tercüme ettiriyorlardı. Yazıcıoğlu Ali’nin Farsça olan Ġbni Bibi’den tercüme ettiği El-

Avâmirü’l- Alâiyye fi’l-Umûri’l-Alâiyye isimli Selçuklu tarihi kitabını II. Murad’a 

sunması örnek olarak verilebilir. Bu eserde Oğuz boylarının soy kütükleri izah edilmiĢ 

                                                           
30

 Babinger, Tarih Yazarları, s. 7; Ahmet Aydın, “Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı,” Türkler, 11, (Ankara: 

Yeni Türkiye Yayınları, 2002), s. 417-425; Cemalettin Ergün, “Ahmed Cevdet PaĢa’nın Tarih 

Tasavvuru” (Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, 2013), s. 17. 
31

 Necdet Öztürk, Murat Yıldız, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri –

Ahmedî’den Ahmed Refik’e- (Ġstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2013), s. 20; Colin Imber, “Ġlk 

Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları,” Söğütten İstanbul’a, ed., Oktay Özel, Mehmet Öz (Ankara:Ġmge 

Yayınevi, 2000), s. 40.  
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ve Osmanlı Beyliği bir Oğuz boyu olan Kayılar’a bağlanarak bir köken arayıĢına 

giriĢilmiĢtir. Ayrıca gazavatnâme ve fetihnâme türünün ilk örnekleri verilmiĢ ve bu tarz 

eserler sonradan gelen Osmanlı tarihçilerinin de kaynağı olmuĢtur. Yine 

Selçuklular’daki takvim geleneğinin bir devamı olan saray takvimleri de bu dönemde 

(II. Murad ve Fatih) yazılmıĢtır. Sarayda müneccimbaĢılar tarafından hazırlanan bu 

takvimlerde peygamberlerin, halifelerin kronolojik listeleri ile Selçuklu, Karamanlı ve 

Osmanlı hanedanları ile ilgili önemli hadiseler olmakla birlikte doğal afetler ve büyük 

ölümlere neden olan hastalıklar da kronolojik olarak verilmiĢtir.
32

  

 Fatih Sultan Mehmed döneminde tarihçilik faaliyetleri artmıĢ ve bu dönemin 

birikimi II. Bayezid döneminde (1481) eserlerini vermeye baĢlamıĢtır. II. Bayezid’den 

Kanunî devrine (1550’ye) kadar gazavatnâme ve menâkıbnâme tarzında birçok çeĢit 

tarih kitabı yazılmıĢtır. AĢıkpaĢazâde’nin Tevârih-i Âli Osman’ı, NeĢrî’nin Kitâb-ı 

Cihannüma’sı, Tursun Bey’in Târîh-i Ebu’l-Feth’i, Oruç Bey, Ruhi Çelebi ve BihiĢtî 

Ahmed Sinan Çelebi’nin Tevârih-i Âli Osman’ları, Ġdris-i Bidlîsî’nin Heşt Behişt’i, 

KemalpaĢazâde’nin Tevârih-i Âli Osman’ı ve birçok anonim tevârih örnek verilebilir. 

Bu iki tür (gazavatnâme, menâkıbnâme) hem manzum içerikli olması hem de 

hükümdarın hayatından ve kahramanlıklarından bahsetmesi nedeniyle daha sonradan 

oluĢacak olan Ģehnâmelerin bir bakıma ilk örnekleri sayılmıĢtır. ġehname, bir tarih 

yazım geleneğine ve sonrasında kurumsallaĢmaya baĢlayan tarih yazıcılığına öncülük 

etmiĢ ve dönemin gidiĢatı ve anlayıĢını yansıtmada önemli bir tür olmuĢtur. 

KuruluĢundan itibaren olayları kayıt altına almaya önem veren Osmanlı Devleti’nin ilk 

dönemlerinde gazavatnâme ve menâkıbnâme türünde birçok müstakil eser yazılmıĢ, 

                                                           
32

  Mustafa Güleç, “Osmanlı-Türk Tarih Yazıcılığı,” Tarih Metodu, ed., Zekeriya KurĢun (EskiĢehir: 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2011), 162; Hasan Yüksek,” XIX. Yüzyıl 

Osmanlı Tarihçiliği” (Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, 2006), s. 5; Öztürk ve 

Yıldız, Osmanlı Tarihçileri, s. 21. 
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Kanunî döneminde (1550’den sonra) ise Ģehnâmecilik kurumsallaĢarak sarayda yerini 

almıĢtır.
33

   

Bahsedilen padiĢahlar dönemindeki tarihçilerin tarihe ve tarihçiliğe yükledikleri 

anlama kısaca bakmak faydalı olacaktır. Hükümdarın özel isteği bir kenarda tutulursa, 

tarih yazıcılarının niçin tarih kitabı yazdıkları, tarihten ne bekledikleri gibi sorulara da 

bakmak gerekir. Tarih bu dönemde bir ibret, nasihat ve ders olarak nitelenmiĢ insanlara 

birçok faydası olduğu müellifleri tarafından belirtilmiĢtir. Mesela Ġbrahim Peçevî (ö. 

1650) niçin bir tarih kitabı yazdığını açıklarken okuduğu diğer tarihlerden ve güvenilir 

insanlardan öğrendiği bilgilerin kaybolmaması için yazdığını belirtmektedir. Peçevî, 

Kanunî dönemi zaferlerini iĢlediği için diğer maksadının da bu anlatılagelen zafer 

hikayelerinin kaybolmaması olduğunu söylemektedir. Kemal PaĢazâde (ö. 1534) ise 

padiĢahların yaptıkları iyi ve hayırlı Ģeylerin yok olamaması ve bu iyi iĢlerin kalıcı 

olması için tarih kitabı yazdığını belirtmektedir. NeĢrî (ö. 1520) ise geçmiĢte vuku bulan 

hadiselerin gelecek nesiller için bir ibret olması ve hükümdarların tarihi olaylara vakıf 

olup geçmiĢ sultanların hallerini bilip ders alması için yazdığını söylemektedir. Fetih 

faaliyetlerinin yoğun olduğu bu dönemde hem savaĢa isteklendirmek hem de bu iĢin 

baĢı olan hükümdarı idealize etmek tarihçinin motivasyonlarından biri olmaktadır.
34

 

 

 

 

                                                           
33

 Öztürk ve Yıldız, Osmanlı Tarihçileri, s. 21; Abdülkadir Özcan, “Osmanlı Tarihçiliğine ve Tarih 

Kaynaklarına genel Bir BakıĢ,” FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi,” 1 (2013): s. 

275; Halil Ġbrahim Erol “ġanizade Mehmet Ataullah Efendi’nin Tarih AnlayıĢı” (Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul Üniversitesi, 2010), s. 7-9. 

 
34

  Selçuk Ilgaz, “Osmanlı Tarih Yazarlarının DüĢman Algısı” (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 

2005), s. 14-16; Uğur Akbulut, “Osmanlı Tarih Yazıcılarına Göre Tarih ve Tarihçi” (Yüksek Lisans Tezi, 

Atatürk Üniversitesi, 2006), s. 48. 
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1. 1. Osmanlı Devleti’nde ġehnamecilik Müessesesi 

Hükümdarın yaĢayıĢını, savaĢlarını, zaferlerini, kahramanlıklarını genel olarak 

mesnevi bazen de manzum-mensur karıĢık olarak anlatan bir edebi tür olan Ģehnâme
35

 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı sarayında kurumsallaĢmaya baĢlamıĢ 

ancak öncesinde Ġdris-i Bidlîsî (Heşt Behişt, Farsça) ve KemalpaĢazâde (Tevârih-i Âl-i 

Osman, Türkçe) tarafından yazılan iki eser Osmanlı’da bu türün yerleĢmesine katkıda 

bulunmuĢtur. Bu eserlerden ilki Osmanlı tarihinin de dil ve üslup yönünden diğer 

hanedanların tarihleri gibi zarif ve tumturaklı yazılabileceğini gösterirken diğeri 

Türkçenin de benzer bir dil ile yazılabileceğini göstermiĢtir. Yine bu yüzyılda Farsça, 

nazım ve nesirde tesirini artırmıĢ ve bu dönemde Ģehnâmeler sıkça görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Resmi olarak Ģehnamecilik vazifesi ise Ġran asıllı olan Arif Fethullah’a (ö. 

1562) verilmiĢtir. Bu iĢi sırasıyla Eflatun ġirvâni (ö.1569), Lokman Çelebi (ö. 1601), 

Talîkîzâde Mehmed (ö. 1599) ve Hasan Hükmî (ö. 1638’den sonra) yapmıĢtır. Bir 

müddet sonra II. Osman, Ganizâde Nâdirî’yi (ö. 1627), IV. Murat da Ġbrahim 

Mülhemî’yi Ģehnâmeci olarak görevlendirmesiyle Ģehnâmecilikte bir canlanma olmuĢsa 

da süreklilik kazanamamıĢ ve XVIII. yüzyılın baĢında vakanüvislik müessesesi ortaya 

çıkınca bütünüyle unutulmuĢtur.
36

 

Bazen kesintilere de uğrasa Ģehnamecilik XVI. yüzyıl boyunca devam etmiĢtir. 

Bu dönem boyunca yapılan çalıĢmalar üç türlü ele alınabilir. Ġlk olarak manzum ve 

mensur türünde üretilenlerdir. Genelde tek bir hadiseye, bir sefere ya da saltanat devrine 

ayrılmıĢtır. Bu çalıĢmalara fetihnâmeler, gazavatnâmeler, Selimnâmeler örnek olarak 

verilebilir. Edebi nitelikleri ağır olan bu tür eserler genel olarak hükümdarın beğenisini 

                                                           
35

 Ġlhan Ayverdi, “ġehnâme,” Misalli Büyük Türkçe Sözlük Cilt III (Ġstanbul: Kubbealtı NeĢriyat, 2006), 

s. 2964. 
36

 Victor L. Menage, “Osmanlı Tarih Yazıcılığının Dönemleri,” Söğütten İstanbul’a, ed., Oktay Özel, 

Mehmet Öz (Ankara:Ġmge Yayınevi, 2000), s. 74; Yüksek, “Osmanlı Tarihçiliği” s. 22. 
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ve lutfunu kazanmak için yazılırdı. Süslü nesir olarak da isimlendirilen bu tarz tarih 

eserleri daha korunaklı bir Ģekilde bugüne gelebilmiĢtir. Çünkü kafiyeyi tamamlamak 

için kullanılan bir kelime veya kelime oyunu için kullanılan bir sıfat vb. özel isimlerin 

bile bozulmasını engellemiĢtir. Ġkinci olarak oluĢturulan türler ise yalın bir Türkçe ile 

yazılan Osmanlı hanedanı tarihleridir. Tevârih-i Âli Osman yazma geleneğini sürdüren 

bu eserlere Sadrazam Lütfi PaĢa’nın (ö.1564) tarihi örnek olarak verilebilir. Üçüncü tür 

olarak ise Osmanlı tarihini de kapsayan evrensel nitelikteki tarih yazım çalıĢmalarıdır. 

Genelde Farsçaya bağımlı olarak yazılan bu eserlerin Osmanlı’daki ilk örneği 

Behçetü’l-Tevârih’i yazan ġükrullah’tır (ö. 1488). Bu eser Kanuni devrinde Mustafa 

Farsî isimli bir Ģair tarafından Türkçeye tercüme edilmiĢtir.
37

 

Yukarıda Osmanlı tarih yazıcılığına dair verilen sınıflandırma Ġslam dünyasında 

daha önce oluĢmuĢ ve klasik sayılabilecek eserlerini vermiĢ iki tarih tarzının etkisinde 

kalmıĢtır. Bunlardan ilki ilmî tarihçilik olarak isimlendirilen, rivayetin sahihliği 

açısından sağlam delil ve metotlara dayanan, sade bir dil kullanımı olan ve ulemanın 

imtiyazında bulunan türdür. Diğer tür ise edebi tarihçilik olarak isimlendirilir. Farsçanın 

ve eski Ġran efsanelerinin yeniden etkisini artırdığı bir dönemde revaç bulan bu tarih 

yazım Ģekli belâgatli, ağdalı, külfetli bir üslup ile gerçeği aramak yerine ahlaki öğretiyi 

önceleyen bir yazım türüdür. Ġdris-i Bidlîsî ile edebi tarih yazımı etkisini fazlasıyla 

artırmıĢsa da ilmi tarihçiliği önemseyen Katip Çelebi, MüneccimbaĢı gibi tarihçiler bu 

iki türü mezcederek kendilerine has bir üslup geliĢtirebilmiĢlerdir.
38

 

     Özellikle XVII. padiĢahlarının seleflerine göre farklı bir hayat yaĢamaları, 

mesela sefere çıkmamaları, zaferleri ve kahramanlıkları iĢleyen bir anlatı olan 
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Ģehnameciliği dönüĢtürmüĢtür. Hükümdarı, askeri harekâtı idare eden bir anlatımdan 

çok, saray ve çevresi içinde Ġstanbul’un yaĢayıĢ biçimi ile birlikte ele alınan ve 

minyatürler eĢliğinde iĢlenen bir figüre dönüĢtürmüĢtür. ġehnâme yazımı için daha 

sonra kalemiye sınıfından atamalar yapılıp bu görev kâtiplik derekesine indirilmiĢ ve 

ayrı bir kurum olarak varlığını devam ettirmesinin anlamı kalmamıĢtır. XVII. yüzyıl 

baĢlarından itibaren padiĢahların kuruma karĢı ilgisiz tutumları Ģehnameciliğin fiilen 

ortadan kalkmasına neden olmuĢ ve bu asrın sonuna kadar tarih yazdırma hususunda 

pek bir giriĢim olmamıĢtır.
39

   

 

1. 2. Osmanlı Devleti’nde Vakanüvislik Müessesesi 

 Vakanüvis (veya vekâyinüvis) Osmanlı merkez teĢkilatında zamanın olaylarını 

kaydetmekle görevli resmi devlet tarihçisine verilen unvandır. Vakanüvisler 

seleflerinden kalan müsveddeleri toplayıp kitap haline getirmekle ve kendi zamanının 

hadiselerini kaydederek bir Osmanlı tarihi telif etmekle yükümlüydüler. Bu müessese 

XVIII. yüzyılın baĢlarında teĢekkül etmeye baĢlamıĢtır. Sadrazam Amcazâde Hüseyin 

PaĢa’nın (ö. 1702) emriyle Târîh-i Naîmâ ismli tarih kitabını yazan Halepli Mustafa 

Naîmâ ilk vakanüvis olarak kabul görmektedir. Naîmâ (ö. 1716) ile baĢlayan 

vakanüvislik Abdurrahman ġeref (ö. 1925) ile sona ermiĢtir. Vakanüvislik Kanuni 

dönemiyle birlikte kurumsallaĢan Ģehnameciliğin bir devamı olduğu görüĢü dile 

getirilmiĢse de resmi vasıfları itibariyle birbirine benzeyen bu iki müessese amaç, 

yöntem ve ortaya çıkan eserlerin ana karakterleri bakımından belirgin farklar ile 

birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
40
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Belirli bir maksada binaen veya bir hassa hizmeti için yazılmıĢ Ģehname ile 

Divan-ı Hümâyun’a bağlı bir kurum olan ve devamlı hizmet veren vakanüvisliği 

ayırmak gerekmektedir. ġehnameciler de sarayla iç içe bulunmuĢ ve kısmen kurumsal 

bir yapıya sahip olsalar da yazdıkları eserleri sultana arz etmeleri karĢılığında 

ödüllendiriliyorken vakanüvislik daha sistemli bir Ģekilde kurumsallaĢmıĢ, eserlerinde 

resmi belgeleri kullanmıĢ ve devletin sonuna kadar mevcudiyetini korumuĢ bir 

yapıdadır.
41

 

   Vakanüvislik yukarıda bahsedilen Ġslami tarih yazıcılığının iki Ģubesini (ilmî-

edebî) de barındırır. Divân-ı Hümâyun kalemleri arasında teĢekkül eden vakanüvisliğe 

Ģiir ve inĢa alanında maharetli olan ve genelde de hâcegânlık rütbesine sahip kâtipler 

seçilmiĢtir. Ayrıca sayıları az da olsa ilmiyeye mensup (Âsım, ġanizâde ve Esad 

Efendi’ler) kiĢiler de vakanüvislik yapmıĢtır. Vakanüvislerde aranan özellikler hüner, 

marifet, dirayet ehli olmaları, etraflıca düĢünme kabiliyetine sahip olmaları ve ilim neĢri 

ile meĢgul olmalarıdır.
42

  

Vakanüvis tarih yazım geleneğinde dünya görüĢü açısından olsun yazma usulü 

açısından olsun ortak bir bakıĢ açısı ortaya çıkmıĢtır. Naîmâ’dan baĢlayarak devam eden 

süreçte ikili bir tarih yazımı benimsenmiĢtir. Eserin mukaddime kısmında tarih ve 

tarihçi ile ilgili teorik bir çerçeve çizilmiĢ, tarihin ne olduğu, ne iĢe yaradığı, nelere 

dikkat edilmesi gerektiği gibi konular ele alınmıĢ sonrasında vakalar, atamalar vb. 

konular ele alınmaya baĢlanmıĢtır.
43

 Naîmâ ve Ahmed Cevdet eserlerinin mukaddime 

kısmında bahsedilen konulara değinmiĢler ve Ġbn Haldun’un tarih görüĢlerini 

zikretmiĢlerdir. Ahmed Âsım Efendi ise benzer Ģekilde mukaddimesinde belirtilen 
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konuları iĢlemiĢ ancak kendisine Ġdris-i Bidlîsî’nin görüĢlerini referans almıĢtır. Ġbn 

Haldun’un adını zikretmeyen Âsım Efendi tarihinin ilerleyen kısımlarında Naîmâ’dan 

örnekler vermiĢtir.  

Naîmâ eserini kaleme alırken ġârihü’l-Menarzâde Ahmed Efendi’nin tarihi 

müsveddelerini temel almıĢtır ve kendinden önceki birçok tarihçi ve eserlerinden 

faydalanmıĢtır (Kâtip Çelebi, Hasan Beyzâde, Ġbrahim Peçevî, Topçular Kâtibi, Vecîhî, 

Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi, Tevkiî Abdi PaĢa, Ġsazâde, Mehmed bin Mehmed’in 

Nühbetü’ttevarih’i). Naîmâ gibi kendisinden sonra gelen vakanüvisler de kendilerinden 

önce telif edilen eserlerden faydalanmıĢlardır. Mesela Âsım Efendi tarih görüĢlerinde 

Ġdris-i Bidlîsî, Nev’i-zâde Atâî ve Naîmâ’dan, vaka ve malumatlarda kendinden önceki 

vakanüvislerden yani Vâsıf ve Pertev Efendi’lerden faydalanmıĢtır. Vakanüvisler 

kendilerinden önceki dönemleri kaydederken seleflerinin ölmesi veya azledilmesi gibi 

durumlarda geriye kalan notlar ve vesikaları teslim alarak bunları da eserlerine dahil 

ederlerdi. Yeni vakanüvisler seleflerinin bıraktığı yerden devam ederek kendi 

dönemlerinde meydana gelen hadiseleri de kaydederlerdi, ancak önceki dönemlerin 

hadiselerini bir araya toplayıp tamamlama meĢguliyeti kendi dönemlerini ihmal etme 

problemini de beraber getiriyordu.
44

  

Vakanüvislik devletin özen gösterdiği bir kurum olduğu için bu iĢe memur 

olanlara hadiseleri sıhhatli bir biçimde kaydetmeleri için kendilerinden bir Ģey 

gizlenmezdi. Ancak bu durum XVIII. yüzyılın ikinci yarısında değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Kendilerine devlet sırları açıklanmamıĢ hadiselerin sebep ve sonuçlarını layıkıyla 

değerlendirmeleri istenmemiĢtir. Bu durum vakanüvislerin faydasız Ģeyleri yazmasına 

sebep olmuĢtur. Önemli hadiseleri yeterince açığa çıkaramayan vakanüvisler, bazı basit 
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olayları gereksiz bir Ģekilde büyütmüĢlerdir. Bütün devlet teĢkilatının ıslahına giriĢildiği 

III. Selim döneminde bahsedilen olumsuz durum düzeltilmeye çalıĢılmıĢ kendilerine 

önemli hadiseler ile ilgili belgelerin devlet sırrıdır diye verilmemesi gibi davranıĢlar 

giderilmeye çalıĢılmıĢtır.
45

  

XVIII. yüzyılın baĢlarında Divan-ı Hümayun kalemleri arasında teĢekkül eden 

vakanüvislik Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar varlığını sürdürmüĢtür. Ancak bazı 

zamanlarda kendilerine olan alakanın azalması, gerektiği gibi hadiseleri kaydetmelerini 

akamete uğratmıĢ özellikle Tanzimat ile geliĢen devlet yapısındaki merkezileĢme, farklı 

düĢünüĢ Ģekillerinin ortaya çıkması vakanüvisliği yani resmi devlet tarihçiliğini inkıtâya 

uğratmıĢtır. Özellikle gazetenin çıkması ve hadiselerin daha taze iken aktarılması 

vakanüvislere olan ihtiyacı azaltmıĢ onların kaydettikleri hadiseleri lüzumsuz hale 

getirmiĢtir. Edebi bir dil zevki ile aktarılan hadiselerle, bahsedilen dönem anlayıĢının 

istediği sade, dolaysız haber türünün çakıĢması elbette mukadderdi. Ancak ne olursa 

olsun vakanüvisler Osmanlı Devleti’nin son iki yüz yıllık hadiselerini aralıksız aktarmıĢ 

ve bu devir tarihçilerine büyük bir birikim bırakmıĢtır.
46

 

 

2. Âsım Efendi’nin Tarih DüĢüncesi 

Mütercim Ahmed Âsım Efendi Tarih-i Âsım kitabına, tarih düĢüncelerinden 

bahsettiği bir mukaddime ile baĢlamıĢtır. Vakanüvislerin tarih düĢüncelerini, yazdıkları 

tarihlerin mukaddimelerinde teorik olarak açıkladıkları daha önceden belirtilmiĢti. Âsım 

Efendi de matbu olmayan cildin mukaddime kısmında tarihten ne anlaĢılması 
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gerektiğini Ġdris-i Bidlîsî’den özetleyerek açıklamaktadır.
47

 Ġdris-i Bidlîsî’nin tarih 

düĢüncelerini referans alması Âsım Efendi’nin kültürel olarak nasıl bir geleneği 

sürdürdüğü açısından önemlidir. Çünkü halefi olan ve aynı zamanda Âsım Efendi gibi 

ilmiyeden gelen ġanizâde Mehmed Ataullah Efendi (ö. 1825), vakanüvislik dönemi 

tarih eserinin mukaddimesine Voltaire’in, Diderot ve d’Alembert’in 1751-1772 yılları 

arasında yayınladıkları meĢhur Encylopedie’nin sekizinci cildinde yer alan “Historie” 

(Tarih) maddesindeki düĢüncelerini bazı değiĢiklikler yaparak almıĢtır.
48

 Âsım 

Efendi’nin fitne, küfür ve dinsizlikle suçladığı bu filozofun düĢüncelerini eserinin 

mukaddimesine alabilen ġanizâde, nasıl bir zihinsel dönüĢümden geçildiği konusunda 

fikir verir. 

ġanizâde Târîh’inin mukaddimesine Voltaire’in tarih düĢüncelerini almıĢtır 

ancak düĢüncelerini Voltaire’den aldığını belirtmemiĢtir. Osmanlı’da arkeolojinin tarihi 

ile ilgili çalıĢma yapan Edhem Eldem, Târîh-i Şanizâde’nin mukaddimesinde bazı 

arkeolojik konulara değinilmesinden hareketle bu konuların kaynaklarını araĢtırırken 

mukaddime kısmının Voltaire’den alındığını tespit etmiĢtir. ġanizâde’nin eserinde 

Voltaire’in düĢüncelerini kullanması hayli ilginçtir, çünkü Voltaire’in eserlerinin 

Osmanlı Devleti’ne giriĢi XIX. yüzyılın ikinci yarısında olabilmiĢtir. Bu durum 

Voltaire’in sınırsız düĢünce ve ifade özgürlüğünü savunmasının yanı sıra dinsizliğe 

varacak derecede din karĢıtlığına sahip olmasından ileri gelmektedir. Âsım Efendi’nin 

de bu düĢüncelerinden dolayı dinsizlikle suçladığı Voltaire’in isminin ġanizâde 

tarafından belirtilmemesi anlaĢılabilir bir durumdur.
49
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ġanizâde, Voltaire’in metninde bazı değiĢiklikler yapmıĢ, bazı yerleri ise 

atlayarak metni kısaltmıĢtır, ancak asıl amacı Voltaire’in tarih tanımı, yöntemi, sorunları 

gibi iĢlediği konuları ele almaktır. Mesela Voltaire’de tarih, “gerçek olmadıkları bilinen 

efsanelerin aksine,  gerçek oldukları bilinen olayların aktarımı” olarak tanımlanırken 

ġanizâde’de biraz değiĢikliğe uğrayarak, “gerçek hadiselerin ya da gerçekleĢmemiĢ 

yalan olayların yazılıp aktarılması” olarak tanımlanmıĢtır. BaĢka bir yerde de Voltaire 

olaylar tarihini ikiye ayırmakta, birini kutsal diğerini la-dini (profan) olarak 

tanımlamaktadır. Kutsal tarihi tanımlarken alaycı bir tutum ile Tanrı’nın bir zamanlar 

Yahudi milletine yol gösterdiğini, bugün ise Hıristiyanların hayatını düzene sokmakla 

ilgilendiğini ancak kendisinin böyle saygıdeğer bir madde ile ilgilenmeyeceğini 

belirtmiĢtir. ġanizâde ise bu alaycı üslubu kaldırıp tanımı biraz daha açarak kutsal tarihi 

açıklamıĢtır.
50

 Bu tarz değiĢiklikler yaparak metni çeviren ġanizâde Voltaire’in tarih 

düĢüncelerini kendine uyarlayarak mukaddimesini oluĢturmuĢtur. 

Osmanlı’da XIX. yüzyıl öncesinde yazılan tarih kitaplarında Osmanlı Devleti 

Ġslam tarihinin bir parçası sayılmıĢ ancak bu yüzyılda hem tarih bilinci hem de tarih 

yazımı önemli değiĢikliklere uğramıĢtır. Böyle bir değiĢimin görülmesinde önemseyip 

kullanmaya baĢladıkları kaynakların değiĢmesi etkili olmuĢtur. XIX. yüzyıl öncesinde 

tarihçiler tarafından bireysel hanedanların yükseliĢi ve çöküĢü ele alınırdı. MonarĢilerin 

Avrupa’da bu yüzyıl boyunca itibar kaybedip çöküĢe geçmesi hem bu tarz yönetimi 

sorgulanır hale getirmiĢ hem de tarih yazımını hanedanların hikâyesini anlatmaktan 

çıkarıp farklı modellerin benimsenmesini mümkün kılmıĢtır. Dünya tarihi artık “Eski”, 

“Orta” ve “Yeni” dönemlere ayrılıyor ve bu dönemlendirme modeli Avrupa’da olduğu 

gibi Osmanlı tarih yazarlarının da dikkatini çekiyordu. Ahmed Vefik (ö. 1891), Ahmed 
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Hilmi (ö. 1878), Süleyman Hüsni (ö. 1892) gibi tarihçiler Osmanlı tarihinin 

çizgiselliğine ve Osmanlı zaferlerinin dünya tarihi içindeki merkezi yerini önemseyip 

bunu iĢlemek yerine yukarıda bahsedilen yeni dönemlendirme modeline göre eserler 

yazıyorlardı.
51

 ġanizâde 1820’lerin ilk yıllarındaki eserinde böyle bir dönemlendirmeyi 

iĢlememiĢ olsa bile Batılı filozofları kaynak olarak kullanması ve yukarıda bahsedilen 

değiĢen tarih algısı, Osmanlı’da XIX. yüzyıl Avrupa tarzı tarih düĢüncesinin etkilerini 

yansıtması açısından önemlidir. 

1840’lara gelindiğinde durum vakanüvisler açısından çok da farklı değildir. 

Onlar da geleneksel metodolojilere olumsuz bir gözle bakmaya baĢlamıĢ yerleĢik 

tarihsel yöntem ve modelleri sorgulamaya baĢlamıĢlardır. Olayların arasındaki 

nedensellik iliĢkisinin önemsenmeyip art arda kronolojik olarak dizilmesi eleĢtirilmiĢtir. 

Âsım Efendi’den üç vakanüvis sonra bu göreve gelen Recaî Mehmed ġâkir Efendi (ö. 

1874) mevcut geleneği sorunlu buluyor ve seleflerinin tek taraflı kaynak kullanmalarını 

eleĢtiriyordu.
52

 

Yukarıdaki örnekler Âsım Efendi’nin nasıl bir fikri dönüĢümün eĢiğinde 

olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Âsım Efendi ne Batı tarzı 

dönemlendirme yapmakta ne de ġanizâde gibi Batı kaynaklarından bilgiler 

paylaĢmaktadır aksine Ġdris-i Bidlîsî ve Nev’izâde Atâî gibi isimleri kendine referans 

almakta ve bu da onu klasik düĢünüĢün içinde tutmaktadır. Âsım Efendi’nin Naîmâ’dan 
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aktardığı devletin ömrünü Ġbn Haldun gibi dönemlendirme örneği değiĢen bir algının 

ürünü değil Osmanlı âlimlerinin öteden beri düĢündüğü bir yorumlama biçimidir.
53

  

Âsım Efendi’nin tarih düĢüncesi, mukaddimesinde iĢlediği Ġdris-i Bidlîsî ile 

kısmen de eserinin ilerleyen kısmında bahsettiği Naîmâ üzerinden ele aldığı fakat adını 

zikretmediği Ġbn Haldun ile Ģekillenerek oluĢmaktadır. Bu durum vakanüvislerin ilmî ve 

edebî tarihi yazıcılığını birlikte iĢlediği görüĢünü desteklemektedir. 

 

2. 1. Âsım Efendi’nin Mukaddimesindeki Tarih DüĢüncesi ve Ġdris-i Bidlîsî 

Ġle Birlikte Değerlendirilmesi 

Âsım Efendi matbu olmayan cildin bu bölümünde Ġdris-i Bidlîsî’nin tarih ilmine 

uzun uzadıya değindiğini, kendisinin ise muhtasar olarak bu görüĢleri aktaracağını 

belirtmektedir. Bidlîsî’nin bu düĢünceleri Heşt Behişt’in Osman Gazi dönemini ele 

aldığı cildin mukaddimesinde bulunmaktadır.
54

 Âsım Efendi tarih görüĢünden 

bahsetmeye  “…ilm-i târîh bir fenn-i celildir ki…” Ģeklinde bir kullanım ile baĢlamıĢ, 

tarihin ne olduğunu, ne iĢe yaradığını, niçin ve kimlere gerekli olduğunu… gibi 

çoğaltılabilecek sorulara cevap olacak mahiyette iki burhân-ı aklî ve yedi delîl-i hitâbî 

ile açıklamaya çalıĢmıĢtır. Tarih ilminin âkil insanlara Ģer’an vacip ve aklen lazım 

olduğunu, devlet erkânının (ashâb-ı Ģeriat, erbâb-ı saltanat, ehl-i kanun) öncelemesi 

gereken bir iĢ olduğunu belirterek yukarıda belirtilen deliller ile (burhân-ı aklî - delîl-i 

hitâbî) bu iddiaları açıklamaya giriĢmektedir.
55

 Devlet adamlarının tarih ilmini bilmesini 
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ve öncelemesini devletin bekası için önemli gören Âsım Efendi, yazdığı tarih kitabının 

muhatap kitlesinin de Bidlîsî’deki gibi havas olduğunu ortaya çıkarmaktadır.  

Âsım Efendi’nin tarih ilmine dair aktardığı bu ve benzeri düĢünceler Bidlîsî’de 

bazı farklılıklar içerse de aynı Ģekilde mevcuttur.
56

 Bu bölümde Ġdris-i Bidlîsî’nin 

mukaddime kısmında ele aldığı tarih düĢünceleri ele alınacak ve tarih düĢüncesi 

anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. Âsım Efendi’nin ekleme yaptığı veya farklı bir yorum 

getirdiği yerler varsa belirtilecektir. 

Âsım Efendi, eserini, tarih düĢüncelerinden faydalandığı Ġdris-i Bidlîsî gibi 

belâgate önem veren bir dil ile kaleme almıĢtır. Ġdris-i Bidlîsî’nin niçin bu tarz bir 

üslûbu benimsediği anlaĢıldığı takdirde Âsım Efendi’nin üslûbunun da niçin külfetli 

olduğu sorusu bir cevap bulabilecektir. Bidlîsî edebi bir dil kullanmaktadır, çünkü ona 

göre eserin içeriğinden ziyade kullanılan dil ve üslup eseri ve dolayısı ile anlatılan 

sultanı ölümsüzleĢtirmektedir. Sözün derinliği, uzunluğu ve ilmî nüktelerin fazlalığı 

cümlelerin manalarını anlaĢılmaz hale getirdiği eleĢtirileri gelse de bu Bidlîsî için farklı 

bir anlam taĢımaktadır. O kendisini üslubu yönünden eleĢtirenlere “Ġnsanı inciten, 

insanlıktan nasibini alamamıĢ karaktersizler ve bu taĢıdıkları huyları ise fazilet ve hüner 

zannedenler” olarak hitap ederek niçin böyle bir dil ve üslup benimsediğini 

açıklamaktadır.
57

  

Ġdris-i Bidlîsî’ye göre belâgatten anlayan âlimler övgü temeline dayanan 

eserlerin kapalı bir anlatımla yazılmasında ve cümlelerin uzun veya kısa tutulmasında 

bir problem görmezler ve aslında beğenilecek olan tarz da budur. Ona göre bu tarih 
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yazım Ģekli Âdem’den bu yana böyle olmuĢtur. Bu Ģekilde yazılan eserler yalnız haber 

vermekle yetinmez ayrıca her türlü eseri de bünyesinde barındırmaktadırlar. Bidlîsî’ye 

göre belâgat sözün gereken makamda icra edilmesidir. ĠĢte bu sebepledir ki yeri 

geldiğinde az sözle çok Ģey anlatmalı yeri geldiğinde ise yani birini överken vb. sözü iki 

kat arttırmalıdır ve sultanların tarihi de bu Ģekilde kaleme alınmalıdır. EfsaneleĢtirmek, 

ölümsüzleĢtirmek bu tarz uzun bir anlatımla mümkündür. Eğer padiĢah cihangir olmak 

gibi bir iddianın sahibiyse ve kalıcı olma niyetinde ise eser kısa olmamalı, üslubu da 

bahsedildiği Ģekilde olmalıdır. Böylesine külfetli bir eser yazmanın motivasyonu ise 

eseriyle ölümsüzleĢtirdiği padiĢahın hediyeleridir. Burada ifade edilenler Ġdris-i 

Bidlîsî’nin tarih algısını da ortaya çıkarmaktadır.
58

 Âsım Efendi’nin de niçin külfetli bir 

dil kullandığı bu açıklamalar ile cevabını bulmuĢ olmaktadır. Ġstanbul’a ilk geldiğinde 

geçim sıkıntısı çeken Âsım Efendi’nin telif ettiği eserler karĢılığında aldığı hediyeler ile 

geçimini temin etmesi Ġdris-i Bidlîsî ile benzer bir motivasyona sahip olduğunu 

düĢündürmektedir.  

Bidlîsî selefleri olan Ġlhanlı, Timurlu ve Akkoyunlu tarihçilerinin tarih ile ilgili 

düĢüncelerinden yararlanmıĢtır. Özellikle Zafernâme gibi bir tarih olan Mîrhând’ın (ö. 

1498) Ravzatü’s-Safa’sından tarihin faydaları kısmından yararlanmıĢ olmalıdır. 

Bidlîsî’ye göre tarih zamanın olaylarının bilinmesi için gerekli bir ilim dalıdır ve 

hükümdarın bu ilim dalını bilmesi mecburidir. Zamanın hadiselerini bilmek tarih 

ilminin yanı sıra fıkıh, tıp ve nücûm gibi sair ilimlerin de bilinmesi ile mümkündür. 

Bidlîsî’de tarih baĢlı baĢına bir ilim dalı olarak değil de muhâdarât ilminin bir Ģubesi 

olarak tanımlanır. Bu sebeple edebiyat ve belâgat tarih ile ayrılmaz bir bütün içindedir. 

Bidlîsî’ye göre ilm-i muhâdarât beyan meclisindeki beliğlerin konuĢmalarının 
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keyfiyetinden ve fasihlerin âyanlar meclisindeki konuĢmalarının adabından bahseden 

bir ilimdir. Tarih ilminin önemi burada ortaya çıkmaktadır, çünkü ilm-i muhâdarâtı 

bilmenin koĢulu ilm-i tarihi bilmektir. Bidlîsî’de “beliğ-i kâmil ve fasîh-i fâzıl” 

seviyesine ulaĢmak için muhâdarât ilminin bir Ģubesi olan tarih ilmini bilmek 

gerekirken Âsım Efendi’de baĢka bir ifade ile tarih ilminin insanı bilgi bakımından 

zengin, faydalı ve kıymetli bir seviyeye çıkardığı belirtilmektedir.
59

 

Ġdris-i Bidlîsî’nin tarih anlayıĢı görüldüğü gibi edebiyatla iç içedir ve o, 

kendisinden önceki Osmanlı kroniklerini edebi zevkten mahrum kuru efsaneler olarak 

görmektedir. Bidlîsî’nin takipçisi olan Âli de ÂĢıkpaĢazâde, NeĢrî, Ruhi ve Mevlana Ġsa 

gibi erken dönem Osmanlı tarihçilerini popüler tarih geleneği içinde ele alır. Bu 

tarihçilerin eserlerini kaydettikleri hadiseler açısından bir değer taĢısalar bile edebi ve 

kavramsal incelik taĢımayan hikâye derlemeleri olarak nitelendirmektedir.
60

 

 

2. 2. Âsım Efendi’de Tarih Ġlminin Faydası, ĠĢlevi ve Ġdris-i Bidlîsî Ġle 

Birlikte Değerlendirilmesi 

Âsım Efendi tarihin iĢlevi, onu bilmenin faydası ve hükümdarlar için 

gerekliliğinde Ġdris-i Bidlîsî’ye mutabık kalır ve Heşt Behişt’in bu bölümlerini edebi bir 

dil ile Türkçeye tercüme eder. Heşt Behişt’te tarih ilmine vakıf olmanın idari, siyasi, 

askeri ve dini iĢlerin halledilmesi açısından oldukça kolaylık sağladığı belirtilir. 

Toplumun iĢleyiĢine vakıf olmanın, onun nasıl bayındır bir Ģekilde yürüdüğünü 

anlamanın mekân ve onda yaĢayacak olan insanın sıhhati ile mümkün olduğu açıklanır. 
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Ġnsanların sağlıklı bir ortamda sağlıklı iliĢkiler geliĢtirebilmesi yani ticaret, birlikte 

yaĢama becerisi, yardımlaĢma vb. durumların normal Ģekilde yürümesi bir mekânda 

olduğu gibi bir zaman döngüsünün içinde de gerçekleĢtiği vurgulanır. Bu durumda tarih 

ilmini bilmeden bu meselelerin tasvirini yapmanın ve meseleyi anlamanın 

imkânsızlığına değinilir.
61

 

Tarih ilmi dini iĢlerin halledilmesi açısından oldukça iĢlevsel bir rol üstlenmekte 

ve bir Müslüman’ın niçin tarih bilmesi gerektiğini cevaplandırmaktadır. Bir 

Müslüman’ın yaratanına karĢı sorumluluğunu yerine getirmesi yani ibadetlerini ifa 

etmesi mali ve bedeni olarak gerçekleĢir. Bu ise namazın günde beĢ defa, oruç ve 

zekâtın yılda bir kere olduğu gibi belirli vakitlerle sınırlanmıĢtır. KiĢinin bu 

mükellefiyetlerden ötürü yukarıda zikredilen tayin edilmiĢ vakitleri takip edebilmesi 

için yeteri kadar tarih bilgisine sahip olması gerekmektedir. Ekonomik açıdan ise 

memurların, askerlerin maaĢları, vergilerin toplanması ve ulufelerin dağıtılması gibi 

ciddiyet gerektiren karmaĢık iĢler doğru bir tarih bilgisi ile yerli yerinde iĢleyen bir 

mekanizmaya kavuĢur. Eğer yönetici yukarıda belirtildiği kadarıyla tarih ilminden 

mahrum ise memleketinde siyasi ve ekonomik karıĢıklık çıkar, halk arasında bir ayrılık 

zuhur eder ve tahribatlara sebep olur. Bu durumda ziraat olunmuĢ yerler harap olur, 

kazanç kapıları kapanır ve kazançlar (gelirler) devlete ulaĢamaz ve bu hâl ümmetin herc 

ü merc olmasına sebep olur. Böylece ahkâm-ı Ģeriat ihlal edilip bozulur ve millet-i 

Ġslam’ın mizacı ise malul hale gelir.
62

 Buraya kadar belirtilenler tarih ilminin Ģer’an ve 

aklen gerekliliğine dair birinci aklî delil olarak açıklanmaktadır. 
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Tarih ilminin gerekliliğine dair ikinci aklî delil ise onun Ģeriat ilmi nazarındaki 

değerinden gelmektedir. ġeriat derlenmiĢ ilimlerin en itibarlısıdır, tefsir ilmi de Ģeriat 

ilminin en itibarlısıdır ve dört temel kısımdan oluĢmaktadır. Bunlar tevhit, ahkâm, kısas 

ve tevârihtir. Tevârih ise ayetlerde kendisinden en fazla bahsedilendir ve bu niceliksel 

fazlalık tefsir ilminde tevârihten tafsilatlı bir Ģekilde bahsedilmesine sebep olmuĢtur. 

Tefsir ilmi dini kanunları belirlemede (Ģer’i hükümleri) yetkilidir ve kanunları vacip 

hükmündedir. Tefsirin kazandığı bu vaciplik durumundan ötürü onu oluĢturan 

temellerden biri olan tarih ilmi de vaciplik kazanmaktadır.
63

  

Tarih ilmine dair iki aklî delili (burhân-i aklî) açıkladıktan sonra hüküm 

bildirmeyen, akıl yürüterek ve bir delile dayanarak çıkarımda bulunma yolu ile 

doğruluğuna varılan açıklamalarla (delîl-i hitâbî) tarih ilminin faydaları açıklanmaya 

devam etmektedir. Yedi madde olan ve tarih ilminin toplumun iĢleyiĢindeki rolüne, 

hükümdarları adalete, insanları geçmiĢten ibret almaya sevk ettiğine dair konulara 

dikkat çeken delîl-i hitâbî kısmı bir konu bütünlüğü içinde iĢlenecektir.   

Bidlîsî’de tarih (geçmiĢ hadiseler) çeĢitli Ģekillerde güncellenerek bugünün 

problemlerini çözmede iĢe yaramaktadır. Bu ister dini zaviyeden (ayet ve hadis) 

bakılsın ister geleneksel kültürel öğelerden (efsaneler) bakılsın böyle iĢler. Dini açıdan 

bakıldığında geçmiĢ tarihte gerçekleĢen hadiseler ibret ve ders çıkarma nazarı ile ele 

alınır. Toplumsal olarak geçmiĢ kavimlerin yaĢayıĢları, karĢılaĢtıkları durumlara 

verdikleri tepkiler insanın doğası gereği benzer Ģekilde olmaktadır ve bugünün insanı da 

geçmiĢtekilerden çok farklı tepkiler vermemektedir. Kur’ân’da geçmiĢ kavimlerin 

baĢlarına gelenlerin zikredilmesi sünnetullah kavramıyla anlatılır.  Âsım Efendi, 

                                                           
63

 Âsım, Târîh, Ġstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. 6014, vr. 6a; Genç, “HeĢt BihiĢt 

Osman Gazi Dönemi,” s. 49.  



33 
 

Allah’ın değiĢmez yasaları anlamına gelen bu kavramı tarihe uygulayarak geçmiĢin 

toplumsal yaĢayıĢı ve olaylarının bugün için de geçerli olabileceğini belirtir. Madem 

geçmiĢ kavimlerin baĢlarına gelen Ģeyler bizim de baĢımıza gelir o halde yapmamız 

gereken Ģey peygamberin sözlerini dinlemek ve Kur’ân’da zikri geçen kavimlerin 

kıssalarından ibret çıkarmaktır. Ayrıca insan tabiatı gereği bu tarz hikâyeleĢtirilmiĢ 

anlatımları daha çabuk öğrenir ve orada idealize edilmiĢ hayattan olumlu yönde daha 

fazla pay çıkarır ve bütün bunlar tarihin alanına girdiği için de bu ilmi gerekli kılar.
64

 

Burada dikkat çeken husus, bu konunun farklı bir ifade ile anlatılmasına Ġbn Haldun’da 

rastlanılmasıdır. Ġbn Haldun da “su suya benzer”  misali ile bu meseleyi izah etmiĢ ve 

geçmiĢ kavimlerin baĢlarına gelenleri okuyarak bu günü anlayabileceğimizi ifade 

etmiĢtir. Yani geçmiĢ Ģimdiye, eski yeniye benzer. Onun için geçmiĢ zamanlarda bir 

Ģeyin gerçekleĢmesi ne kadar mümkünse Ģimdiki zamanda ve durumda gerçekleĢmiĢ 

olması da o kadar mümkündür. Ġbn Haldun’un da benzer Ģekilde yukarıda bahsedilen 

sünnetullah kavramını toplumsal manada tarihe uyguladığı anlaĢılmaktadır.
65

 

GeçmiĢteki adaletli ve Ģerefli padiĢahların tarihini okuyan ve bilen hükümdarlar 

adalet ve ihsan yoluna meyledeceklerinden dolayı düĢmanlıktan ve zulümden 

kaçınacaklardır.
66

 Hükümdarlar için tarih bilgisi ayrıca elde olanın korunmasında, ileri 

görüĢlülük ve azim sahibi olmada, ülke fethetme ve halkı besleme kaidelerinde, emir 

buyurma ve memleketi tehlikelere karĢı korumada seleflerinin büyüklerinden olan 

Ģahları örnek almaları yönünde bir etkide bulunur.
67
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Yukarıda Âsım Efendi’nin Ġdris-i Bidlîsî’nin tarih düĢüncelerini referans alarak 

aktardığı çerçeveye bakıldığında klasik Hint-Ġran devlet felsefe geleneğindeki daire-i 

adl yapısını tarih ilmine vakıf olma üzerine bina ettiği anlaĢılmaktadır.
68

 Böylece Âsım 

Efendi tarih düĢüncesi itibarı ile geleneksel çizgide durmakta, Bidlîsî’ye, klasik 

Osmanlı-Ġran tarih anlayıĢına yaslanmakta, böylelikle kendi kültür dinamiklerini 

eserinde yansıtmaktadır. 

 

2. 3. Âsım Efendi’nin Mukaddime Kısmı DıĢındaki Tarihe Dair GörüĢleri  

Âsım Efendi tarihinin mukaddime kısmında, Ġdris-i Bidlîsî’den muhtasar 

Ģeklinde aktaracağını belirttiği ancak neredeyse tamamen çevirdiği iki aklî, yedi hitâbî 

ve naklî delil kısmı dıĢında Nev’izâde Atâî’den de faydalanmıĢtır. Atâî’nin, 

TaĢköprülüzâde Ahmed ġemseddin Efendi’nin Şakâik-i Nu’mâniyye’sine yazdığı 

zeyline (Hadâikü’l Hakâik fi- Tekmîleti’ş-Şakâik) atıf yapan Âsım Efendi, buradan 

hareketle tarih ilminin nakil yolu ile gelen (delâil-i nakliyye) deliller cümlesinden 

olduğunu ve bu yüzden dini açıdan da muteber ilimlerden kabul edildiğini bir örnek 

vererek belirtmektedir. Abbasiler döneminde Hayber Yahudilerinden birinin sahte bir 

ahitnâme ibraz ederek birtakım gelirler elde etmeye çalıĢtığını ve ahitnâmede Hz. 

Muhammed’in mührünün, Muaviye ve Sa’d bin Muaz’ın imzalarının olduğunu iddia 

etmektedir. Ancak hadis ve siyer alanında uzman olan Hatip Bağdadi, Muaviye’nin 

Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olduğunu Sa’d bin Muaz’ın ise Hendek 

SavaĢı’nda öldüğünü ve belgede de birçok eksiği bularak bu ahitnâmenin sahteliğini 
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açığa çıkarmıĢtır.
69

 Âsım Efendi böylece nakil yolu ile iĢleyen tarih anlayıĢının önemini 

bir örnek ile anlatmaya çalıĢmıĢtır. Bidlîsî’nin edebi olarak nitelenen tarihini ve burada 

aktarılan ilmi tarihçiliği mukaddimesinde örneklerle anlatan Âsım Efendi’nin her iki 

anlayıĢı da diğer vakanüvisler gibi mezcettiği söylenebilir. 

Âsım Efendi Kur’ân’ın hayat üzerindeki yapıcı rolünü dikkate almaktadır. 

Ayetlerde hiçbir Ģey dıĢarıda bırakılmayacak Ģekilde her Ģeyin Kur’ân’da yazılı 

olduğunu ayrıca hadislerde de geçmiĢ kavimlerdeki insanların haberlerinin Kur’ân’da 

olduğunu ve gelecekteki olaylar hakkında da bilgiler verdiğini belirten Âsım Efendi 

tarih ilmini geçmiĢ kavimlerin Kur’ân’daki yaĢayıĢlarını anlama ve onlardan ibret alma 

bağlamında da önemli görmektedir.
70

  

Naîmâ’nın (ö. 1716) tarihine de atıf yapan Âsım Efendi onun devletin geçirdiği 

devreleri, büyüme ve kötü gidiĢata olan değiĢimi ve gerilemeleri tavırlar nazariyesi ile 

açıkladığını belirtmektedir.
71

 Ġbn Haldun’un bakıĢ açısı olan devletin ömrü meselesi 

iĢlerin kötüye gitmeye baĢladığı dönemden itibaren Osmanlı devlet adamlarının 

dikkatini çekmeye baĢlamıĢtır. Ġbn Haldun’un nazariyesine göre devlet bir Ģekilde 

yıkılacaktır ancak bunu geciktirmek mümkün olabilir. Âsım Efendi de Kanuni 

döneminden itibaren devletin her alanda baĢarılı olarak büyüdüğü ve dünyanın birçok 

yerine hakim olduğunu Frenk ve diğer devletlerinin kendilerinden çekindiğini ancak 

daha sonra savaĢın, cihadın terk edilerek sulh yoluna girildiğini bunun ise cihadın 

ahengini kesintiye uğrattığını ifade etmektedir. Bu durumda nüfus artarak barıĢ hali 

ortaya çıkmıĢ, yavaĢ yavaĢ savaĢtan uzaklaĢılarak rahat ve huzura alıĢan toplumda 

hadariyet (medenilik) artmıĢ ve bedevilik durumu azalmıĢtır. Âsım Efendi, Naîmâ’nın 
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bu durumu tavırlar nazariyesine göre anlattığını belirterek dolaylı da olsa Ġbn Haldun’un 

nazariyesini eserinde iĢleyerek kötü gidiĢata nelerin sebep olduğunu anlamaya 

çalıĢmıĢtır.
72
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II. BÖLÜM 

TÂRÎH-İ ÂSIM’DA FRANSA MESELESĠ 

Vakanüvis Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin ikisi matbu olmak üzere üç ciltten 

oluĢan Târîh-i Âsım kitabında, o dönem Osmanlısı’nı çok fazla meĢgul etmiĢ olan 

Fransa konusu epeyce bir yer kaplamaktadır. Özellikle Mısır’ın Fransa tarafından iĢgal 

edilmesi ve sonrasında yine bu devletin Avrupa siyasi yapısında sarsıcı değiĢiklikler 

yapması, kendi siyasi yapısı zarar görmüĢ olan ve batı sınır komĢularında değiĢiklikler 

meydana gelmiĢ olan Osmanlı Devleti’ni fazlaca tedirgin etmiĢtir. Osmanlı Devleti’nin 

Avrupa ile olan iliĢkilerinde de belirgin olarak öne çıkan Fransa’nın, o dönem Osmanlı 

Devleti tarafından nasıl görüldüğü ve algılandığı sorusuna dönem vakanüvisi olan Âsım 

Efendi’nin düĢüncelerinden yola çıkılarak cevap bulmaya çalıĢmak, hem devlet hem de 

bir Osmanlı düĢünürünün bakıĢ açısını göstereceği için faydalı olabilir. 

Âsım Efendi’nin Fransa’ya dair verdiği bilgiler Fransız Ġhtilâli (öncesi-sonrası, 

cumhuriyet), Napoleon’un Mısır’ı iĢgali (genel hatlarıyla) ve sonrasında yine 

Napoleon’un Avrupa’daki siyasi/askeri faaliyetleri ve bunun Osmanlı üzerindeki etkisi 

ile ilgilidir.  

Âsım Efendi’nin deyimi ile “Osmanlı Devleti Ģerlerini def etmiĢ ve barıĢı 

muhafaza etmiĢ bir haldeyken...”
73

 Fransa’nın Mısır’ı iĢgali (1798) Osmanlı Devleti’ni 

çok olumsuz etkilemiĢ ve uzun sürecek savaĢlara ve siyasi karıĢıklıklara sebep 

olmuĢtur. Osmanlı Devleti daha öncesinde, elden çıkan Kırım’ı geri almak ve 

Avusturya ile Rusya arasında Osmanlı Devleti topraklarının paylaĢılmasını içeren 

antlaĢmayı engellemek üzere Rusya’ya savaĢ açmıĢtı (Ağustos 1787- Ocak 1792). 

Avusturya’nın da Rusya lehine savaĢa dâhil olmasıyla Osmanlı Devleti birden çok 

                                                           
73

Âsım, Târîh, I, s. 61. 



38 
 

cephede savaĢmak zorunda kalmıĢ ve bir dizi yenilgi eĢliğinde büyük kayıplar 

verilmiĢtir. Özi Kalesi’nin Ruslar tarafında alınmasına çok üzülen I. Abdülhamid felç 

geçirerek ölmüĢ ve yine bu savaĢların sonucunda kendisine büyük umutlar bağlanan ve 

cihangir padiĢah olması beklenen III. Selim’e duyulan inanç zedelenmiĢtir. Kırım’ı geri 

almak maksadı ile girilen bu savaĢta istenilen baĢarı sağlanamamıĢ, aksine daha fazla 

kayıplar yaĢanmıĢtır. SavaĢların sonunda zafer kazanamayacağını anlayan Osmanlı 

Devleti barıĢ yapmak durumunda kalmıĢtır.
74

         

 ZiĢtovi (1791) ve YaĢ (1792) AntlaĢmaları ile savaĢlara ara veren Osmanlı 

Devleti, öteden beri bozulan düzeni yeniden tesis etmek için ıslahat hareketine 

giriĢilmesi gerektiğini anlamıĢtır. Kanunların uygulanmadığı yürürlükte olanların 

zamanın Ģartlarına uygun olmadığı tespit edilmiĢ, problemlerin çözümüne uygun 

layihalar yazılmıĢ ve padiĢaha takdim edilmiĢtir. Askeri alanda yoğunlaĢan ıslahat 

çalıĢmaları baĢlatılmıĢ (Nizâm-ı Cedîd) ve diğer idari düzenlemelerin ise sırası geldikçe 

uygulanması kararlaĢtırılmıĢtır.
75

  

Târîh-i Âsım’da da ele alınan bu ıslahat çalıĢmaları
76

 yapılmakta ve devlet 

bütçesinden bu düzenlemeler için kaynak sağlanmaktadır.
77

 Âsım Efendi’nin belirtmiĢ 

olduğu barıĢ hali ve devlet organlarında düzenlemeler yapıldığı sırada gerçekleĢen bu 

iĢgal, Osmanlı Devleti’ni derinden etkilemiĢ, daha önce kendisi ile savaĢmamıĢ ve 
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dostane iliĢkiler geliĢtirmiĢ olan bu devletin durumu/tutumu, Osmanlı Devleti tarafından 

ĢaĢkınlıkla karĢılanmıĢ ve Fransa’da ne olup bittiği merak konusu olmuĢtur.
78

 

Vakaları yazarken eleĢtiriden ve yorum yapmaktan geri durmayan Âsım 

Efendi’nin 1808 yılında vakanüvis olduğu hesaba katılırsa, yazmaya baĢladığı dönemde 

olan hadiseler açısından Fransa’da ihtilâl olmuĢ, Mısır iĢgal edilmiĢ ve kurtarılmıĢ, 

Napoleon Bonaparte imparatorluğunu ilan etmiĢ ve Fransa, Avrupa’da birçok savaĢa 

giriĢmiĢ durumdadır. Vakanüvisler seleflerinin bıraktığı yerden devam ettikleri için 

kendi yaĢadıkları zamandan önceki hadiseleri yazmak durumundaydılar ve bu yazma iĢi 

devam ederken yapılan yorumlar, bitmiĢ veya üzerinden çokça zaman geçen hadiseleri 

içerebilmekteydiler.
79

 Böylece oluĢturulan eser hem resmi tarihçi olması açısından 

devletin hem de kiĢisel görüĢlerini eklediği için vakanüvisin görüĢlerini 

yansıtabilmektedir. Bu cümleden hareketle Âsım Efendi’nin Fransa hakkında yazdığı 

hadiseler ve beyan ettiği görüĢler, aynı zamanda geçmiĢ hadiselerin muhasebesini 

yapmak anlamına da gelmektedir. Fransa’da yaklaĢık yirmi sene önce vuku bulmuĢ olan 

Ġhtilâl ve sonrasında ihdas edilmiĢ cumhuriyet ise kendisi üzerinde çokça konuĢulacak 

ve yorum yapılacak cinsten hadiselerdir. 
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A.  ÂSIM EFENDĠ’NĠN FRANSIZ ĠHTĠLALĠ’NE BAKIġI 

1. Ġhtilâl Öncesi Fransa 

Fransa tarihine kısa da olsa değinerek bu milletin kökenleri hakkında bilgi veren 

Âsım Efendi, Rum bin Ays bin Ġshak
80

 aleyhisselam evladından Franko isimli bir 

kimsenin Avrupa memleketini seçip evlat ve yakınlarıyla o diyara yerleĢtiğini, halen 

Frenk taifesinin ona müntesip olduğunu ve onun neslinden kollara ayrılıp çoğalmıĢ 

olduğunu belirtmektedir. Umdelerinin (reisleri) Fransa memleketinde olduğunu ve Paris 

isimli Ģehri yaĢanılacak yer (yurt) ittihaz eylediklerini belirten Âsım Efendi, cumhuriyet 

hadisesi ortaya çıkıncaya kadar Fransa meliklerinin, Avrupa kralları arasında mümtaz 

ve diğerlerine nazaran da itibarlı ve daha üstün bir düzeyde olduklarını ifade 

etmektedir.
81

  

Âsım Efendi, tarih kitaplarının söylediğine göre diye baĢlayıp Fransa’nın bin 

dört yüz senelik bir devlet olduğundan, ilk dönemlerinde milletlerinin seçkin ve 

özellikle Ģecaatle nam yapmıĢ baĢkan ve reisleri olduğundan bahsetmektedir. Kanun 

koyar gibi bütün iĢlerde cumhuriyet Ģekliyle kâr-Ģinâsân-ı milletleri (milletlerinin iĢten 

anlayan insanlarını) “cem ü meĢveret” ettiklerini ve zikredilen kanunları bir kalıba 

sokmak suretiyle iĢi yapmanın adetleri olduğunu belirtmektedir.
82

 Burada Âsım 

Efendi’nin belirttiği cumhuriyet benzeri yönetimin, vesayet sistemi yani krallık 

gelmeden iĢleyiĢte olduğunu, nitekim bir zaman sonra kral çocuklarının birbirlerinin 

yerine geçerek selefin vekili olduklarını belirtmektedir.
83
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Âsım Efendi’nin yaĢamıĢ olduğu zaman diliminden Fransa’nın kuruluĢ tarihi 

olarak zikrettiği 1400 yıl öncesine gidildiği takdirde, Roma Ġmparatorluğu’nun dağıldığı 

ve Avrupa’da krallıkların kurulmaya baĢladığı döneme denk gelinir. Fransa da Roma 

imparatorluğunun yıkılması, ardından boĢluğu V. yüzyılda dolduran Frenk krallıklarının 

da çökmesi ile oluĢmaya baĢlamıĢ, ekonomik ve insan gücünün organize edilmesi ile de 

Fransa’nın siyasal örgütlenmesine adım atılmıĢtır.
84

  

Âsım Efendi devamla, [1]204 (1789) senesinde ülkeyi oluĢturan unsurların 

arasında ayrılık çıktığını, krallarını idam ederek asıl düzenlerini kaybettiklerini, 

devletlerini Venedik ve Felemenk devletleri gibi cumhuriyete çevirmiĢ olduklarını 

belirtmektedir.
85

 Âsım Efendi kullandığı kaynak isimlerini belirtmemekte ve “kütüb-i 

tevârihin nâtık olduğu üzere...” gibi bir ifadeyle yetinmektedir.
86

  

 

2. Fransa’yı Ġhtilâl’e Sürükleyen Sebepler  

Âsım Efendi Fransa’da devlet sisteminin tıkanmasında ve Ġhtilâl’e giden yolda 

üç sebep görmekte ve bunları açıklamaya giriĢmektedir. Ġlk olarak devletin siyasi-

ekonomik olarak yanlıĢ adımlar attığını ve bunun çöküĢ için zemin hazırladığını, ikinci 

olarak yeni zuhur etmiĢ olan felsefenin insanlara farklı düĢünceler empoze ettiğini ve 

onları değiĢtirdiğini ve son olarak da dinin yozlaĢmasını ve insanlar üzerindeki yaptırım 

gücünü kaybetmesini sebep olarak görmektedir. 
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2.1. Fransa’yı Ġhtilâl’e Sürükleyen Siyasi Ve Ekonomik Sebepler 

Fransa’da Ġhtilâl’den önceki Eski Krallık Rejimi’nde yönetim, diğer Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi mutlakıyetle sağlanmakta ve kralın iktidardaki meĢruiyetinin 

Tanrı tarafından verildiği kabul görmektedir. Ġhtilâl’in yaĢanmıĢ olduğu 18. yüzyılın 

sonlarında Fransa ulusal sayılabilecek bir devlet olmakla beraber Ortaçağ’dan kalma 

feodal kalıntılar da yönetimde imtiyaz sahibi olma konumlarını devam ettirmekteydiler. 

Yani daha önceden kendi baĢlarına küçük birer devlet sayılan bu feodal yapılar, 

zamanla bu özelliklerini kaybetmiĢ olsalar da kurulan merkez siyasi yapıda ekonomik, 

sosyal, siyasi hak ve yetkilerini korumayı baĢarmıĢlar ve soylular diye isimlendirilen 

tabakayı oluĢturmuĢlardır. Kilise ise hükümet içinde ayrı bir hükümet konumundadır 

ayrıca toplum üzerinde ve devlet düzeninde büyük etkilere sahiptir.
87

 Eğer bu yapı 

hakkında bir sınıflama yapmak gerekirse dua edenler, savaĢanlar ve bu ikisini beslemek 

için çalıĢanlar (yani halk) Ģeklinde genel bir tanımlama yapılabilir. Ġfade edilen 

monarĢik sistem içinde halktan beklenen krala ve hükümetine itaat etmesidir. 18. 

yüzyıla gelindiğinde ise devlet kurumlarının neredeyse tamamı kralın elinde 

toplanmıĢtır ve XIV. Louis bu otoritenin sonucu olarak “devlet benim” diyebilmiĢtir. 

XV. Louis ise: “Yüce iktidar yalnız bendedir. Yasama gücü kayıtsız Ģartsız yalnız 

bendedir. Toplum düzeni tamamıyla benden doğar, milletin hak ve menfaatleri tabiî ki 

ben de toplanmıĢtır ve yalnız benim elimdedir.” demiĢtir.
88

  

Bu Ģekilde kurulmuĢ olan Fransız monarĢisi, 18. yüzyılın baĢlarından itibaren 

siyasi ve ekonomik olarak iflasın eĢiğine gelmiĢ bir durumdadır. XVI. Louis 1774 
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yılında kral olduğu zaman Fransa birçok yönden istikrarsız bir dönem içerisindedir. 18. 

yüzyıl boyunca yapılan savaĢlar Fransa’yı iktisadi açıdan yıpratmıĢ, mâlî yönden alınan 

tedbirler ise bozuk duruma çare olamamıĢtır. XIV. Louis’den (ö. 1715) beri devlet 

sürekli bir geniĢleme politikası izlemiĢ, artan askeri harcamalar/masraflar vergilerin 

karĢılayamayacağı derecelere çıkmıĢtır. Ruhban ve soyluların vergilerden muaf olması 

nedeniyle saray masraflarını karĢılamak için yine vergilerin halktan toplanması ihtiyacı 

karĢılayamadığı gibi uzun yıllar kötü yönetilen maliye ile birlikte ülke krize 

sürüklenmiĢtir. XV. Louis (ö. 1774) döneminde Fransa 1756-1763 yılları arasındaki 

Yedi Yıl SavaĢları’ndan yenilgiyle çıkmıĢ ayrıca Kuzey Amerika’daki bütün 

sömürgelerini kaybetmiĢtir.
89

 Amerika’da on üç koloninin 4 Temmuz 1776’da 

yayınladıkları bağımsızlık bildirisinin ardından Ġngiltere ile kolonilerin savaĢı 

baĢlamıĢtır. Fransa, Ġngilizlerden kaybedilen sömürgelerin rövanĢını almak için 

kolonilerin yanında savaĢa girmiĢtir. SavaĢın kolonilerin zaferiyle bitmesi Fransızların 

lehine olmuĢ, fakat Amerikan Ġhtilâli’ne yapılan yardımlar sebebiyle hazine boĢalmıĢ ve 

devlet ağır borçların altından kalkamamıĢtır. Bankerlerin devlete borç vermeyi 

reddetmeleri üzerine de devlet büyük bir iflasın eĢiğine gelmiĢtir.
90

  

KötüleĢen ekonomik durum halkın Ģikâyetlerini artırmıĢ, ardı ardına gelen 

maliye bakanları ise ülke içindeki çıkar odaklarının iĢe karıĢmaları ve itirazları 

sebebiyle baĢarılı olamamıĢlardır. Kralın atadığı maliye bakanlarından olan Jacques 

Turgot (ö. 1781) saray masraflarını kısmıĢ ve soyluların da vergi vermesini içeren bir 

kanun hazırlamıĢtır fakat saray çevresinin sefahat içinde yaĢamasına engel olan bu 

maddeye ve soyluların da vergiye tabi tutulmalarına itirazlar yükselmiĢ, gelen tepkiler 

üzerine Turgot azledilmiĢtir. Ardından gelen Jacques Necker (ö. 1804) ise masrafları 
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kısarak iç borçlanmaya gitmiĢtir fakat Amerikan Ġhtilâli gerçekleĢince alınmaya 

çalıĢılan tedbirler de boĢa gitmiĢtir. Daha sonra maliye bakanlığına getirilen Calonne (ö. 

1802) de Turgot’nun reformlarını devam ettirir nitelikte halka fazla vergi yüklemenin 

zararlı olacağını ve soyluların da vergi vermesi gerektiğini belirtmiĢ ve o da soylulardan 

gelen tepkiler üzere istifa etmek zorunda kalmıĢtır. Callone’dan sonra baĢa geçen 

Lomenie de Brienne (ö. 1794) ise soylulardan bir kısmını vergi vermeye razı 

edebilmiĢtir ancak bu sefer de Paris Parlamentosu bu duruma sert tepki gösterip saray 

masraflarını ileri sürerek itirazını sürdürmüĢtür. Kral fermanı Ģeklinde gelen 

Brienne’nin mali düzenlemesine Parlamento’nun karĢı çıkması monarĢiye ciddi bir 

darbe vurmuĢtur. Parlamentoların kendine bu Ģekilde cephe almasına kızan kral 1614 

yılından beri toplanmayan Etats Généraux’yu toplamak zorunda kalmıĢtır.
91

 KötüleĢen 

Fransa ekonomisinin bu kısa incelemesinde görüldüğü gibi ülkede ciddi bir ekonomik 

bunalım vardır ve bu durum siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirmektedir.   

Etats Généraux toplandığı vakit toplam bütçesi 500 milyon frank olan devlet 

bütçesinin 160 milyon franklık bir açığı vardır ve ülke borçlarının faizlerine devlet 

gelirlerinin yarısı bile yetmemektedir. Mali durumu bu derce vahim olan bir ülkeye çare 

olması umuduyla toplanan meclisin çözmesi beklenen ekonomik problemler bunlardır. 

Soylular, papazlar ve halk temsilcileri tarafından meydana gelen bu meclis herhangi bir 

yasama, yürütme yetkileri olmayan, belirtilen tabakalara göre oluĢturulmuĢ heterojen bir 

danıĢma meclisi hüviyetindedir. 300 soylu, 300 ruhban ve 600 halk temsilcisinden 

oluĢan meclis göreve baĢlayacağı sırada üyelerin oylarının geçerliliği tartıĢma konusu 

olmuĢtur. Çünkü sınıf esasına göre oy kullanılırsa soylular ve rahipler kazançlı çıkacak, 
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birey esasına göre kullanılırsa halk temsilcileri kazanacaktır. Birey esasına göre oy 

kullanılmasını talep eden halk temsilcileri ile buna karĢı çıkıp reddeden soylu ve 

rahiplerin temsilcileri anlaĢamadılar. Meclis bu yüzden açılamamıĢ ve birkaç hafta 

sonraya ertelenmiĢtir. Sonunda halk temsilcileri 10 Haziran 1789’da diğer sınıflara 

ortak bir toplantı yapılması için çağrıda bulunarak kendileri toplantıya baĢlamıĢlar ve 

bazı ruhban temsilcileri de toplantılara katılmıĢlardır. Fransa’nın %96’sını temsil 

ettiğini iddia eden bu meclis 17 Haziran 1789’da kendisini Millî Meclis olarak ilan 

etmiĢ ve bazı engellemeler neticesinde baĢka yerde toplanan Millî Meclis, bir anayasa 

yapıp ilan etmeden dağılmamaya yemin etmiĢtir. Kralın meclisi engellemek için yaptığı 

giriĢimler ters tepmiĢ ve sonunda Etats Généraux’un Millî Meclis adı altında 

toplanmasına rıza gösterilmiĢtir. Ġlk olarak mali düzenlemeler için toplanan mecliste, 

belirtilen geliĢmelerin de etkisiyle artık bu konulardan bahsedilmemekte ve anayasal 

düzenleme konuları görüĢülmektedir. Millî Meclis’in bir anayasa hazırlamak istemesi 

Fransız monarĢisine ve krala karĢı yapılmıĢ bir hareketti.
92

 Anayasa yapma iĢi ortaya 

çıkınca da Millî Meclis kendisini 9 Temmuz 1789’da Kurucu Meclis olarak ilan 

etmiĢtir.  

Kral artık korkmaya baĢlamıĢ ve “yabancı alaylar” denilen baĢka uluslardan 

toplanan koruma askerlerini Paris’e getirtmeye baĢlamıĢtır. Zaten yaĢanan olaylara 

tepkili olan Ģehir halkı, kralın bu tavrı karĢısındaki itirazlarının kral tarafından ciddiye 

alınmadığını anlayınca rejimin simgelerinden biri olan Bastille Hapishanesi’ni ateĢe 

vererek mahkûmları serbest bırakmıĢlardır. XVI. Louis bu olay sonrasında korkarak 

Ģiddet yerine uzlaĢma yolunu seçmiĢ ve Millî Meclisin isteklerini kabul ettiğini 

bildirmiĢtir. Bu hadise karĢısında birçok soylu ülkeyi terk etmiĢtir. Gerçekten de ülke 
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karıĢmıĢ kırsal kesimde köylüler ayaklanmıĢ, Ģehirlerde ise belediye örgütleri 

kurulmuĢtur. Böylece Millî Meclis 4 Ağustos 1789’da derebeylik haklarını kaldırarak 

feodaliteyi sona erdirmiĢ ve sonrasında kilise’nin malları devlete devredilmiĢtir. Meclis 

“Ġnsan ve VatandaĢ Hakları Demeci”ni kabul etmiĢtir. Bu demeç bütün vatandaĢlar 

arasında eĢitlik ilkesini benimsediği gibi temel hak ve hürriyetleri de belirlemektedir.  

Bütün bu geliĢmelerden memnun olmayan kral Versailles sarayına asker yığarak 

Ġhtilâl’e karĢı bir saldırı baĢlatmak istemektedir. Bunu sezen halk 5 Ekim 1789 günü 

Sarayı basmıĢ ve Kral’ı yakalamıĢtır. Bu olay sonunda Tuileries Sarayı’na getirilen kral, 

otoritesini büyük oranda kaybetmiĢtir. Yine yürütme gücünün baĢında bulunuyor, fakat 

yetkileri anayasa ile sınırlandırılıyordu.
93

 Toplumdaki ekonomik problemlerin ve buna 

taraf olan grupların siyasi yapıyı kilitlemesi ve kralın yetkilerinin asgari bir seviyeye 

çekilerek cumhuriyete geçiĢ bu Ģekilde özetlenebilir.    

Fransız Ġhtilâli’nin arkasındaki ekonomik ve siyasi faktörlerden biri de 17. ve 18. 

yüzyıllarda güçlenen burjuva sınıfıdır. ġehirlerde ikamet edip ticaret ve sanayi ile 

meĢgul olan bu sınıf, Fransa’nın o dönemki düĢünce yapısına yön veren filozofları 

(aydınlar) da kendi içinden çıkarmıĢtır. Belirtildiği gibi ticaretle uğraĢan ve teknik 

bilgiye dayalı sanayileĢmenin baĢlamasıyla da dünya ekonomisinde olduğu gibi Fransa 

ekonomisinde de belirginleĢen bu sınıf, iktidar paylaĢımında o dönemlerde güçten 

düĢmüĢ olan soylulardan aĢağıda olmayı kabullenmez. Vergi verip devlet ve kilise 

giderlerine katıldıkları halde siyasal haklardan yoksun olan bu sınıf, güçlenmiĢ ve 

soylular ile aralarındaki farkların kalkması ve eĢitliğin sağlanması gibi isteklerde 
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bulunmaya baĢlamıĢlardır.
94

 Âsım Efendi’nin Fransa’da Ġhtilâl’in olmasına sebep olarak 

gösterdiği felsefeden, yozlaĢan din adamları ve ekonomik/siyasi istikrasızlıktan vb. 

bahsederken, burjuva sınıfından bahsetmemesi ilginçtir.  

Âsım Efendi ekonomik olarak Fransa Devleti’nin içine girdiği sıkıntılara 

değinirken gerekli olan masrafların karĢılanmasında sıkıntı yaĢandığını, aĢırı faiz 

sebebiyle her sene bütçenin sürekli olarak açık verdiğini, bu halin devam etmesi 

durumunda devletin sonunun iyi olmayacağını böylece yöneticilerin birtakım 

uygulamalara giriĢtiklerinden bahsetmektedir. Devletin bu sıkıntılara duçar olmasını ise 

uzun müddetten beri saray ve çevresinde aĢırı lüzumsuz harcama ve sefahat sebebiyle 

devletin büyük borçlara girmesine, gelirlerin yararlı olmayan masraflar için 

harcanmasına, Amerika seferi için baĢka devletlerden çok fazla borç alınmasına ve 

borcun her sene faiziyle ödenmesi zorunluluğuna bağlamaktadır.
95

 Sonra maliye 

bakanlığı yapmıĢ kiĢilerin vergi sistemi üzerindeki düzenlemelerine ve bu noktadaki 

baĢarısızlıklara değinmektedir. 

Fransa’da devletin sonunu iyi görmeyen yöneticilerin bazı tedbirler almaya 

çalıĢtıklarını belirten Âsım Efendi, bu tedbirlerin üç kısımda ele alınabilineceğini 

belirtmektedir. Ġlk tedbir yeni konulan vergiler ile gelirin çoğaltılmasıdır. Ancak bu 

vergileri ödemek eskilerine nazaran daha zordur. Yeni vergilendirme iĢi daha önce de 

gündeme gelmiĢ ve baĢarısız olmuĢtur. Âsım Efendi’nin “Parlanto”
96

 olarak tabir ettiği 

cemiyetler yeni vergilendirmeye,“bu makûle ihdâs-ı tekâlif maddesi, müteferriât-ı 

me’mûriyetimizden olmayıb umûmen milletin rey’ ve rızâlarına mevkufdur” diye 

muhalefet etmiĢtir. Ayrıca önceki senelerde maliye bakanı olan Ģahsın icat ettiği yeni 
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vergilerin tertibi için eyaletlerden soylular (vücûh ve ayan) getirtilmiĢ ancak yine bir 

netice alınamamıĢtır. Nihayetinde yeni vergiler soylular tarafından da reddedilmekte ve 

yürürlüğe girememektedir. Burada Âsım Efendi maliye bakanı Calonne’un soylulara 

yüklemeye çalıĢtığı vergiyi kastediyor olmalıdır. Çünkü Calonne bu vergiler hayata 

geçirilemeyince istifa etmek zorunda kalmıĢtı. Âsım Efendi sonrasında da önceki 

maliye bakanının icat ettiği derken Turgot’yu kast ediyor olmalıdır, çünkü soyluların 

vergi vermesini yürürlüğe koyan Turgot’dur.
97

  

Yöneticilerin (müdîrân-ı devlet) aldığı ikinci tedbir fazla masraf yapmamak 

Ģeklindedir. Bu tedbiri önceden maliye bakanı Necker’in uygulamaya çalıĢtığını fakat 

kavmin ileri gelenlerinin hırslı ve doymaz olduğunu belirten Âsım Efendi, bunun da 

etkili bir önlem olmayacağını ifade etmektedir. Âsım Efendi’nin belirttiğine ek olarak 

Necker’in masrafları azaltma politikasına darbe vuran ikinci Ģey ise Amerikan 

Ġhtilâli’nin çıkmasıdır. Üçüncü tedbir ise Âsım Efendi’nin tabiri ile “ilan-ı iflas 

eylemektir.” Bunun zillet ve hakaret içeren bir Ģey ve genelin zararına olduğunun 

bilindiğini belirten Âsım Efendi, bazılarının rıza göstermesine rağmen kral ve vükelanın 

bunu kabul etmediğini ifade etmektedir.
98

  

Âsım Efendi devletin içine düĢmüĢ olduğu bu zor durumdan kurtulması için 

giriĢtiği çabalara değinmektedir fakat bunların fayda vermediği ve uygulamaya 

konulamadığı anlaĢılmaktadır. Sonra bir takım meclisler kurularak sorunlara çareler 

aranmıĢ fakat kurulan bu meclislerin sorunlara çare bulamadığı ve zaman kaybı olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Bahsedilenlerden anlaĢıldığına göre temel olarak vergi sisteminde anlaĢma 
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sağlanamamaktadır.
99

 Yukarıda modern kaynaklara baĢvurularak yapılan 

değerlendirmeler ile Âsım Efendi’nin aktardıkları genel olarak mutabık Ģekilde devam 

etmektedir. Modern kaynakların üzerinde durduğu en önemli meselelerden biri de 

soylularla burjuva sınıfı arasındaki mücadeledir fakat Âsım Efendi görüldüğü gibi 

meseleyi bu mücadele açısından takip etmemektedir. 

Âsım Efendi Ġngiltere’nin Fransa üzerindeki etkisine de değinir. Yönetim 

Ģekillerine (hükümet kısımları) dair verdiği tanımlar kısmında ilk olarak kraliyet 

yönetimini “hükümet-i münferide” (monarĢi) olarak tanımlamakta ve bu hükümeti idare 

etme iĢinin hassaten kralın iĢi olduğundan bahsetmektedir. Ġkinci olarak iĢlerin 

yürütülmesinin kavmin ileri gelenlerinin ellerinde olduğu Ģekli “cumhuriyet-i hassa” 

(aristokrasi) olarak tanımlamaktadır. Üçüncü olarak yönetimin ne kralın ne de ileri 

gelenlerin elinde olduğu yani hiçbirine münhasır olmadığı ve milletleri tarafından her 

sınıf ve tarikten belirli vekiller tarafından idare edildiği Ģekli ise “cumhuriyet-i amme” 

(demokrasi) olarak tanımlamaktadır. Ġngiltere’nin bu üç kısım yönetim Ģekli ile idare 

edildiğini ve buna binaen de diğer Avrupa devletlerine nazaran karıĢıklık ve 

düzensizlikten salim olduğunu, hüner (ilim, fen, bilgi) tahsili yaptıklarını, mallarını gece 

gündüz çoğalttıklarını belirtmektedir.
100

  

Fransa’da parlamenter monarĢi savunucularının Ġhtilâl’in ilk dönemlerinde 

yaygın olduğu fakat kralın Varennes’e kaçmasının ardından bu düĢüncenin terk edildiği 

belirtilmiĢti. Sonradan Ġngiltere modeli olan parlamenter monarĢi sert bir Ģekilde 

eleĢtirilmiĢtir. Ġngiltere’nin insanların özgürce yaĢadığı bir ülke olamayacağı çünkü 

Ġngiltere’nin despotizmin, aristokrasinin ve demokrasinin karıĢımı bir yönetimle idare 
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edildiği belirtilir.
101

 MonarĢi karĢıtlarının Ġngiltere yönetim Ģekli hakkındaki tanımları 

Âsım Efendi’nin Ġngiltere’nin yönetimi ile ilgili aktardıklarıyla uyuĢmaktadır. 

 

2.2. Fransa’yı Ġhtilâl’e Sürükleyen DüĢünsel Sebepler 

Fransız Ġhtilâli’nin baĢarılı olmasındaki en önemli unsurlardan biri de toplumun 

yapılmakta olan düzen değiĢikliğinin argümanlarına önceden aĢina olmasıdır. Soylular 

diye tabir edilen tabakanın yerleĢik toplumsal anlayıĢtaki meĢru yerleri, dönüĢen 

toplumsal ve ekonomik iliĢkiler neticesinde aĢınmaktadır. Ġktisadi ve toplum alandaki 

değiĢmeler aristokrasiyi parazit bir yapıya dönüĢtürmüĢ ve doğuĢtan sahip oldukları 

imtiyazları anlamsızlaĢtırmıĢtır. Bu sonucun alınmasındaki fikrî zemini ise o dönemde 

ekonomik iĢleyiĢin yürütücüsü durumundaki burjuva ile uyum içerisinde geliĢen felsefe 

üstlenmiĢtir.
102

 

Aydınlanma felsefesi diye de bilinen bu fikri yönelim, dünyayı farklı bir nazar 

ile görmeye baĢlamıĢ, büyük ölçüde dinin belirlediği eski hayat ve toplum görüĢü yerine 

her türlü düĢünce sisteminde insan aklına dayanan ve ilerlemeciliği bir ideal haline 

getiren bir anlayıĢ oluĢturmuĢtur. “Akıl, doğa kanunu ve geliĢme” gibi kelimeler 18. 

yüzyıl Avrupa’sının moda kelimeleri olmuĢtur.
103

 Aklî bilgi sayesinde doğaya hakim 

olunabileceği fikrini dile getiren Descartes’ın düĢüncelerini benimseyen ve geliĢtiren 

18. yüzyıl Avrupa filozofları, kurulması gereken yeni düzenin prensiplerini izah 

etmiĢlerdir. Böylece mevcut siyasal sisteme akıl yoluyla eleĢtiriler getirmiĢler ve 

düzenin artık akıl dıĢı olan imtiyazlarını ve ilahi kabul edilen yapısını tartıĢmaya 
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açmıĢlardır. Siyasal alanın da akılcılık ekseninde ele alınması, insanları belli kalıplar 

içinde örülmüĢ olan düĢünce sisteminden kurtararak serbest düĢünce ve araĢtırma 

yapabilmeye sevk etmiĢ ve hürriyet fikrine kapı aralayabilmiĢtir.
104

 

Siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın fazlasıyla yükseldiği bu dönemde filozofların 

fikirleri karĢılık bulmakta zorlanmaz. Bahsedilen istikrarsızlığa karĢı getirilen eleĢtiri, 

bir düzen eleĢtirisine dönüĢür ve yüzyıl (18. yy) ortalarından itibaren belirginleĢen ve 

artan bir eleĢtirel yaklaĢımın geliĢmesine katkıda bulunur. Bu yönde birçok eser 

neĢredilir. Mesela, Diderot ve d’Alembert tarafından 1751 ile 1772 yılları arasında 

hazırlanan 35 ciltlik Encyclopédie, ilerlemenin insan aklının geliĢmesiyle olabileceğine 

inanan 150 yazarın katılımıyla oluĢturulmuĢtur. Bu yazarlar yerleĢik adetlerin ve dinin 

hükümlerini reddedip bu kurumları akıl yoluyla eleĢtiriye tabi tuttular ve yeni 

kurulmasını istedikleri düzenin yine aklın rehberliğinde kurulması gerektiğini 

vurguladılar.
105

  

Âsım Efendi’nin belirttiği Voltaire, Diderot, Rousseau vb. filozoflar da Ġhtilâl 

öncesi Fransa’nın zihni yapısını Ġhtilâl’in öne çıkardığı öğretilere hazırlayan 

kimselerdir. Soyluların ve rahiplerin sahip oldukları imtiyazlar ve bunlara bağlı 

Ģekillenen otoriteye karĢı çıkmıĢlar ve insanların arasındaki oluĢturulan bu eĢitsizliğe 

karĢı daha insani bir hayatı istemiĢlerdir. Voltaire, sosyal ve iktisadi alanlardaki 

görüĢleri, Montesquieu kuvvetler ayrımı ilkesini, Rousseau ise birey hakları ile beraber 

halk egemenliği yönündeki düĢünceleri öne çıkarmıĢlardır.
106

 Kral ve soyluların 

hiyerarĢik Ģekilde sahiplenmiĢ oldukları iktidar alanına karĢı, önceleri burjuvazinin de 

etkin bir Ģekilde katılabilmesini talep eden bu düĢünceler (Montesquieu, Voltaire), 
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sonraları Diderot gibi halk tabanından gelme filozoflar sayesinde genele yayılan ve 

bütün insanları ilgilendiren hak taleplerine dönüĢmüĢtür.
107

  

Âsım Efendi’nin tehlikeli gördüğü felsefe ve bahsetmiĢ olduğu “filozofların eser 

ve yönlendirmeleri” yukarıda belirtilen 18. yüzyıl Avrupa’sındaki fikri, siyasi ve sosyal 

geliĢmelerdir. Ona göre Avrupa felsefesinin bu telifat ve yönlendirmeleri neticesinde 

serbestlik ve hürlük (âzâdegi, serbesiyyet) düĢünceleri insanların kalplerine hitap 

etmektedir. Bunun sonucu olarak da insanlar ya kendi nizamlarını uygun bulmayıp onu 

ayıplamaktadır ya da bu nizamları lağvetme ve bozmaya dair düĢünceler 

dillendirmektedirler.
108

 

Âsım Efendi’ye göre Avrupa’da basılıp çoğalan bu yeni eserlerde doğa felsefesi 

(tabiiyyîn) ile ilgili yenilenen ve oldukça da ilgilenilen inançlar ve buna dair hükümler, 

Fransa hadisesi çıkıncaya kadar Fransızlardan daha çok diğer Hıristiyan ülkelerinde 

muteber durumdadır. Âsım Efendi sözüne açıklık getirmek için birçok örnek vererek bu 

yeni felsefenin yaygınlığını anlatır ve ayrıca kendi düĢüncesini aksettiren olumsuz 

takılar kullanmaktan da geri durmaz. Mesela (Çariçe II.) Katerina (ö. 1796) dedikleri 

la’nenin, felsefeden D’Alembert (ö. 1783) isimli soysuzu, beğenilmeyen çocuğu Pavel 

Petroviç’e (ö. 1801) öğretmen olarak tutması, Diderot (ö. 1784) isimli Ģeytanlık 

filozofunun Petersburg’da çariçenin nezdinde saygın ve yüce makama sahip olması, 

Fransa’dan sürülmüĢ olan Raynal (ö. 1796) isimli boĢ ve faydasız filozofun Berlin 

Ģehrinde ağırlanıp saygı gösterilmesi ve Prusya kralının ise filozofun ta kendisi olduğu, 
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Nemçe imparatorunun da felsefe mezhebiyle ilgilenmesi gibi örnekler vererek 

felsefenin Avrupa’da kazandığı itibarı anlatmaya çalıĢır.
109

 

Avrupa’da felsefenin neĢredilmesi ve duyulması ile artık insanların zihinlerinde 

hürlük (serbesiyyet) fikirlerinin kök salmaya baĢladığını ifade eden Âsım Efendi, ayrıca 

insanların filozofların dilini kullanarak yeni bir anlayıĢla hayata bakmaya baĢladıklarını 

belirtmektedir. Artık ruhbanlar eleĢtirilmeye baĢlanmıĢ, Voltaire ve Rousseau gibi 

dinsiz filozof ve Ģer düĢünceli tabiatçıların sözleri ve eserleri aktarılarak itibar görüp 

kabul edilir hale gelmiĢtir. Yeni neslin filozofların âdâb ve ahvallerini kötü, boĢ, batıl 

inanç içeren Ģeytanca düĢüncelerini tahsil edip âdâblarıyla edeplendiklerini, 

mezhepleriyle mezheplendiklerini ve bunu bir meziyet olarak bellediklerini ifade 

etmektedir. Bazı oyun yerlerinde eski akaidlere istihza ile alenen dil uzatıldığını, itikat 

sahibi olanlara alaycı bir Ģekilde kötü laflar söylendiğini ve hükümetlerin değiĢikliklere 

gitmeleri gerektiği Ģeklinde muhalif fikirlerin dillendirildiğini belirten Âsım Efendi, 

eĢitliğin, serbestliğin, sevaiyyetin iyi ve güzel bir Ģey olarak gösterilip insanların 

aldatıldığından bahsetmektedir.
110

 

Âsım Efendi’ye göre yeni zuhur eden filozoflar re’sen din ve millet ile 

alakalarını koparıp mezhep ve ayinlerini inkâr etmiĢlerdir. Ruhbanların tavır ve 

davranıĢlarının yalan ve tuzak içerikli olduğunu, iddialarının boĢ, kendilerinin lanet 

Ģeyler düĢünen Ģeytan olduklarını bildirmiĢlerdir. Hüner, hikmet ve sair türlü sanayi ve 

marifetin insanın zineti olduğunu, övgüye layık olanın da bu meslek ile iĢtigal edenlerin 

olduğunu iddia eden kitaplar telif etmiĢlerdir. Ortaya çıkan serbesiyyet, adem-i 

mahkumiyet ve müsâvat düĢüncelerini pekiĢtirip, zulüm, haksızlık ve ihanetten selamete 
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eriĢileceği gibi fikirleri zihinlere yerleĢtirir olmuĢlardır.
111

 Âsım Efendi, nihayetinde bir 

süre sonra insanların mizaçlarının yavaĢ yavaĢ bozulmaya ve değiĢmeye baĢladığını, 

akaitlerinin yukarıda anlatılan Ģekliyle değiĢmeye baĢladığını yani kadim gelenekleri ile 

aralarındaki bağı oluĢturan inançların yerine bunun tam zıddı olan ve toplumsal manada 

hiyerarĢiden yoksun bir eĢitliğin yer ettiğini anlatmaya çalıĢmaktadır.
112

  

Fransa’da ortaya çıkan Âsım Efendi’nin belirtmiĢ olduğu din karĢıtı yönelim hiç 

de küçümsenmeyecek boyutlardadır. Diderot’nun meydana getirilmesinde büyük katkısı 

olan ve 1770-80lerde yirmiden fazla baskı yapmıĢ olan Avrupalıların Hindistan’da ve 

Amerika’daki Kurumlarının ve Ticaretinin Felsefî ve Siyasî Tarihi isimli eserde Raynal 

baskıcı yönetimden nefretini, laik hale getirilmiĢ olan devlete bağlı kılınmasını istediği 

kilise hakkındaki güvensizliğini, ekonomik ve siyasi hürriyet övgüsünü dile getirir ve 

felsefenin getirmiĢ olduğu fikirleri yeniden ele alır. Malesherbes (ö. 1794) 1775 yılında 

Fransız Akademisine kabul söylevinde, Romalı ve Atinalı hatiplerin halkın arasına 

girerek onlara bir Ģeyler öğrettiğini, kendilerinin döneminde ise kitap ve gazetenin 

sesiyle tüm insanlara bir Ģey öğretebilen ve onları heyecanlandırabilen edebiyat 

adamlarının halkın içine girdiğini anlatır. Gerçekten de bu propaganda kitap ve 

gazetenin yayılmasını hızlandırmıĢ, insanların bir araya gelebileceği salonlar, kahveler 

çoğalmıĢ, okuma odaları tesisi edilmiĢtir. Bu durum o kadar yaygınlaĢmıĢtır ki 1770’te 

toplanan “Rahipler Meclisi”nde, din saygısızlığının yayılmadığı Ģehir ve kasabanın 

kalmadığı belirtilmiĢtir.
113

          

Âsım Efendi’nin Ġhtilâl’e giden yolda sebeplerden biri olarak gördüğü felsefeye 

dair düĢünceleri üç kısımda incelenebilir. Ġlk olarak filozofların eser ve 
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yönlendirmeleridir. Bu eserler Âsım Efendi’nin kavramları ile ifade edilecek olursa; 

“serbesiyyet, âzâdegi, kefâet, müsâvat, sevâiyyet, serbestgi, adem-i mahkumiyet” 

fikirlerini insanların zihin dünyasına sokmakta, dini aĢağılayıp istihza ile yaklaĢmakta 

ve yerine felsefi düĢüncenin geçmesini istemektedirler. Ġhtilâl’e giden yolda Âsım’ın 

gördüğü ikinci sebep bu eserlerin toplum nazarındaki bulduğu karĢılıktır. Bu durum 

insanlarda (yeni nesilde) var olan düzenin ayıplanması, eleĢtirilmesi ve lağvedilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve dinin yozlaĢmıĢ yapısı da 

insanların bu yeni düĢünce dünyasına geçmesinde kolaylaĢtırıcı etki taĢımaktadır. 

Yukarıda bahsedildiği gibi filozofların birbirlerinden birtakım farklılıklar içerse de aynı 

minval üzerindeki fikir ve yönlendirmeleri burjuva ve halk tabanında karĢılık 

bulmuĢtur. Üçüncü olarak ise Âsım Efendi’nin bu yeni felsefi fikirlere ve yansımalarına 

bakıĢıdır. Âsım Efendi’nin bu tarz değiĢimlerin/geliĢimlerin olmadığı bir doğu 

toplumundan, farklı tarihi tecrübeler yaĢamıĢ olan Batı’ya karĢı olan bakıĢı, felsefenin 

ve doğal olarak dinsizliğin yükselmesi ile kadim toplum yapısının değiĢmesidir. Âsım 

Efendi’ye göre bu olumsuzdur ve nitekim daha önceki baĢlıkta da belirtildiği gibi bu 

durum ülkeyi karıĢıklığa sürüklemiĢ ve Napoleon gibi birini çıkarmıĢtır. Batı’da 

“Aydınlanma” ve aklın rehberliğinde yeni bir dünya olarak görülen bu değiĢimler, Âsım 

Efendi tarafından, belirtildiği gibi felsefenin ve dinsizliğin yükselmesi Ģeklinde 

görülmektedir. 
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2. 3. Fransa’yı Ġhtilâl’e Sürükleyen Dini Sebepler 

Fransa’da soyluların arasında aristokratlardan baĢka kilise mensupları da 

bulunmaktadır. Rahipler Fransa toplumundaki sınıfların en üst basamağını teĢkil 

etmekte ve rahip sayısı Ġhtilâl döneminde 120.000’i bulmaktadır. Kendi içinde güçlü bir 

Ģekilde örgütlenen rahipler, temsilcilerinin bir araya gelerek kararlar alabildikleri 

meclislere sahiptiler ve adli olarak ancak özel mahkemelerde yargılanabilmekteydiler. 

Kralın meĢruiyetini tam olarak sağlayabilmesi için de ayrıca kilisece tasdik edilmesi 

gerekmektedir ve bu Katolik destek, kral açısından çok önemlidir. Ekonomik gelir 

olarak toprak mülkiyeti ve bazı vergileri toplama hakkına sahiptirler. Hem Ģehirlerde 

hem de kırsal alanda birçok mülke sahip olan kilise, Ġhtilâl olduğunda ülke topraklarının 

dörtte biri kadar toprağa sahiptir. Sahip olduğu bu ekonomik güç ile mahsulün ellerinde 

toplanmasını sağlamaktadırlar, ayrıca bu mahsulü satmakta, kiraların ve fiyatların kimi 

zaman yağan dolu ve bastıran kuraklık sebebiyle yükselmesinden de 

yararlanmaktadırlar. Bahsedilen meclisleri her beĢ yılda bir toplanmakta ve krala cüzi 

miktar bir vergi ödemektedirler. Ayrıca vaftiz, evlenme, ölüm iĢlemleri, öğretim, nüfus-

doğum kayıtları vb. iĢler kilisenin elinde toplanmıĢtır. Sahip oldukları bu imtiyazlar, 

kilise sınıfı haricindeki kalan kısımların yani laik kesimin kendilerine ne kadar bağımlı 

olduğunu göstermektedir. Rahipler kendi içerisinde soylular ile halk arasından gelme 

olarak ikiye ayrılmıĢlardır ve ekonomik olarak en büyük payı soylu rahipler elde 

etmektedirler. Halk içinden gelen rahipler ise ekonomik açıdan yoksulluk çeken halktan 

daha iyi bir durumda değildirler.
114
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Bu haliyle kilise, kral ve soyluların çektiği tepkiye ortak olmaktadır. Ġhtilâl 

olduğunda yetkileri kısıtlanacak ve mallarına el konulacaklar listesinde ilk sıralarda 

kilise de bulunmaktadır. Halk arasından gelen ve maddi olarak hiçbir ayrıcalığa sahip 

olmayan rahipler rejime karĢı yoğun olarak hoĢnutsuzluk beslemektedirler ve 

ihtilâlcilerin arasında bu rahiplerden olanlar da olacaktır. Ayrıca öteden beri devam 

eden felsefi propaganda da iman temeli açısından insanları bir araya toplama görevi 

olan fakat kendini maddi açıdan fazlasıyla belirgin kılan bu yapının temellerini 

sarsmaktadır.
115

 

Âsım Efendi yukarıda anlatılan ve çok fazla imtiyaza sahip olan bu kurumu 

yozlaĢması açısından eleĢtirir. Onların krallara karĢı imtiyazları ve onaylama yetkisi 

olduğundan, devlet iĢlerinin idaresinde ve millet iĢlerinin görülüp neticelenmesinde 

zorba bir tavırla iĢe karıĢtıklarından bahseder. Âsım Efendi’ye göre din adamları, büyük 

toprak sahiplerine sonsuz bir Ģekilde tasarrufun kendi ellerinde olduğu bildirmekte, 

öldükten sonra verasetle evlatlarına mal mülk intikal ettirebilmekte, kralların kanaatleri 

üzerindeki etkileri sayesinde iĢin ehli insanları mahrum edebilmektedirler. Fakir ve 

zayıflara ağır vergiler ile eziyet edip onları boyunduruk altına almakta, kralların 

zayıflıklarından yararlanarak asilleri ve mukataat sahiplerini kendilerine bağlı 

kılmaktadırlar. Bütün bu zulümleri yaptıkları halde bukalemun gibi ĢaĢılacak derecede 

iyi muamelede bulunup boĢ kafalıları, akıl ve izandan yoksun olanları kendilerine 

bağlamakta ve sonra prensiplerinin hilafına olan dünya malına fazlaca düĢkünlük 

gösterip arazi ve mülkleri gasp ve zapt etmektedirler. Bazen toplumun büyükleri arasına 

nifak tohumunu ekerek toplumsal ittifakı bozmakta, herhangi bir Ģekilde muhalefet 
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edenleri cehennem ile korkutmakta, razı olup itaat edenlere ise bol ecir ve sevap 

bahĢedip bu Ģekilde hazineler biriktirerek arzu ve isteklerine ulaĢmıĢ olmaktadırlar.
116

  

Âsım Efendi, aslında rahiplerin usulünün (hayat Ģekillerinin) sade bir yaĢayıĢ 

olması gerekirken yukarıda nakledildiği gibi hükümet iĢlerini yürütme ve servet edinme 

sevdasına düĢtüklerini belirtir. Ġtibar ve kıymetlerini Hıristiyanlığa yönelik ilimden 

aldıklarını ve geçmiĢ dönem filozofları gibi halktan esirgeyip cimrilik yaparak, 

hayvanlar gibi insanları kendilerine boyun eğdirdiklerini ifade eder. Böylece bir önceki 

bölümde aktarılan filozofların din aleyhindeki söylemlerinin toplumda karĢılık bulması, 

Âsım Efendiye göre rahiplerin aktarılan durumda olmaları sebebiyle olmaktadır.
117

 

Âsım Efendi’nin yaptığı yoğun eleĢtiriden anlaĢılan, kilise, eylemlerinde ve siyasi 

pozisyonunda doğru yoldan sapmıĢ, dünyeviliğe kendini kaptırmıĢ ve zulümle anılır 

olmuĢtur. Bu durum Âsım Efendi’ye göre daha tehlikeli olan filozofların düĢüncelerine 

kapı aralamıĢtır. 

 

B. ÂSIM EFENDĠ’NĠN FRANSA’DA ĠHDAS EDĠLEN CUMHURĠYET 

HAKKINDAKĠ DÜġÜNCELERĠ  

1. Fransa’da Cumhuriyetin Ġlanı 

Fransa’da vuku bulan Ġhtilâl ilk zamanlarda Avrupa’da memnuniyetle 

karĢılanmıĢtır çünkü bu hadisenin Fransa’yı güçsüzleĢtireceği ve kıta Avrupa’sındaki 

üstün durumunu kaybedeceği sanılmaktadır. Nitekim 1791 Anayasası’nda Fransa’nın 

fetih amacı ile savaĢmaktan vazgeçtiğine dair ifadeler yer alıyordu. Fakat Fransa’nın 
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güçsüzleĢeceği beklentileri boĢa çıkar. Avrupa devletleri monarĢiyi tehdit eden 

Fransa’ya karĢı ittifak oluĢturur ve bu devletler Fransa’daki Ġhtilâl’e düĢmanlıklarını 

açıktan belli etmeye baĢlarlar. XVI. Louis’in gözaltında tutulması ve Meclis’in aldığı 

kararlara boyun eğmek zorunda kalması, diğer Avrupa monarĢilerini ürkütmektedir.
118

 

Ayrıca “Avignon Olayı” diye adlandırılan bir olay da Avrupa monarĢilerini 

tedirgin etmiĢtir. Papalık’a bağlı bir prenslik olan Avignon’un kendi iradesiyle 

Fransa’ya bağlanmak istemesini, Meclis “ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı 

vardır” diyerek kabul etmiĢtir ve bu durum o günün Avrupa koĢullarında kabul 

edilebilecek bir Ģey değildir.
119

 

Fransa’da bu hadiselerin olması Avrupa monarĢilerinin Fransa karĢısındaki 

tutumunu değiĢtirmiĢ ve birtakım önlemler almaya sevk etmiĢtir. Birçok Avrupa devleti 

Fransa’ya karĢı savaĢ açmıĢtır ve tarihte bu savaĢlara Ġhtilâl veya Koalisyon SavaĢları 

denilmiĢtir.
120

 

 Prusya ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları 27 Ağustos 1791’de 

Pillnitz’de bir araya gelerek yayınladıkları bildiride, Fransa’da vuku bulan inkılâbın 

Fransa’nın iç sorunu olmaktan çıkıp bir Avrupa sorununa dönüĢtüğünü vurgulamıĢlar ve 

böyle bir ihtilâlin kendi ülkelerini de olumsuz etkileyeceğini düĢünmüĢlerdir. Ayrıca 

Fransa’dan kaçan soylular tarafından oluĢturulan orduya destek kararı almıĢlardır. Bu 

durum karĢısında kendini tehdit altında hisseden Fransa, Avusturya-Macaristan 

Ġmparatorluğu’na bir ültimatom vererek bu ordunun dağıtılmasını istemiĢtir. Avusturya-

Macaristan ise ültimatomun aksine belirtilen göçmen ordusunu destekleme kararı 

almıĢtır.  
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Fransa, Avusturya-Macaristan’ın aldığı bu karara karĢı 20 Nisan 1792’de savaĢ 

ilan eder. Aslında Fransa bu savaĢa hazırlıklı değildir ve ordusunun çoğunluğunu da 

askeri bir disiplinden yoksun olan gönüllüler oluĢturmaktadır. Fransa üzerine yürüyen 

Avusturya-Macaristan ve Prusya orduları Paris önlerine kadar zorlanmadan gelirler. 

Ancak Fransa’nın tamamen ezilmesi de istenmemektedir, çünkü bu takdirde Rusya 

kıtada baĢıboĢ bırakılmıĢ olacaktır. Bu sebeple Fransa iĢgalcilerin Ģartlarıyla barıĢa 

zorlanır. Avusturya-Macaristan ve Prusya XVI. Louis’in otoritesini tekrardan temin 

etmek üzere geldiklerini ve Ġhtilâl’le birlikte ortaya çıkan durumun suçlularını 

yargılayıp cezalandıracaklarını bildirirler. Ancak bu bildiri Fransa halkı üzerinde ters 

tepki meydana getirmiĢ ve Fransız yurtseverliğini tahrik etmiĢtir. 10 Ağustos 1792’de 

Mecliste kral yanlısı grup olan Jirondenler ağırlıklarını yitirmiĢler, 300’e karĢı 700 oy 

ile krallık lağvedilmiĢ ve kral tutuklanmıĢtır.
121

 Aulard, Fransa’da herkesin inkılâbın 

krallık ile kuvvet bulacağını ümit ettiğini fakat kralın göçmenler ve Avusturya ile 

temaslarda bulunduğunun halk tarafından sezildiği zaman artık inkılabın krallığın 

kalkmadan tam manası ile yerleĢemeyeceğini anladığını belirtmektedir.
122

 

Ġçerideki bu heyecan savaĢ alanına da yansımıĢ ve iĢgalci güçlerin ilerleyiĢi 

Kuzey Fransa’da durdurulmuĢtur. Ülkenin içinde bulunduğu bu karıĢık durumda 

Yasama Meclisi 20 Eylül 1792 günü yerini Konvansiyon Meclisi’ne bırakır. Bu meclis 

ilk icraat olarak Fransa’da krallığı kaldırarak cumhuriyeti ilan eder. Kral ise vatana 

ihanet suçundan yargılanarak 21 Ocak 1793’te idam edilir.
123
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  Fransa’da ilan edilen cumhuriyet yönetimi Ġhtilâl sırasında düĢünülen veya 

fazlaca dillendirilen bir yönetim Ģekli değildi. Krallığı yıkıp yerine cumhuriyet 

yönetimini getirme fikri Kral XVI. Louis’nin Paris’ten kaçıp Varennes’de yakalanması 

sonucunda ülkenin dört bir yanından gelen yoğun cumhuriyetçi istekler sebebiyle 

oluĢmuĢtur. Ġhtilâl’in ilk günlerinde kamuoyunda XVI. Louis’nin soyluların ve 

bakanların baskısından kurtulduğu ve krallığın selameti açısından daha doğru bir yolda 

gidildiği kanaati mevcuttur. Çünkü krallığın konumu tartıĢma konusu bile edilemeyecek 

durumdaydı ve mecliste de bu görüĢ hâkimdi.
124

  

Fransa’da cumhuriyetin nasıl algılandığı hayli ilginçtir. Cumhuriyetin Fransa 

gibi büyük bir devlet için uygun bir yönetim olmadığı, ancak küçük devletler için 

yararlı olabileceği ve sonunda da aristokrasi veya despotizmin tahakkümü altına girecek 

bir yapıda olduğu görüĢü hakimdir.
125

 Gerçi Âsım Efendi Fransa’nın Felemenk ve 

Venedik Cumhuriyetleri’ne benzediğini belirtmiĢtir fakat Fransa’da cumhuriyet, 

Aydınlanma düĢünürlerinin etkisiyle çeĢitli Ģekillerde algılanmıĢtır. XV. yüzyılda 

topluluk ve devlet kelimeleri ile aynı anlamlarda kullanılan cumhuriyet kelimesi, 

Montesquieu (ö. 1755) gibi aydınların da etkisiyle XVIII. yüzyıla gelindiğinde 

“monarĢiyi dıĢlayan belli bir yönetim biçimi” anlamını kazanmıĢtır. Montesquieu’ye 

göre yönetim üç türlüdür: cumhuriyet, monarĢi ve despotluk. Cumhuriyetin tek kiĢi 

yönetimleri sayılan despotluk ve monarĢiden farkı halkın tamamının veya bir 

bölümünün yönetim gücüne sahip olmasıdır. Montesquieu, Machiavelli’nin (ö. 1527) 

cumhuriyet yönetimi ile ilgili düĢüncelerinden yararlanarak cumhuriyet ile erdemi 

özdeĢleĢtirir ve erdem; vatan sevgisini, eĢitliği, yurttaĢlık bilinciyle kuĢanılmıĢ bir 

Ģekilde toplumdaki her bireyin genel iyiliğini isteme hali olarak anlam kazanır. Sadece 
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bir yönetim Ģekli olmaktan öte bu tarz anlamlar yüklenen cumhuriyet, Montesquieu de 

dahil olmak üzere dönemin aydınları tarafından pek kabul görmez. Genelde büyük 

devletlerin hakim olduğu ve ticari rekabet, zenginleĢme ve çıkar iliĢkilerinin yoğun 

olduğu o dönemki dünyada erdem ve dolayısıyla cumhuriyet iyi bir yönetim Ģekli 

olamazdı ve yaĢaması mümkün değildi.
126

  

Montesquieu’den baĢka olarak Rousseau (ö. 1778) cumhuriyete evrensel bir 

anlam yükleyerek insanlığın geleceğini cumhuriyetin belirleyeceğini savunur. O, 

yasalarla yönetilen her yönetimi cumhuriyetçi kabul eder çünkü o zaman halkın 

çıkarları gözetilmiĢ ve kamusallık iĢlerlik kazanmıĢ olur. Rousseau’ya göre cumhuriyet 

kamusal olan Ģeydir ve önemli olan halkın egemenliğidir. Halkın egemenliği yasalarla 

koruma altına alındıktan sonra yönetim Ģekli monarĢi bile olsa bu, halkın egemenliğinin 

koruyucusu olacağı için bir cumhuriyet sayılabilir. Cumhuriyet anlam olarak halkın 

egemenliğini tesis eden yönetim bile olsa monarĢinin cumhuriyet sayılabileceği durumu 

bir aksilik oluĢturmaz çünkü bu yönetim biçiminde monark egemenin kendisi değil 

egemenin görevlisi olur. Ancak Rousseau da benzer gerekçelerle Montesquieu gibi 

cumhuriyeti Fransa için uygun bir yönetim Ģekli olarak görmez.
127

 Görüldüğü gibi 

Ġhtilâl döneminde asıl amaçlanan Ģey cumhuriyetin ilanı değil halkın hak ve 

özgürlüklerini temin eden anayasal bir monarĢidir. Robespierre gibi radikal devrimciler 

bile asıl hedeflenenin insan hakları olduğunu, yasalar ile sağlanacak güvenlikten sonra 

cumhuriyet gibi bir maceraya atılmanın gereksiz olduğu üzerinde dururlar. Ta ki Kral 

kaçıp da Varennes’de yakalanana kadar.
128
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Âsım Efendi Fransa’nın Venedik ve Felemenk Devletleri gibi cumhuriyet 

yönetimine geçtiğini belirtse de Fransa’da algılanan cumhuriyet ile bahsedilen 

devletlerdeki cumhuriyet anlayıĢı farklıdır.
129

 Venedik ve Felemenk devletlerinde 

aristokratik-oligarĢik cumhuriyet mevcuttur. Bu tarz yönetilen ülkeler kendilerini 

cumhuriyet olarak tanımlamıĢtır fakat Fransız aydınları nazarında Polonya, Venedik ve 

Felemenk gibi devletler tamamen temsili bir iĢleyiĢ üzerine kurulmamıĢlardır. 

Polonya’da seçimli bir monarĢiye sahip ırsi aristokrasi hakimdir ve kendini cumhuriyet 

olarak isimlendirmektedir. Yine Felemenk de ırsi bir aristokrasinin hâkim olduğu 

cumhuriyet Ģekliyle yönetilmektedir.  

Burada temel ayrım noktası temsil sistemidir. Fransızları etkileyen cumhuriyet, 

Amerika’daki cumhuriyet yönetimi gibi temsili bir sistem ile ülkenin yönetilmesidir. 

Fransız Ġhtilâli’ni etkilemiĢ olan Thomas Paine (ö. 1809) cumhuriyeti tanımlarken onun 

uygar bir yönetim olduğunu, akıl yardımıyla iĢlediğini ve insanın doğasında var olan 

haklara dayandığını belirtir. Her insanın yönetimde söz sahibi olduğunu ve cumhuriyet 

yönetiminin hem kiĢisel hem toplumsal çıkarları gözettiğini ve bunun için iĢleyiĢte 

olduğunu belirtir. Bu görüĢler sonucunda ve aklın karĢı konulamaz ilerleyiĢi ile bütün 

monarĢilerin yıkılacağı ve dünyada cumhuriyet yönetimlerinin hakim olacağını belirtir. 

Amerika’da baĢlayan bu sürecin Fransa ile devam ettiğini ifade eder ve bir gün Avrupa 

devletlerinin bir cumhuriyet yönetimi altında birleĢeceği öngörüsünde bulunur.
130

  

Âsım Efendi de, ilan edilen cumhuriyetten Târîh-i Âsım’ın yazma nüshasında ve 

matbu birinci ciltte bahsetmektedir. Cumhuriyetin ne olduğu ve Fransa’daki Ģeklinin 

Âsım Efendi tarafından nasıl anlaĢıldığı, ilan edilmesinin sebep ve sonuçları, 
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cumhuriyet hakkındaki niyeti, niçin karĢı olduğu gibi bazı meselelerde açıklamalar 

yapmaktadır. 

 

2. Âsım Efendi Cumhuriyetten Ne Anlamaktadır? 

Âsım Efendi cumhuriyet yönetim biçimine yabancı değildir. Nitekim Venedik 

gibi bazı devletler cumhuriyet ile idare olunmaktadır. Âsım Efendi de cumhuriyete dair 

verdiği tanımlarda bunu göstermektedir. Yaptığı tanımlara tekrar bakılacak olursa Âsım 

Efendi cumhuriyeti ikiye ayırmaktadır. Ġlk olarak, devlet iĢlerinin toplumun ileri 

gelenlerinden belli Ģahısların elinde olmasını “cumhuriyet-i hassa” olarak 

tanımlamaktadır. Ġkinci olarak ise ileri gelenlere münhasır olmayarak genellikle 

milletleri tarafından her sınıf ve tarikten vekiller ile iĢlerin yürütülmesini “cumhuriyet-i 

amme” olarak tanımlamaktadır.
131

 Bu tanımlama Fransa’daki cumhuriyete gelince 

farklılaĢır. Ona göre Fransa’da ihdas edilen cumhuriyet, diğer Avrupa cumhuriyetlerine 

muhalif bir yapıdadır ve aslında bu cumhuriyet; dini terk etmek ve fakir, zengin 

eĢitliğinden ibaret bir fesattır.
132

 Yine Âsım Efendi Fransız Ġhtilâli’ni ve akabinde 

meydana gelen hadiseleri bozulmuĢ bir midenin durumuna ve cumhuriyet havası ile de 

içindekileri dıĢarı çıkarmasına benzetmektedir. Yani karıĢmıĢ ve patlamaya hazır hale 

gelmiĢ bir ülkenin kötü sona ulaĢmasında cumhuriyetin dinamitleyici etkisi olduğundan 

bahsetmektedir.
133

  

Fransa’da belirtildiği Ģekilde kralın tahttan indirilmesi, idamı ve cumhuriyetin 

ilan edilmesinden sonraki süreçte binlerce kiĢi idam edilmiĢtir. Kralın tutuklanıp 
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Temple Hapishanesi’ne koyulmasından sonra göreve baĢlarken Ġhtilâl adına and 

içmeyen papazlar hapishaneye atılmıĢ ve galeyana gelen halk hapishanedeki 3.000 

soylu ve papazı öldürmüĢtür. Bütün bu karıĢıklıklarda Ġhtilâl Mahkemeleri kurulmuĢ ve 

Mart 1793’ten Temmuz 1794’e kadar yalnızca Paris’te 2.774 kiĢi idama mahkûm 

edilmiĢtir. TaĢrada idama mahkûm edilenlerin sayısı 17.000’di ve hüküm giymeden 

öldürülenlerle bu sayı 40.000’i bulmaktadır.
134

  

Daha önceden de değinilen ve Âsım Efendi’ye göre felsefenin yönlendirmeleri 

ve dinin yozlaĢması neticesinde toplum yapısını ve inançlarını alt-üst eden bir Ģekilde 

gelen bu cumhuriyet, hem dinsizliğe sebep olmuĢ hem eĢitlik vb. gibi birtakım garip 

kavramlar meydana çıkarmıĢ hem de bu vesile ile fıtratı bozulan bir kavme dönüĢmüĢ 

ve nihayetinde Avrupa’daki diğer devletlere ve Ġslam memleketine (Mısır) saldırmıĢtır. 

Âsım Efendi bu bela karĢısında Avrupa devletlerinin kendi halklarının asayiĢini 

sağlamak için ittifak etmesinin gerekliliğinden ve eğer bu durumun engellenmezse 

frengi hastalığı gibi diğer milletlere sirayet edeceğinden bahsetmektedir.
135

 

 

3. Âsım Efendiye Göre Cumhuriyetin Sonuçları  

Fransa’da cumhuriyet ilan edilip kral idam edildikten sonra ülke iyice 

karıĢmıĢtır. Kurulan Konvansiyon Meclisi terör yöntemine baĢvurarak yeni rejimin 

yerleĢmesine çalıĢmaktadır. Ġhtilâl’i yapanlar hem bahsedilen iç sıkıntılarla uğraĢmakta 

hem de Ġhtilâl’in oluĢturduğu rejimi yok edip tekrar krallığı getirmeye çalıĢan dıĢ 

güçlerle mücadele etmektedirler. Bu sebeple ülkedeki gençler kitleler halinde askere 
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alınmıĢlar ve bu sebeple ülkede oluĢan heyecan ve millî hislerin yoğunluğu sonucu, yeni 

rejim dıĢ güçlerden korunabilmiĢtir. Ancak ülkedeki Ģiddet ve baskının aĢırı derecede 

artmasıyla ılımlı cumhuriyetçiler ordu ile anlaĢarak terör uygulamaları ile tanınan ve 

kralın idam edilmesinde etkisi olan Robespierre (ö. 1794) gibi aĢırıları idam ederek 

yönetimden uzaklaĢtırmıĢtır. Yönetimde hakim olan ılımlı cumhuriyetçiler yeni anayasa 

çalıĢmalarına baĢlamıĢlar ve “3. yıl Anayasası” denilen anayasa ilan edildikten sonra da 

Konvansiyon Meclisi dağılarak yerini Direktuvar yönetimine bırakmıĢtır. Yürütme 

gücünün beĢ üyeye verilmesi kararlaĢtırılmıĢ ve bu kurula Direktuvar denmiĢtir.  

Direktuvar yönetimi sırasında vuku bulan siyasi ve ekonomik geliĢmeler halkın 

iyice fakirleĢmesine sebep olmuĢ, bu durum hem cumhuriyetçileri hem de eski rejim 

taraftarlarını hoĢnut etmemiĢtir ve bu kesimler halkı ayaklanması için kıĢkırtmıĢlardır. 

Bu sırada meydana gelen ayaklanmaları o sıralar genç bir general olan Napoleon 

Bonaparte kanlı bir Ģekilde bastırmıĢtır. Sonrasında Ġtalya’daki seferden zaferle dönen 

Napoleon Mısır’ın iĢgali için hükümet ile anlaĢmıĢtır. Mısır seferi dönüĢü (23 Ağustos 

1799) karıĢıklığın ve siyasi belirsizliğin hakim olduğu Fransa’da Direktuvar yönetimini 

bir darbe ile devirerek konsüllük rejimini kurmuĢtur.
136

            

Âsım Efendi Ġhtilâl’in sonunda cumhuriyetin ilan edildiğini ve bu karıĢık 

dönemde Napoleon gibi birinin dünyanın baĢına bela olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 

haksızlık ve zorbalığın dünyayı ifsat ettiğini, Fransa’da zuhur eden kötü Ģeylerin de 

(Ġhtilâl, öncesi ve sonrasındaki karıĢıklıklar kastediliyor) Napoleon’un çıkmasına sebep 

olduğunu belirtmektedir.
137

 Âsım Efendi’nin önermesinden anlaĢılan, dünyanın 

                                                           
136

 Yakut, “Fransız,” s, 80-81. 
137

 Âsım, Târîh, Ġstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, nr. 6014, vr. 45a. 



67 
 

herhangi bir yerinde bu kötü Ģartların olması/oluĢması yine benzeri kötü 

durumları/kiĢileri açığa çıkacaktır. 

Belirtildiği gibi cumhuriyet düzeni sonrasında iktidara gelen, Âsım Efendi’nin 

deyimi ile Ģeytanlık elebaĢısı olan Napoleon, Avrupa memleketlerini harap etmiĢ, fitne 

seline boğmuĢ, birçok savaĢa sebep olmuĢ ve her tarafa ateĢler salmıĢtır.
138

 Yine 

cumhuriyet vasıtası ile alemin ifsat edildiğini, bütün Avrupa düzenlerinin berbat 

edildiğini Ġslam diyarı reayasının da delalete düĢürüldüğünü belirtmektedir.
139

 Yani 

burada Âsım Efendi bu eylemleri yapan kiĢiyi Napoleon olarak belirtmekle beraber bu 

eylemlere imkân sağlayanın ve bu eylemlerin arkasındaki motivasyonun cumhuriyet 

idaresi olduğunu anlatmaya çalıĢmaktadır. 

Son olarak Âsım Efendi cumhuriyet rejiminin yetersiz kaldığından 

bahsetmektedir çünkü Fransa’nın (Napoleon’un) kendine belirlediği politikanın 

geniĢlemek yolunda olduğunu ve cumhuriyet formunun bu politikaya engel olduğunu 

belirtmektedir.
140

 Ġhtilâl sırasında ve krallığın lağvedilme aĢamalarında cumhuriyet 

yönetimi tartıĢılırken geçmiĢ dönemlerdeki cumhuriyet yönetimlerinin enkazı üzerinde 

sürekli bir Sezar tehdidi olduğu vurgulanmıĢtır. Cumhuriyeti savunan Fransız 

aydınlarına göre hem Atina’da hem de Roma’da benzerine rastlanılan bu durum 

Fransa’da olmayacaktır, çünkü Fransa yayılmacı bir fetih politikası gütmeyecek ve bu 

haliyle Atina ve Roma’dan ayrılacaktı.
141

 Ancak Âsım Efendi’nin de belirttiği gibi 

cumhuriyet yönetimi, niyetini yayılmacı olarak değiĢtiren Fransa’ya yeterli gelmeyecek 

ve akabinde bir Sezar’ı da (Napoleon) kısa sürede çıkaracaktır. 
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4. Âsım Efendi Cumhuriyete Niçin KarĢıdır? 

Âsım Efendi’nin cumhuriyet düĢmanlığı, Osmanlı yönetim Ģekli ve zihin 

dünyasının aksine bir durum ihtiva etmesinden kaynaklansa da bir diğer önemli mesele 

Fransa’nın bu dönemde Osmanlı topraklarını tehdit etmesidir. Henüz Fransız Ġhtilâli’nin 

milliyetçilik duygularını açığa çıkarmamıĢ olduğu bu dönemde Âsım Efendi’nin tehlike 

olarak gördüğü cumhuriyet, Fransa’nın karıĢan düzeninin bir sonucu ortaya çıkan bir 

fesat yönetimi olması ve bunun hem Avrupa’yı hem de Ġslam topraklarına yayılma, 

iĢgal etme tehlikesini barındırmasındandır.   

Âsım Efendi’ye göre Cumhuriyet, Avrupa devletlerinin düzenlerini berbat 

etmekle kalmamıĢ Ġslam diyarının reayasını da dalalete düĢürmüĢtür. Âsım Efendi, 

Balkanlardaki ahali içine karıĢıklık düĢürmeyi veya Rumları Osmanlı aleyhine 

davranıĢlar yapmaya sevk ettikleri noktasında Fransızların dalalete düĢürmesini ima 

etmiĢ olabilir. Nitekim ilerleyen bölümlerde bazı divan tercümanlarının Fransa lehinde 

ihanetlerinden bahsetmektedir.
142

 Ayrıca Fransa’nın Mısır hadisesinden sonra Ġslam 

aleminin içine kendi lehinde bazı düĢünce tohumları ekmeye çalıĢtığını yine ileriki 

bölümlerde aktarmaktadır.
143

 Fransa’nın hem Osmanlı topraklarını iĢgal etme niyetinin 

eyleme dönüĢmesi (Mısır vakası) hem Osmanlı reayasını kendi lehine yönlendirmeye 

çalıĢması hem de Avrupa devletlerini teker teker yenip Osmanlı sınırlarını tehdit etmesi 

çoğu Osmanlı ricali gibi Âsım Efendi’yi de Fransa’ya düĢman etmeye yetmiĢtir. 
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C. TÂRÎH-Ġ ÂSIM’DA MISIR’IN ĠġGALĠ MESELESĠ 

Fransa’nın Mısır’ı iĢgal etmesi daha önceden de belirtildiği gibi Osmanlı Devleti 

tarafından büyük bir ĢaĢkınlıkla karĢılanmıĢtır. Osmanlı batı sınırındaki topraklarında 

bir tehlike olduğunun uzun zamandır bilincindedir ama Mısır gibi bir Ġslam toprağının 

iĢgal edilebileceği fikrini pek taĢımamaktadır. Aslında Mısır’ı iĢgal eden Napoleon 

Bonaparte, önceleri bu fikirde değildir. Hatta Ġstanbul’a gelmeyi ve Türk ordusunu 

eğitmek niyetinde olduğunu kendi hükümetine bildirmiĢtir.
144

 Çünkü Rusya ve 

Avusturya’nın bağlarını kuvvetlendirdiği bir devirde Türkiye’nin de askerlik 

bakımından geliĢmiĢ bir seviyede olmasının Fransa çıkarları için daha iyi olacağını 

belirtmektedir. 1789’da Fransa’da Ġhtilâl olmasıyla tamamı krallar tarafından yönetilen 

Avrupa devletleri Fransa’ya karĢı mesafeli durmuĢ ve Fransa, bu yalnızlığı Osmanlı 

Devleti gibi müttefikler aracılığı ile aĢma ihtimalini gözden geçirmiĢtir. Napoleon’un 

Türkiye’ye yapmak istediği askeri-teknik yardım bu amaca hizmet edecekti.
145

 Daha 

sonradan baĢkumandanlığına getirildiği Ġtalya seferinden zaferle dönünce bu fikrini 

tamamen değiĢtirmiĢ ve yıkılmak üzere olan bir imparatorluğu savunmanın beyhude 

olduğunu, kendi adasında yenemedikleri Ġngiltere’yi sömürgelerinde yenebilmek için 

Mısır’ı iĢgal etmeleri gerektiği fikrine kapılmıĢtır. Yine benzer Ģekilde Fransa’nın 

SüveyĢ’te harp gemilerini faaliyete sokarak Hindistan güzergâhını kontrol altına 

alacağını ve güçlü düĢmanı olan Ġngiltere’ye karĢı bir üstünlük kazanacağını 

belirtmektedir. Aynı Ģekilde Fransa’nın Mısır’ı kontrol etmesi gerektiği fikrine sahip 
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olan dıĢiĢleri bakanı Talleyrand ile de anlaĢır. Mısır seferi hazırlıkları Tulon Limanı’nda 

baĢlar ve donanma burada toplanır.
146

  

Napoleon’un daha önceden Avusturya ve Ġtalya’ya karĢı kazandığı savaĢlar 

neticesinde (Kampo Formiyo AntlaĢması-1797) Yedi-Yunan Adaları ile Arnavutluk 

Fransa’ya bağlanmıĢ, bu durum Fransa’yı Osmanlı’ya komĢu yapmıĢtır. Osmanlı 

Devleti Fransa’nın fetih programından haberdar değildir ve haliyle endiĢe içerisindedir. 

Mora valisi Hasan PaĢa da Fransa’nın Girit ve Mora’ya yerleĢmek niyetinde olduğuna 

dair haberler göndermektedir. Bu durumdan haberdar olan Rusya, Mora veya 

Arnavutluk kıyılarına asker çıkarılması ihtimaline karĢı Osmanlı’ya yardım teklifinde 

bulunmasına rağmen, Osmanlı bu haberleri ihtiyatla karĢılar. Paris’te elçi olan Esseyyid 

Ali Efendi’den gelen yazılar da herhangi bir tehlike durumu arz etmemektedir ve sefire 

göre Tulon Limanı’ndaki bu hazırlıklar Ġngiltere’nin iĢgali içindir. Belirtildiği gibi 

Fransa’nın Mısır’ı iĢgali Osmanlı Devleti tarafından ihtimal dâhilinde bir konu olarak 

görülmemektedir. Donanmanın hazırlandığı haberi Ġngilizler tarafından haber alınır 

fakat ne tarafa doğru hareket edeceği kestirilememektedir. Ġngilizler bu sebeple Amiral 

Nelson’u (ö. 1805) Atlantik’te mi yoksa Akdeniz’de mi tutmaları gerektiğini 

kestirememiĢlerdir. 38.000 asker ve 280 parçadan oluĢan donanması ile 19 Mayıs 

1798’de Akdeniz’e açılan Napoleon, önce Malta Adasını Saint-Jean ġövalyelerinden 

almıĢ ve ardından 2 Temmuzda Ġskenderiye limanına asker çıkararak Mısır’ın iĢgaline 

baĢlamıĢtır.
147

  

Târîh-i Âsım’da Mısır’ın iĢgaline daha önceden vuku bulmuĢ bir hadise olarak 

kısaca değinilir ve genelde iĢgal sonrası Osmanlı politikaları eleĢtirilir.  Âsım Efendi, 
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Osmanlı Devleti’nin Ģerlerini def etmiĢ ve barıĢı muhafaza etmiĢ bir haldeyken 

Fransa’nın otuz yelkenli gemi ve 60.000 asker ile Tulon Limanı’na asker getirdiğini ve 

5 Muharrem 1213 (19 Haziran1798) tarihinde Napoleon’un Ġskenderiye Limanı’ndan 

Mısır’a giriĢ yaptığını belirtmektedir. Mısır’ı iĢgal etmesiyle ilgili olarak Napoleon’un 

Asya ülkesini iĢgal etmek niyetinde olduğunu ve Abdülvehhab gibi Arap Ģeyhlerini de 

yanına alarak Cezîre’t-ül-Arap’ta Vehhabilik’i yayacağını belirtmektedir. Ayrıca 

Napoleon’un donanmasını Ġskenderiye’de bulundurmasının bir sebebini de düĢmanı 

olan Ġngiltere’ye karĢı galip gelmek için olduğunu ifade etmektedir. Sonrasında Mısır’ın 

iĢgaline dair herhangi bir gözlemde bulunmayan Âsım Efendi aĢağıda da belirtileceği 

gibi bu iĢgalin Osmanlı açısından sonuçlarına ve bu iĢgalin kaldırılması için yapılan bir 

dizi antlaĢmaya yer vermektedir.
 148

  

 

1. Mısır’ın ĠĢgalden Kurtulması Ġçin Müttefiklerle Yapılan AntlaĢmalar Ve 

Âsım Efendi’nin Osmanlı Politikalarını EleĢtirmesi 

Fransa Mısır’ı iĢgal ettiği sıralarda Osmanlı Devleti Vidin’de Pazvantoğlu, 

Arabistan’da ise Vehhabi isyanı ile uğraĢmaktadır ve devlet bu iki problemi çözmede 

sıkıntı yaĢamaktadır. Osmanlı Devleti böyle bir iĢgal karĢısında hazırlıklara giriĢmiĢse 

de Fransa’ya karĢı derhal bir harp açma gücünü kendinde bulamaz. Bu sıralarda Fransız 

donanmasını arayan Ġngiliz Amirali Nelson onu Nil deltasındaki Abukir koyunda 

(limanında) yakalayarak 17 gemisinden 13’ünü imha eder (1 Ağustos 1798). Bu haberi 

alan Osmanlı Devleti, Ġngiltere’nin de teĢvikiyle Fransa’ya savaĢ açma zamanının 

geldiğine karar verir (25 Eylül 1798).  
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GeliĢmeleri takip eden ve telaĢa düĢen Rusya, Osmanlı ile Temmuz ayının 

sonlarında yapmıĢ olduğu görüĢmeler henüz neticelenmeden donanmasını Ġstanbul 

önlerine gönderir. Osmanlı, Rusya’nın bu mütecaviz tavrına boyun eğmek zorunda kalır 

ve Ġngilizler’in de teĢvikleriyle görüĢmelere devam edilir ve Osmanlı-Rus ittifakı 23 

Aralık 1798’de, Osmanlı-Ġngiliz ittifakı ise 5 Ocak 1799’da Ġstanbul’da imzalanır.
149

 

Mısır’ı iĢgal ettikten sonra donanması yakılan Napoleon Bonaparte Mısır’da 

tutunabilmek için Suriye’yi almaya karar verir fakat Akka önlerinde Cezzar Ahmed 

PaĢa karĢısında aldığı yenilgi neticesinde bu giriĢim baĢarısız olur. Avusturya orduları 

karĢısında iĢlerin kötü gittiğini haber alan Napoleon, ordusunu Mısır’da bırakarak 

Fransa’ya geri döner. Yerine bıraktığı generaller Osmanlı karĢısında zaferler 

kazanmıĢsa da Ġngiltere’nin Ġskenderiye’ye asker çıkarması neticesinde yenilirler ve 

Mısır’ı terk etmek zorunda kalırlar. Böylece Napoleon’un Mısır’ı iĢgal etmesi ile 

baĢlamıĢ olan savaĢ Osmanlı Devleti’nin problemi olmaktan çıkarak uluslar arası bir 

probleme dönüĢmüĢ ve 25 Haziran 1802 tarihinde Paris’te imzalanan barıĢ anlaĢması ile 

sona ermiĢtir.
150

  

Âsım Efendi müttefiklerle Napoleon’a karĢı yapılan ittifak antlaĢmalarını 

gerekçeleriyle aktardıktan sonra kendi fikirlerini, Osmanlı’nın Mısır’ı iĢgalden kurtarma 

politikalarını bu iĢten sorumlu devlet adamlarını eleĢtirerek geliĢtirmektedir. 

Âsım Efendi Napoleon’a karĢı ağır bir dil kullanıp onun Mısır’a ve sair 

devletlere saldırdığını belirttikten sonra Rusya ve Ġngiltere’nin de Fransa’nın bu 

tavrından müteessir olduğunu ve bu devletin yayılma tehlikesine karĢı Devlet-i Aliyye 

ile müttefik olarak Napoleon’a karĢı antlaĢma yaptıklarını belirtmektedir. Bu 
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antlaĢmanın amacı Fransa’yı Mısır’dan çıkarmak ve onu, Âsım Efendi’nin ifadesi ile 

hey’et-i kadîmesine döndürmektir.
151

 Yine baĢka yerde müttefikler ile yapılacak 

antlaĢma öncesinde cumhuriyetin olumsuzluklarından, cumhuriyetin onları sair 

milletlere saldırmaya sevk etmesinden ve bu yönetimin diğer milletlere sirayet etme 

tehlikesinden bahsederek ittifak gerekçelerine bunları da eklemektedir.
152

 Osmanlı 

Devleti’nin Rusya (23 Aralık 1798) ve Ġngiltere (5 Ocak 1799) ile yaptığı ittifak 

antlaĢmalarının hülasalarını veren Âsım Efendi daha sonra Rusya ile Yedi Ada’ya dair 

olan sözleĢmenin de hülasasını vermektedir. 

Osmanlı Devleti’nin bu antlaĢmalardan sonraki durumunu Enver Ziya Karal 

Ģöyle özetlemektedir:  

Osmanlı Ġmparatorluğu Mısır seferi esnasında zayıflığının derecesini 

anladı. Yüz binlerden kurulan orduları, Napoleon Bonapart’ın yirmi beĢ 

bin kiĢilik ordusuna defalarca yenildiler. Bâbı Âli bundan böyle, 

topraklarının güvenliğini tek baĢına sağlayamayacağını anladığı için, 

“muvazene politikası”nı bütün neticeleriyle kabul etti. Rusya ve Ġngiltere 

ile imzaladığı andlaĢmalar, bu hareketinin açık iĢaretleridir.
153

 

Bonaparte ve ordusu Mısır’dan çekilince III. Selim Ġngiltere’nin Mısır’ı iĢgal 

edeceği korkusu ile tekrardan Fransa ile yakınlaĢma ihtiyacı duymuĢtur. Fakat Napoleon 

Osmanlı’nın fazla uzun yaĢamayacağı kanaatindedir ve Rusya’yı da Osmanlı ülkesinden 

topraklar vermek vaadi ile kendi tarafına çekmek istemektedir. Bu planın Çar I. Pavel’in 

öldürülmesi neticesinde suya düĢmesiyle Fransa, Ġngiltere ile Amiens barıĢını 

imzalamıĢtır (1802). Bu antlaĢma içerisinde Osmanlı-Fransa iliĢkileri açısından da 

hükümler yer almaktadır ve Osmanlı Devleti topraklarının ve haklarının Mısır’ın iĢgali 

öncesindeki gibi olacağı belirtilmiĢtir. Amiens barıĢının yapılmıĢ olması Osmanlı ile 
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Fransa arasında barıĢ yapılmasını kolaylaĢtırmıĢ ve belirtildiği gibi 25 Haziran 1802’de 

barıĢ yapılmıĢtır.
154

  

Âsım Efendi bu zor süreçte Fransa’nın Osmanlı aleyhine giriĢtiği icraatlar 

sebebiyle bu devletten her bahsedildiğinde ağır bir dil kullanır ve bu devlete 

güvenilemeyeceğini söyler. Nihayetinde Âsım Efendi bu süreci Ģöyle yorumlamaktadır: 

Fransa Mısır’ı iĢgal ettiği için Osmanlı Devleti, Ġngiltere ve Rusya ile antlaĢma yapmak 

zorunda kalmıĢtır. Âsım Efendi’nin müttefikler ile anlaĢma yapılmasına daha önce karĢı 

çıktığı belirtilmiĢti. Âsım Efendi bu durumu, devletin Mısır hadisesi nedeniyle 

müttefiklere bulaĢması yani hoĢ olmayan bir iĢe giriĢmesi olarak ifade etmektedir. Daha 

sonra Fransa’nın (aldığı yenilgiler neticesinde) kendini temize çıkarmak istediğini ve 

Osmanlı toprak bütünlüğünü ister bir Ģekilde barıĢ yapmak istediğini belirtmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin niyetini de iĢleri kendi baĢına yürüteceği zamana dek bahsedilen 

Ģekilde her üç devlete de aynı mesafede duran bir politika izlemek istediğini ifade 

etmektedir.
155

 

 

2. Âsım Efendi’nin Mısır’ın ĠĢgalden Kurtarılmasında Osmanlı 

Politikalarını EleĢtirmesi 

Mısır iĢgal edildikten sonra Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı kurtarmak için giriĢtiği 

politikalar Âsım Efendi’ye göre yanlıĢtır. Mısır iĢgal edildikten sonra hemen harekete 

geçilmemiĢ, Cezzar Ahmed PaĢa’nın ve Ġngilizlerin, Âsım Efendi’nin deyimi ile “ yeri-
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göğü, bütün alemi kaplayan feryatları” uyarıları dikkate alınmamıĢ ve iĢ iĢten geçtikten 

sonra Mısır’ı kurtarma derdine düĢülmüĢtür.
156

  

Âsım Efendi, Napoleon’un imparatorluk unvanının Osmanlı Devleti tarafından 

kabul edildikten sonrasındaki düĢtüğü zor durumları kastederek, devletin duçar olduğu 

bu problemlerin Mısır vakası ve sonrasında girilen korkunç ittifaklar olduğunu 

belirtmektedir. Bu noktada bu iĢten sorumlu devlet adamlarını ağır bir dille 

eleĢtirmektedir. Çünkü o sırada Cezzar Ahmed PaĢa Ġstanbul’a bir tahrirat göndermiĢ ve 

Mısır’ın kurtulmasına dair çözüm önerileri getirmiĢtir. Tahriratta Cezzar Ahmed PaĢa 

Ģeriata uygun bir Ģekilde borç istemiĢ ve bununla birlikte Mısır tevliyesinin (vakıfların 

sorumluluğu) tarafına tevcih ve ihsan buyrulmasını istemiĢtir. Bu suretle yine Âsım 

Efendi’nin ifadesi ile “Allah’ın yardımıyla Hazreti PadiĢah’ın sayesinde Mısır’ı 

haramzâde Frenklerin pisliğinden temizleyeceğini” ve Mısır’a girdikten sonra borcunu 

ödeyeceğinden bahsetmiĢtir.
157

 Âsım Efendi’ye göre Cezzar Ahmed PaĢa’nın bu önerisi 

dikkate alınmalıydı ve Mısır’ı kurtarma iĢi bu Ģekilde yapılmalıydı.       

MeĢveret meclisindekiler Cezzar Ahmed PaĢa’nın bu iĢi çözebileceğini ve 

gönderdiği tahriratın Mısır’ı iĢgalden kurtarabilecek bir çözüm içerdiğini kabul 

etmiĢlerdir. Bu meyanda bir karar alınacakken bazı devlet adamları Cezzar Ahmed 

PaĢa’nın iddia ettiği Ģekilde Fransa’nın Mısır’dan atılabileceği fakat sonra kendisini 

kimin ihraç edeceği, gibi kin ve nefsaniyet açığa çıkaran bir tavır içine girmiĢlerdir. 

Âsım Efendi, nihayetinde Rusya ve Ġngiltere ile ittifak yapıldığını ve Ġslam 

memleketinin içinde bir düĢman (yani Fransa) var iken Hıristiyanlıktaki teslis gibi 
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(Rusya ve Ġngiltere’yi de iĢin içine katarak) düĢman sayısını üçe çıkarmıĢ olduklarından 

bahsetmektedir.
158

    

Görüldüğü gibi Âsım Efendinin buradaki fikri, diğer devletlerin bu iĢe 

bulaĢtırılmayıp Cezzar Ahmed PaĢa tarafından çözülmesi yönündedir. Âsım Efendi 

Osmanlı’nın kendi gücü ile bu problemi aĢacağını düĢünmektedir. Osmanlı 

hükümetinde bir cephe ise kendi yerel güçleriyle bu iĢi çözmek yerine dıĢ güçlere 

baĢvurmayı daha az tehlikeli bulmaktadır. Âsım Efendi Cezzar Ahmed PaĢa’ya izin 

verildiği takdirde Mısır’ın iĢgalden kurtarılabileceğini düĢünmektedir fakat Karal’ın da 

belirttiği gibi yüz binlerden oluĢan klasik Osmanlı ordularının art arda yenilgiler alması 

da bu iĢin üstesinden tek baĢına gelinemeyeceğinin bir göstergesidir. Daha sonra 

Mehmet Ali PaĢa’nın Mısır’da yaptıkları düĢünülürse Osmanlı Devleti’nin bu konuda 

kendi yönetimi altındaki güçlere güvenememesi doğru bir yaklaĢım olarak 

gözükmektedir. 

 

D. TÂRÎH-İ ÂSIM’DA NAPOLEON’UN ĠMPARATORLUĞUNU 

ĠLAN ETMESĠ MESELESĠ 

Napoleon’un imparatorluğunu ilan etmesi o dönemde Osmanlı Devleti’ni 

diplomatik olarak en çok uğraĢtıran meselelerden biridir. Ġmparatorluğunu ilan eden 

Napoleon, bu unvanını Osmanlı Devleti’nden tasdik etmesini ister. Bu da 1804-1806 

yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı Devleti ilk olarak Mısır vakası dolayısı ile ittifak 

kurduğu Rusya ve Ġngiltere’nin baskısı ile bu unvanı kabul edememiĢ fakat bu Osmanlı 

için sıkıntılı bir süreç olmuĢtur. Bir yanda Fransa diğer yanda Rusya ve Ġngiltere, 
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Osmanlı üzerinde kendi güçlerini kanıtlamaya giriĢmiĢlerdir.
159

 Osmanlı ise taraf tutma 

konusunda alttan alıcı bir tutum sergilemiĢ ve her iki tarafı da memnun edici bir dil 

kullanmaya çalıĢmıĢtır.   

Sonrasında Fransa’nın Avrupa’da Rus ve Ġngiliz bloğuna karĢı üst üste kazandığı 

zaferlerden (Ulm SavaĢı, 22 Ekim 1805) ve son olarak Austerlitz’te (2 Aralık 1805) 

Rusya ve Avusturya’ya karĢı kazandığı zaferden sonra Osmanlı, Fransa’ya yanaĢmıĢ ve 

Ġmparatorluk unvanını kabul etmek zorunda kalmıĢtır. Âsım Efendi, imparatorluk 

unvanının kabul edilmesinden sonra Muhib Efendi’nin (ö. 1821) sefir olarak Fransa’ya 

gönderilmesini de bu olayların bir devamı olarak ele almaktadır. 

 

1. Napoleon’un Ġmparatorluğunu Ġlan Etmesi 

Direktuvar yönetimine karĢı olan ayaklanmayı kanlı bir Ģekilde bastırmayı 

baĢaran Napoleon Bonaparte, iç politikada baĢarısız olan bu yönetimi, Mısır seferi 

dönüĢü siyasi açıdan belirsizliklerin olduğu bir dönemde, halk desteğini de arkasına 

alarak 9 Kasım 1799’da bir darbe ile devirmiĢtir
160

 Ġhtiyarlar meclisi, dağılırken üç 

kiĢiden oluĢmakta olan konsüllük yönetimini kurup Direktuvar’ı kaldırmıĢtır. Böylece 

Fransa’nın yönetimini ele alan Napoleon Bonaparte, birinci konsül olmuĢ ve yeni bir 

anayasa yaptırmıĢtır. Meclisli bir parlamento meydana getirilmiĢ ve cumhuriyet esas 

alınmıĢtır. Despotik bir cumhuriyet görünümünde olan bu yönetim, Napoleon’un 

etrafında toplanan merkeziyetçi bir yapıdadır. Zaten anayasa yapmakla görevlendirilen 

komisyonlar iĢe baĢladıklarında Napoleon onlara yeni bir kanun projesi dikte ettirmiĢtir. 
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Bu kanun gereğince icra kuvveti görünüĢte üç konsülün elindedir fakat fiili olarak 

yönetim birinci konsül olan Napoleon’un elindedir.
161

 Nitekim bundan yararlanan 

Napoleon önce kendisini ömür boyu konsül seçtirmiĢ ve ardından 2 Aralık 1804’te 

imparatorluğunu ilan etmiĢtir.
162

 

Âsım Efendi, Napoleon’un Mısır’dan Fransa’ya döndüğünü, yönetimin bir takım 

karıĢıklıklara duçar olduğunu, üç kiĢinin konsül tayini ile iĢleri görmesine karar 

verdiklerini belirtmektedir. Ardından Napoleon’u baĢ konsül olarak tayin ettiklerini ve 

bir zaman sonra da krallık sandalyesine oturttuklarını eklemektedir.
163

 Daha sonra 

Fransa baĢvekili maiyetinde Ruffin isimli müstahdem birinin (ki Âsım Efendi 

gönderilen kiĢiyi; oğlancı, kadın tabiatlı, katır oynayıĢlı, Frenk gösteriĢli vb. ifadelerle 

niteliyor) Osmanlı Devleti tarafına çeĢitli talimatlarla gönderildiğini ve vaktin reisi olan 

Vâsıf Efendi ve Ġbrahim Besim Efendi ile görüĢtüğünü belirtmektedir. Bu kiĢi, 

Fransa’da cumhuriyet tabirini fesh ettiklerini, yerine Fransa baĢ konsülü olan 

Napoleon’u herkesin ittifakıyla imparator olarak kabul ettiklerini belirtmektedir.
164

 

 

2. Cumhuriyet’ten Ġmparatorluğa GeçiĢin Nedenleri   

Roger Price 1790’ların sonlarına varıldığında, Cumhuriyet’in birbiriyle çekiĢen 

siyasetçiler yüzünden itibarını kaybettiğini belirtmektedir. Cumhuriyet’in getirilerine 

yani kanun önünde eĢitliğe ve bireysel hürriyetlere olan saygı hala devam etmekteydi 

fakat vekiller arasında dahi toplumsal düzeni sağlayabilecek ve daha etkili Ģekilde 

koruyabilecek bir hükümet isteği vardı. Ülkede çözülmesi gereken öncelikli problem, 
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güvensiz ortam nedeniyle oluĢan eĢkıyalığın ve yaygınlaĢan siyasi memnuniyetsizliğin 

giderilmesi, ayrıca yerel idarecilere olan güvenin kaybedildiği bir memlekette, devlet 

otoritesinin sağlanabilmesiydi. Ancak iĢ, bu hedefin nasıl gerçekleĢtirileceğine 

geldiğinde bir mutabakat sağlanamıyordu. Durum bu Ģekilde olunca da bazı gruplar 

itibarlı bir generalin desteğine ihtiyaç duyuyorlardı. Böyle bir zamanda ordusunu 

Mısır’da bırakarak Fransa’ya dönen Napoleon duyulan ihtiyacın karĢılayıcısı olmuĢ ve 

yönetim bir darbe ile konsüllüğe çevrilmiĢti. Napoleon’un askeri açıdan yetenekli 

olmasının yanında entelektüeller ve siyasi elit arasında da bağlantıları vardı. Ayrıca hem 

orduda hem de halk arasında seviliyordu. Belirtildiği gibi ordu üzerinde hakim bir güce 

sahip olmasıyla da kendisini on yıl boyunca Birinci Konsül olarak atadı ve sonrasında 

da konsüllüğü lağvederek kendisini imparator ilan etti.
165

 

Napoleon’un imparatorluğa yönelmesindeki amaçlarından biri de etkili bir 

yönetim altında toplumsal düzeni sağlanmak, Fransa’nın Avrupa kıtasında sağlam siyasi 

ve askerî egemenliğini kurmaktır.
166

 Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin toplumsal 

hiyerarĢiden ve uyum içinde çalıĢan siyasetçilerden yoksun olması, Napoleon’un 

otoriterleĢmesine olan tepkiyi de en aza indirmektedir. 

Âsım Efendi de Napoleon’un imparator olmak istemesinin arkasında iki sebep 

gösterir. Ġlk olarak Fransa’da zuhur eden fitne ve birtakım kötü Ģeylerin Napoleon’un 

çıkmasına sebep olduğunu, bir seneden beri iktidarda olmasına rağmen devleti bir karar 

üzerine kılamadığını, birçok iĢe giriĢmesine rağmen memleketini zapt ve halkını himaye 

edemediğini belirtmektedir. Yani Fransa’daki iç karıĢıklığı çözmede cumhuriyet 

rejiminin yeterli olamadığını, imparator olması ile birçok imtiyaza kavuĢacağı ve 
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bahsedilen olumsuzlukları giderebileceğini belirten Âsım Efendi, Napoleon’un bu 

sebeple Ġmparatorluk unvanını almak istediğini ve halkın da onu desteklediğini 

belirtmektedir.
167

 Ġkinci olarak Fransa Devleti’nin askeri olarak geniĢleme politikası 

izlediğini, buna binaen de cumhuriyet rejiminin bu politika ile idaresinin zor olduğunu 

ifade eden Âsım Efendi, ancak imparatorluk unvanı ile gerekli tedbir ve düzenlemeleri 

yapabileceğini belirtmektedir.
168

 

 

3. Napoleon’un Ġmparatorluk Unvanının Osmanlı Devleti Tarafından 

Kabul Edilmemesinin Sebepleri 

Napoleon Bonaparte kendisinin imparator, kardeĢlerinin erkek çocuklarını 

veliaht olabilmelerini mümkün kılan düzenlemeyi Fransa Senatosu’na sunarak kabul 

ettirmiĢtir. Böylece Napoleon resmen imparator ilan edilmiĢ ve bu düzenleme tüm 

Fransa’ya duyurulmuĢtur. Bu geliĢmeden sonra Fransa dıĢiĢleri bakanı Talleyrand (ö. 

1838) Fransa’da bulunan yabancı ülke elçilerine birer takrir göndererek Napoleon’un 

imparator ilan edildiğini bildirmiĢ ve bu unvan için elçilere verilen ruhsatnamelere 

karĢılık olarak bu elçilerin de Napoleon’un imparatorluğunu kabul ettiklerini bildiren 

ruhsatnameler vermeleri istemiĢtir. Ġmparatorluk unvanını kabul eden ruhsatnameler 

Fransa’ya ulaĢana kadar da tüm devletler ile olan resmi iliĢkilerin kesildiği duyurulur. 

ĠliĢkilerin ancak gayrı resmi Ģekilde sürdürülebileceğini ancak Fransa’nın dostluğu 

kazanılmak isteniyorsa vakit kaybetmeden Napoleon’un imparatorluk unvanın kabul 

edilmesi gerektiği belirtilir.
169
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Fransa Devleti imparatorluk unvanının tasdikini Osmanlı Devleti’nden isteyince, 

bu istek hemen kabul edilmemiĢ, ihtiyatla karĢılanmıĢtır. Osmanlı o sırada Fransa ile 

barıĢ halindedir ve bu unvanı kabul etmesi gayet normal görünmektedir fakat müttefiki 

olduğu Rusya ve Ġngiltere’nin Fransa ile arasının iyi olmaması sebebiyle bu unvanı 

hemen tasdik etmekten kaçınmıĢtır. Napoleon’un imparatorluk ilanından dolayı belki de 

en az etkilenecek devletlerden olan Osmanlı, Avrupa’daki çatıĢma halinde olan büyük 

devletlerin güçlerini ispatlama nesnesi haline dönüĢtüğü için çok sıkıntılı bir süreç 

yaĢamıĢtır.  

Osmanlı Devleti Fransa’da imparatorluğun ilan edileceğini anladığı zaman nasıl 

bir tavır takınması gerektiğini planlamak için Ġstanbul’daki Ġngiltere ve Rusya 

elçilerinin böyle bir durum karĢısındaki tepkilerini öğrenmek istemiĢtir. Bu iki devletin 

verdiği cevap kısa bir mahiyette olmuĢtur: “Eğer Devlet-i Aliyye, müttefiklerine 

bakmayıp hemen tasdik ederse bizim ile fesh-i ittifak etmiĢ olur.”
170

 Osmanlı devlet 

ricali ise bu tehdit karĢısında müttefiklerin Ġstanbul’daki elçilerini ikna etmek için çok 

çaba sarf etmiĢtir. Fransa’da Ġhtilâl olmadan önce Fransız krallarına “padiĢah” 

denildiğini, Fransa’da Ģimdi kurulan rejimin de ülkedeki istikrarı sağladığını ve güçlü 

bir Ģekilde düzenini kurduğunu ve bu sebeple Fransa devlet baĢkanına bu unvanı 

verebileceğini ifade etmiĢlerdir. Eğer Napoleon’un imparatorluğu tasdik edilmezse 

bunun savaĢa sebep olabileceğini hâlbuki bir söz yüzünden savaĢa girmenin mantıksız 

olduğundan bahsetmiĢlerdir. Osmanlı Devleti’nin siyasi prensipleri arasında bir devlet 

ile bir savaĢa giriĢilebilmesi için ya Ģeriate aykırı bir durumun olması veyahut da toprak 

yönünden bir saldırıya uğranması gerektiğinden ancak bu durumun her iki durumu da 

ihtiva etmediğinden bahsetmiĢler ve bu konuda anlayıĢ beklemiĢlerdir. Ancak Ġngiltere 
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ve Rusya bu konuda geri adım atmamıĢlar ve imparatorluk unvanının kabul edilmesi 

halinde ittifakın bozulacağı uyarısından vazgeçmemiĢlerdir.
171

  

Osmanlı Devleti 25 Haziran 1804’te Fransa’da imparatorluğun ilan ediliĢinden 

Ġstanbul’daki Fransız elçisi vasıtasıyla verilen bir takrir ile haberdar edilir ve Osmanlı 

Devleti’nden imparatorluk unvanını kabul etmesi rica edilir.
172

 Osmanlı hükümeti 

Fransa elçisine verdiği cevapta Napoleon’un imparator olmasını memnuniyetle 

karĢıladığını ve unvanın tanındığını ancak bazı formaliteler yüzünden resmen tanıma 

iĢini sonraya bıraktığını belirtir. Osmanlı Devleti, imparatorluk unvanını tasdik etmede 

asıl problem çıkaran Rusya’yı ikna etmek için çok uğraĢır, ancak ne Rusya ne de 

Ġngiltere bu konuda müsamaha göstermezler.
173

 Fransa ve müttefiklerin yoğun baskıları 

altında kalan III. Selim dengeli bir politika izlemekten vazgeçmez ve iki tarafı da idare 

etmeye çalıĢır. Sonunda Osmanlı Devleti müttefikler tarafından gelebilecek tehlikeyi 

daha büyük görür ve imparatorluk unvanını Ģimdilik kabul edemeyeceğini bunun bir 

Avrupa meselesi olduğunu ve bu yüzden imparatorluk unvanını kabulde önceliğin 

Avusturya ve Rusya’da olduğu fikrini ortaya atar. Fransa ise bu durumu protesto eder 

ve elçisini geri çağırır. Fransa-Osmanlı iliĢkileri bir süreliğine kesilir.
174

   

   Âsım Efendi, Fransa’nın bu talebi karĢısında imparatorluk tanımına ve çevre 

imparatorluklara değinerek, imparatorluk unvanının Nemçe kralına verildiğini, 

Rusya’nın da bu unvanı yakın zamanda zorla aldığını ifade eder. Devamla Fransa’nın da 

imparatorluk unvanını istediğini ancak Osmanlı Devleti’ne göre padiĢah ile imparatorun 

aynı anlamlar içerdiğini, imparator isminin Avrupa’da bir anlam ifade ettiğini, bunun 
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için Fransa hükümdarına padiĢah denilmeye devam edileceğini belirtir. Âsım Efendi 

Osmanlı Devleti’nin tutumunu Avrupa devletlerinin bu meseleye bakıĢını gözlemlemek 

ve geliĢen olaylara göre bir karar vermek üzere beklemek yönünde olduğunu 

belirtmektedir.
175

 

Avrupa devletleri imparatorluk unvanının tasdik edilmesi konusunda değiĢik 

tepkiler verirler. Prusya’nın savaĢmaktan çekinerek kabul ettiğini, Avusturya’nın ise 

birtakım savaĢlardan sonra kabul etmek zorunda kaldığını belirten Âsım Efendi, daha 

küçük devletlerin bunlara nispetle bu unvanı daha kolay kabul ettiğini belirtmektedir.
176

   

Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne imparatorluk unvanını kabul ettirmek için 

uyguladığı baskıya değinen Âsım Efendi, Fransa’nın düĢmanı olan ve o sıralarda da 

Osmanlı ile ittifak halinde bulunan Rusya ve Ġngiltere’nin Osmanlı’ya engel 

olduğundan bahsetmektedir. Öyle ki bu iki devletin tutumunu, korkulacak bir tavır 

aldılar Ģeklinde ifade etmektedir.
177

 Fransa’ya ise ittifak içinde olduğu Ġngiltere ve 

Rusya’nın da tasdik ettiği zaman bu unvanın kabul edileceği bildirilir. Hal böyle olunca 

Fransa Ġstanbul’da ikamet eden elçisinin aracılığı ile Osmanlı’ya birçok defa baskı 

uygular. Nihayet elçi, Osmanlı Devleti’nin imparatorluk unvanını üç gün içinde kabul 

etmezse Fransa’ya geri döneceği tehdidinde bulunur. Müttefikler ise Bonaparte ile 

aralarının iyi olmadığı için Osmanlı’ya bu noktada kabul etmemesi için baskı 

uygulamıĢlar ve Osmanlı’nın bu unvanı kabul etmediği takdirde onun yanında 

olacaklarını belirtmiĢlerdir. Eğer Osmanlı Devleti imparatorluk unvanını kabul ederse 

ittifakın bozulacağı tehdidinde bulunmuĢlardır.
178
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Âsım Efendi Osmanlı Devleti’nin iki tarafı da memnun edici bir tavır takındığını 

çünkü hangi tarafa meyletse diğer taraf ile savaĢ çıkacağını ve bu sebeple hangi tarafa 

yöneleceğini ĢaĢırmıĢ bir durumda olduğundan bahsetmektedir. Ġngiltere ile Fransa’nın 

savaĢ halinde olduğunu, Rusya’nın da imparatorluk unvanını tasdikten kaçındığını ve 

Fransa ile savaĢa hazır olduğundan dolayı Âsım Efendi, bu iki devletin düĢmanlığını 

kazanmaktansa Fransa’ya karĢı cazibeli ve gönül alan sözler ile onu meyus eylememek 

yolunu benimsediklerini belirtmektedir. Âsım Efendi aslında Osmanlı Devleti’nin 

imparatorluk unvanını tasdik etmekten hiçbir rahatsızlık duymadığını, tasdik etme iĢinin 

devletin kendisine cüz’i ve külli bir zararı olmadığını yeri geldiğinde belirtmektedir.
179

 

Nihayetinde Âsım Efendi, o vaktin gerekliliğine göre Osmanlı Devleti’nin aldığı tavrın, 

müttefiklerin suyuna gitmek olduğunu belirtmiĢtir. Fransa’ya ise imparatorluk tasdiki 

hususunda tereddüt gösterilecek ve ağır davranılacaktır.
180

 

 

4. Napoleon’un Ġmparatorluğunu Tasdik Ettirmek Ġçin GiriĢtiği SavaĢlar 

Osmanlı Devleti müttefiklerden yana tavır koyarak Napoleon’un imparatorluk 

unvanını kabul etmemiĢtir. Osmanlı Devleti’nin böyle bir tavır almasını ve Fransa 

elçisinin Ġstanbul’u terk etmesini Rusya ve Ġngiltere siyasi bir zafer olarak kutladılar. 

Fransa’nın Mısır’ı iĢgali dolayısı ile Ġngiltere ve Rusya ile yapılan ittifak antlaĢmalarını 

süresi ise dolmak üzeredir. Müttefikler bu antlaĢmayı yenilemek niyetindedirler ve 

özellikle Rusya bu konuda baskı yapmaktadır. Baskılara dayanamayan Osmanlı Devleti 

Rusya ile ittifakını 24 Eylül 1805’te dokuz sene geçerli olarak yeniler ve Ġngiltere ile de 

yenilemek üzeredir. Böylece müttefikler ikinci bir baĢarı elde etmiĢlerdi ki Avrupa’dan 
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Napoleon ordularına karĢı aldıkları yenilgi haberi Ġstanbul’a ulaĢır. Ġngiltere’nin 

kurmayı baĢardığı ittifak, bir dizi baĢarısızlığa uğramıĢ ve Napoleon en son 

Austerlitz’de  “Üç Ġmparator SavaĢı” olarak bilinen savaĢta Avusturya ve Rusya 

ordularını çok ağır bir yenilgiye uğratmıĢtır.
181

                   

Osmanlı Devleti Ġngiltere ve Rusya ile müttefik olmuĢ olsa da Fransa’nın aldığı 

bu zafer Ġstanbul’da büyük sevinç uyandırmıĢtır ve Rusya ile yapılan ittifak antlaĢması 

Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya meyline engel olamamıĢtır.
182

 Çünkü Napoleon’un 

Austerlitz’de kazandığı kesin zafer “Devlet-i aliyye politikasına azîm tesir” 

yapmıĢtır.
183

  

Âsım Efendi de Napoleon’un Nemçe ülkesine saldırdığını, Avusturya ve Rusya 

ordusunu bozguna uğrattığını, Rusya ve Avusturya ordularının kaçtığını anlatmaktadır. 

Napoleon’un bu zaferden sonra Beç (Viyana) Ģehrine geldiğini ve kaçak imparatorun 

tahtına oturup “Acaba Kral dostumuz imparatorluğumuzu tasdik ederler mi?” gibi alaylı 

cümlelerle gösteriĢ yaptığını, ardından Viyana’daki bilcümle tüccar ve ahaliyi toplayıp 

onların sırtına yağma bedeli olarak elli bin kese akçe yüklediğini anlatmaktadır. 

Bonaparte askerinin ulufesini bu paralarla sağlamıĢ ve geriye bir muhafız tayin ederek 

yüz bin kadar askeriyle ülkesine geri dönmeye hazırlanmıĢtır.
184

 Bu sırada Nemçe ve 

Rusya kralları tekrar yüz elli bin asker toplayarak Fransa ordusuna saldırmıĢ ancak 

tekrar yenilip dağılmıĢlardır. Âsım Efendi bu yenilgiden sonra Rus kralının (I. 

Aleksandr) durup dinlenmeden at sırtında Petersburg’a kadar gittiğini anlatmaktadır.
185
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Nemçe kralı (II. Franz) ise savaĢtan sonra Âsım Efendi’nin deyimiyle “namus 

elbisesini, arını bir kenara atıp” Napoleon’a sığınıp eman dilemiĢ ve onun bu derece 

alçalması Napoleon’u insafa getirmiĢtir. Ġstila ettiği Beç ve sair Ģehir ve kaleleri 

Nemçeliye geri vermiĢ ve Nemçeli de bundan önce Ġngiltere’nin Fransa aleyhine 

kullanması için verdiği yüz bin kese akçeyi üç taksitle Napoleon’a vermiĢ ve böylece 

imparatorluğunu tasdik etmiĢtir. Avusturya; Rusya ve Ġngiltere ile olan dostluklarını 

kesmiĢ ve bazı barıĢ antlaĢmaları yaparak savaĢı terk etmiĢtir. Bonaparte gelecek 

baharda Rusya üzerine yürümek niyetiyle Paris’e dönmüĢtür.
186

  

Âsım Efendi Osmanlı Devleti’nin Napoleon’un zafer haberlerini aldığında artık 

Fransa’nın isteklerine önceki gibi soğuk davranmanın devletin çıkarlarına zarar vereceği 

kanaatine vardığını belirtmektedir.
187

   

 

5. Napoleon’un Ġmparatorluk Unvanının Osmanlı Devleti Tarafından 

Kabul Edilmesi  

Napoleon’un Austerlitz SavaĢı’nda büyük bir zafer alması sebebiyle 

Ġstanbul’daki Rus ve Ġngiliz baskısının oluĢturmuĢ olduğu hava dağılır ve Osmanlı 

Devleti Rusya ve Ġngiltere’nin muhalefetine rağmen Napoleon’un imparatorluk ünvanı 

tanımakta tereddüt göstermez. Osmanlı Devleti’nin Napoleon’un imparatorluk unvanını 

kabul ederek Fransa’ya yaklaĢmasının diğer bir sebebi de öteden beri hissedilen Rus 

tehlikesidir. Çünkü Osmanlı bu büyük tehlikeyi tek baĢına savamayacağını bildiği için 

daha önce ittifak antlaĢması imzalamak zorunda kalmıĢ ve Fransa’nın Austerlitz’de 
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kazandığı kesin zaferden sonra da yapılan antlaĢmayı yok sayarak Fransa ile yakınlaĢma 

yoluna gitmiĢtir.
188

 

Daha önceden de yazıldığı üzere Fransa’nın aniden Beç (Viyana) Ģehrini ele 

geçirmesi ve Alman ahalisine eman vermesinin Osmanlı Devleti’nde endiĢelere sebep 

olduğunu belirten Âsım Efendi, Vâsıf Efendi’ye verilen bir iradede Napoleon’un 

imparatorluk unvanının kabul edildiğini bildirmektedir. Artık Fransa ile olan 

yazıĢmalarda Fransa imparatoru unvanı yazılacaktır. Âsım Efendi Ģartların Fransa 

lehine değiĢtiğini ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ni söylenmesi zor bir Ģeye razı ettiğini 

bildirmektedir.
189

 

 

6. Târîh-i Âsım’da Müttefiklerin Ġmparatorluk Unvanının Tasdikine 

Verdiği Tepkiler Ve Osmanlı Devleti’nin Kendini Savunması 

Müttefikler imparatorluk unvanının kabul edilmesinden sonra Osmanlı ile birçok 

görüĢme yapıp Fransa’nın kendi içinde hilekâr, düzenbaz bir kavim olduğunu, önceleri 

Osmanlı Devleti’ne kulluk kölelik ederken sonraları Mısır’ı iĢgal ettiğini belirtirler. 

Rusya ve Ġngiltere, Osmanlı’yı Napoleon’un imparatorluk lakabını kabul etmesiyle 

aralarındaki antlaĢmayı bozduğunu belirtirler. Osmanlı ise ittifak Ģartlarında 

Napoleon’un isminin geçmediğini, asıl amacın Fransızları Mısır’dan çıkarmak olduğunu 

ve Fransa’yı cumhuriyetten ihraç edip asıl Ģekline (krallığa) sokmak olduğunu, bu 

sebeple bu unvanın kabul edilmesi ile anlaĢmanın bozulmuĢ olmasını mantıksız 

bulduğunu belirtmiĢtir. Hem cumhuriyet de bu Ģekilde lağvedilmiĢ, Bonaparte kral 

kabul edilmiĢtir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde öteden beri Fransa krallarına padiĢah 
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lafzının kullanıldığını, imparator lafzının ise “âmir u fermâyende” yani emir veren 

manasında olduğu için Osmanlı Devleti’nin her hangi bir Ģekilde lafzı bozmuĢ 

olmadığını anlatarak Rusya ve Ġngiltere’ye karĢı kendini savunmuĢtur.
190

  

Âsım Efendi Fransa’nın Avusturya’yı istila ile kendi sınır komĢusu olduğundan, 

bunun Osmanlı’yı zarara sokma ihtimalinden ve bu sebeple sınır bölgelerine asker 

yığdığından (yani çeĢitli önlemler aldığından) bahsetmektedir. Rusya’nın da bu konuda 

insaflı olması gerektiğini çünkü kendilerinin de Fransa’ya yenilmiĢ olduklarını bir 

Ģekilde ima edildiğini belirtmektedir. Âsım Efendi sonuç olarak devlet delegeleriyle 

Rusya ve Ġngiltere elçileri aralarında defaatle konuĢulup bir Ģekilde (biraz önceden beri 

yapılan konuĢmalarla haklı olarak) susturulduklarını ifade etmiĢtir.
191

 

 

7. Ġmparatorluğun Osmanlı Devleti Tarafından Tasdikinde Âsım 

Efendi’nin GörüĢleri-EleĢtirileri 

Rusya ve Ġngiltere’den yana tavır koyup Fransa’nın imparatorluk unvanını tasdik 

etmekten kaçınmanın “ehven-i Ģer”i seçmek anlamına geldiğini ifade eden Âsım Efendi, 

bu yolun önceki reisülküttap Mahmud Raif Efendi’nin (ö. 1807) çaresi olduğunu ve 

Osmanlı Devleti’ne her vecihle daha faydalı olduğunu belirtmektedir. Bu usulün terk 

edilip Napoleon’un imparatorluk unvanının kabul edilmesini ise Ģimdiki reisülküttap 

olan Vâsıf Efendi’nin (ö. 1806) icraatı olduğunu ve Osmanlı’yı hala devam eden felaket 
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seferiyle sıkıntı ve zahmetlere duçar ettiğini belirtmektedir. Bu durum nice 

memleketlerin zarar görmesine ve kâfirlerin iĢgaline uğramasına sebep olmuĢtur. 
192

         

Âsım Efendi’nin Mahmud Raif Efendi’nin politikalarını sağlıklı görmesi onun 

Ġngiltere ile hareket etmeyi tercih ettiğini açığa çıkarır. Ġngiliz Mahmud olarak da 

bilinen Mahmud Raif Efendi Ġngiliz-Rus iĢbirliği tarafındadır ve ona göre Rus 

tehlikesine karĢı Ġngiltere daha koruyucu bir kalkan durumundadır. 

 

E. MUHĠB EFENDĠ’NĠN FRANSA’YA GÖNDERĠLMESĠNE ÂSIM 

EFENDĠ’NĠN BAKIġI VE MUHĠB EFENDĠ’DEN AKTARILANLAR 

Osmanlı Devleti Napoleon’un imparatorluğunu kabul etmeye karar verdiği ve 

Paris’te elçi olarak bulunan Halet Efendi’ye (ö. 1822) yeni bir i’timâd-nâme göndermek 

üzere giriĢimde bulunacağı sırada Fransa’nın Ġstanbul maslahatgüzarı Ruffin, yeni bir 

elçi gönderildiği takdirde Napoleon’un çok memnun olacağını belirtir. Osmanlı devlet 

adamları bu isteği memnuniyetle karĢılar ve kimin gönderileceği üzerine görüĢmeler 

baĢlar. Ruffin yeni elçinin belirlenip bir an önce gönderilmesini ister ve imparatorluk 

unvanının kabul edilmediği dönemde elçi olan ve gözden düĢen Hâlet Efendi’nin geri 

çağrılmasını talep eder. Muhib Efendi’nin gönderilmesi konusunda mutabakata varılır. 

Fransa tarafı da Muhib Efendi’nin gönderilmesinden memnun olacaktır. Muhib Efendi 

ile görüĢen Ruffin onun elçiliğe layık olduğunu çünkü onun Fransız mizacı ile uyumlu 

bir yapısı olduğundan bahseder. Napoleon ayrıca sefir olarak gidecek kiĢinin sefir-i 

mahsus olmasını da ister. Napoleon Osmanlı Devleti’nden bazı özel isteklerde de 

bulunur. Rusya ile yapılan anlaĢmalarda Eflak-Boğdan, Gürcistan ve Yediada ile ilgili 
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maddelerde düzenleme yapılmasını ister ve verilecek resmi nâmeden baĢka bir de 

nâmei mahsus gönderilmesini ister. Napoleon’a gönderilmesi kararlaĢtırılan sorguç, 

mücevher, tuğ, hançer ve diğerleriyle toplam değeri doksan sekiz bin altmıĢ bir kuruĢ 

olan hediyeler hususu açığa kavuĢturulduktan sonra Muhib Efendi’nin Paris’te takip 

edeceği politika kararlaĢtırılır. Talimatta, devlet adamları ile olan münasebetlerine 

dikkat etmesi ve diğer ülke elçileri ile sık sık görüĢmesi tembih edilir. Ayrıca 

Avrupa’nın askeri alandaki geliĢmelerinin incelenmesi ve emrindeki memurların 

yetiĢtirilmesi, Avrupa’yı iyice öğrenmeleri istenir. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 

yaptığı ittifakı fesh etme niyetinde olduğunu ve Fransız yanlısı bir politika izleneceğini 

ve bu yüzden de Fransa ile yapılan antlaĢmanın bazı Ģartlarında birtakım değiĢiklikler 

yapılması hususunda bir istekte bulunulmasını Muhib Efendi’ye tembih ederler. Ayrıca 

Austerlitz SavaĢı sonrası Fransa-Rusya arasında yapılacak olan antlaĢmada Osmanlı 

aleyhine olabilecek maddelerin Muhib Efendi tarafından engellenmeye çalıĢılması da 

istenir.
193

  

Âsım Efendi de Muhib Efendi’nin gönderilmesini, yolculuğunu, Fransa’daki 

faaliyetlerini ve yabancı bir ülkeye elçi göndermenin gerekli olup olmadığı vb. 

hakkındaki fikirlerini beyan etmektedir. Ele aldığı konulara kısaca değinmek gerekirse 

Ģöyle bir tablo çıkmaktadır. Ġlk olarak Muhib Efendi’nin yolcuğunda hangi güzergâhları 

takip ettiği anlatılmaktadır. Sonra Ġmparator unvanının yanında Ġtalya krallığı unvanının 

kabul edilmemesinin doğurmuĢ olduğu sıkıntılara değinilmektedir.
194

 Daha sonradan 

Napoleon ile görüĢmesi hediyeleri takdim etmesi, Fransa ve Rusya arasında baĢlayacak 

olan barıĢ görüĢmelerinde Osmanlı ile ilgili kısımların görüĢülmesi aktarılmaktadır. 
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Muhib Efendi diğer ülke sefirleri ile kurmuĢ olduğu iliĢkilerin neticesi ile de Avrupa’da 

cereyan eden savaĢ, anlaĢma vs. bilgileri Osmanlı Devleti’ne gönderme gayreti 

içerisinde olmuĢtur.
195

 Âsım Efendi de tarihinin birçok yerinde kullandığı “havadis-i 

Avrupa” içeriklerini ve yine Avrupa’daki birçok hadiseyi Muhib Efendi’nin Ġstanbul ile 

olan yazıĢmalarından edinmektedir.
196

  

Âsım Efendi’nin Fransa’ya olan bakıĢı, çalıĢmanın temel hareket noktası olduğu 

için Fransa sefiri olan Muhib Efendi’nin göndermiĢ olduğu bilgilerin Âsım Efendi 

tarafından ele alınıĢı büyük bir önem arz etmektedir.
197

 Fransa’ya sefir olarak 

gönderilen Muhib Efendi’nin görünürdeki görevi Osmanlı Devleti’nin Napoleon’un 

imparatorluk unvanını kabul ettiğini belirtmek ise de bu dönemde (1806) yapılacak olan 

Fransa-Rusya barıĢında Osmanlı’nın lehine kararlar çıkmasını da sağlamaktır.
198

 

Bahsedilen barıĢ sağlandıktan sonra Muhib Efendi Osmanlı Devleti’ni de bu anlaĢmaya 

dahil etmiĢ olduğu ve anlaĢmanın yapılmıĢ olması ile görevinin sona erdiğini belirterek 

Ġstanbul’a geri dönmek istediğini belirtmektedir.
199

 Ancak altı sene bu görevde 

bulunmak zorunda kalan Muhib Efendi, Avrupa’da cereyan eden bilgileri Ġstanbul ile 

paylaĢır ve yukarıda da belirtildiği gibi vakanüvis olan Âsım Efendi de bu bilgileri 

Avrupa’ya (Fransa’ya) dair olan bilgilendirme ve fikir beyan ettiği kısımlarda 

kullanır.
200

 Târîh-i Âsım’da Fransa’nın Rusya ve Ġngiltere ile yapmıĢ olduğu anlaĢmalar 

                                                           
195

 Unat, Osmanlı Sefirleri, s.184-201. 
196

 KarĢılaĢtır. Âsım, Târîh, I, s. 146; Günay, “Muhib Efendi,” s. 248.  
197

 KarĢılaĢtır. Âsım, Târîh, I, s. 147; Günay, “Muhib Efendi,” s. 249. 
198

 Âsım, Târîh, I, s.  92. 
199

 Unat, Osmanlı Sefirleri, s. 189. 
200

 Âsım, Târîh, I, s. 148. 



92 
 

ve diplomasi trafiği bazen Muhib Efendi’nin ismi verilerek bazen de isim verilmeden 

aktarılır.
201

  

Âsım Efendi’nin Avrupa ve doğal olarak Fransa hakkındaki bilgi kaynağı olan 

Muhib Efendi’nin göndermiĢ olduğu bilgilerin bir Osmanlı vakanüvisinin Fransa 

üzerine olan düĢüncelerinde büyük bir etkiye sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim 

Fransa’nın Ġspanya ve Portekiz üzerindeki planlarından ve zamanın Ġskender’i olmak 

istemesinden bahsettiği ve bunu “Heyhat! Heyhat!” Ģeklinde korku cümleleri ile 

karĢılayarak sıranın doğuya geldiğini belirtmesi, Fransa tehlikesinin yakından 

hissedildiğini gösterir ve Âsım Efendi’nin belirttiği bu kısımlar Muhib Efendi’nin 

sefaretnamesinden faydalanılarak yazılmıĢtır.
202

  

 

1. Âsım Efendi’ye Göre Muhib Efendi’nin Fransa’ya Gönderilme Sebebi 

Ġstanbul’da Fransa maslahatgüzarı olan ve Âsım Efendi’nin hokkabaz olarak 

tanımladığı Ruffin,  PadiĢah’ın Napoleon’un imparatorluğunu tasdik eden name-i 

hümayununu bir büyükelçi ile göndermesinin gerekli olduğundan ve imparatorunun bu 

Ģekilde memnun olacağından bahseder. Muhib Efendi’nin erken yola çıkması 

gerektiğini çünkü imparatorun Mayıs ayında Paris’ten ayrılacağını bildirir. Böylece 

nâme-i hümayun, baĢka nâmeler ve birçok hediye ile beraber Abdurrahim Muhib 
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Efendi, niĢancı payesi ve büyük elçilik unvanıyla 10 Muharrem 1222 (20 Mart 1807) 

tarihinde Fransa’ya doğru yola çıkar.
203

 

Âsım Efendi, Muhib Efendi’nin gönderilmesine dair olan bahse değinmesinin 

sebebini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: Muhib Efendi’nin talimatnameleri, Paris’te yaptığı 

görüĢmeler vb. bilgiler gizli tutulup açıklanmamıĢ da olsa yer yer gelecekteki vakaları 

ıslah etme kabilinden insanlara faydalı olacaktır. Ayrıca Fransa meselesinin insanlara 

ibret olması ve gerekli derslerin alınması açısından anlatılması faydalı olacaktır.
204

 

Çünkü Âsım Efendi Fransa’ya sefir gönderilmesinin Osmanlı Devleti’ne faydalı 

olmayacağı görüĢündedir. Fransa’nın bu devirdeki tavrının Devlet-i Aliyye’ye zararlı 

olduğunu kabul ettiği için Muhib Efendi’nin yaptığı faaliyetlerin ve baĢına geleceklerin 

kendisinden ders/ibret alınan bir durum olacağını ifade etmektedir. 

Âsım Efendi, Muhib Efendinin gönderilme sebeplerinden birini de Fransa’nın, 

Rusya ve Ġngiltere’ye karĢı Osmanlı Devleti ve Ġran ile üçlü bir anlaĢma yapmak 

istemesi Ģeklinde açıklar. Henüz Muhib Efendi Fransa’dan ayrılmadan Fransa 

tercümanlarından Jorber isimli Ģahsı Fransa imparatorunun, name ve tahriratla Acem 

Ģahı tarafına gönderdiğini ifade eden Âsım Efendi, Ģahı ve vükelasını (Âsım’ın 

tabiriyle) gönül aldatan vaatlerle ve Acem çocuklarını inandıracak aldatma ve yalanlarla 

imparatorun tarafına meylettirdiğini ve ardından Ģahın, Mirza Rıza isimli bir elçiyi 

Fransa tarafına tam yetki ile gönderdiğini ve bu elçinin Ġstanbul yolu ile gittiğini 

belirtmektedir.
205

   

                                                           
203

 Âsım, Târîh, I, s. 80. 
204

 Âsım, Târîh, I, s.  75. 
205

 Âsım, Târîh, I, s. 175. 



94 
 

Âsım Efendi’nin aktardığı bu bilgiler Muhib Efendi’nin sefaretnamesi ile uyum 

içinde görülmektedir.
206

 Yine bu sıralarda Fransa, Osmanlı halkını Ruslara karĢı 

kıĢkırtmak maksadıyla propaganda yazıları neĢretmektedir. Muhib Efendi bu risaleler 

için Prens Kanitzer ile bir protesto görüĢmesi yapar.
207

 Bu dönemde Osmanlıların 

üzerindeki Fransız politikalarını göstermesi açısından ilginç bir örnek olan bu risaleyi 

Âsım Efendi de iĢlemektedir.
208

 

Âsım Efendi Mısır vakası baĢladığında boĢ kafalı Arapların ve Mısır’daki bazı 

kesimlerin basılmıĢ bazı yayınlarla ifsat edildiğini ve sonrasında da yine buna benzer 

eserlerin oluĢturulduğundan bahsetmektedir. Bu tarz eserler ile ehl-i Ġslam’ın arasına 

bozgunculuk yerleĢtirilmek istendiğini ve nicelerinin aklını karıĢtırmak maksadında 

olduklarını belirtmektedir. Müezzin Osman isminde birinin Fransa lehinde bir risale 

yayınladığını ve Mısır’ın iĢgalinden sonra Fransa’ya kaçmıĢ olan bir Kıpti’nin de bunu 

tercüme ettiğinden bahsetmekte ve bu risalenin içeriğine dair bilgiler vermektedir. Âsım 

Efendi bu risaleyi önemsemesinin Osmanlı Devleti’nin her yerine neĢredilerek 

gönderilmesinden ve epeyce ilgi görmesinden kaynaklandığını belirtir. 

Risaleye bakıldığında belirtildiği gibi halkı Ruslara karĢı kıĢkırtma maksadı ile 

Osmanlı Devleti’nin aciz olduğundan, yıkılabileceğinden ve Rus belasının büyük 

olduğundan bahsedilir. Daha önce Ruslar Prut Nehri kıyısında yok edilebilecekken 

edilmediği gibi onların da Osmanlı’yı yok etmeye kast ettiğinden ve Ģimdi ehl-i 

Ġslam’ın gözü yaĢlı ve biçare durumda olduğundan bahsedilir. Sonra Rusya’nın Ġslam 

toprağı olan Kırım’ı aldığını, Kara Deniz’de bugüne kadar bir tek gemisi bile yokken 

Ģimdi gemileri olduğundan ve askeri gemilerinin Boğaz’daki hisarları tecavüz ettiğinden 
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bahsedilir. Rusya’nın Eflak ve Boğdan ahalisi ile aynı din ve mezhebe bağlı oldukları 

bahanesiyle orada fitne fesat çıkardığından ve bu memleketlerin voyvodalarının azl ve 

nasbına karıĢtıklarından bahsedilir. Sırpları da benzer karıĢıklığa sürüklediği ve 

Rusya’nın oraya saldırırsa orada kendi çıkarlarını gözetecek kısımlara arka çıkacağı 

belirtilir. Sonra Mora adasına otuz yıl önce Ruslar’ın saldırdığından bahsedilir. 

Rusya’nın bunca kötülüğü dünyayı sarmıĢken ve Ġstanbul’da saraya kendi bayrağını 

dikmek isterken, Ġslam topraklarının iĢgal edilmesine razı olunmaması gerektiğine dair 

ifadeler bulunur. 

 Bir müddet daha bu Ģekilde devam edildikten sonra, Allah’ın Müslümanlara 

yardım ettiğinden, zira Fransa’nın Osmanlı ile sadıkane bir dost olduğundan, onunla 

birlikte olunduğunda kimseden korkulmasına gerek olmadığından bahsedilir. Osmanlı 

halkı mutlu ise Fransa’nın da aynı hissi paylaĢtığı ve Fransa’dan bir bahadır çıktığı onun 

gibi birinin daha önce zuhur etmediği Allah’ın onu gönderdiğinin açık olduğu belirtilir.  

Bütün Avrupa devletlerinin ona saldırdığı, Fransa halkının arasında ayrılık çıktığı halde 

Allah’ın yardımıyla onun bunların hepsinin üstesinden geldiği vb. diğer devletleri 

periĢan ettiği ifade edilir. Sonra Napoleon’u överek Avrupa devletlerini nasıl 

yendiğinden bahsedilir. Dalmaçya sınırında olan askerlerini ne zaman Osmanlı’nın 

yardıma ihtiyacı olsa göndereceğinden bahseder ve Osmanlı askerinin Fransa askerine 

katılması gerektiği vurgulanır.
209

 

Risaleye bakıldığında Rus tehlikesinin ciddiyeti ve Osmanlı’nın Batılı devletler 

nazarında yıkılacağı ihtimalinin güçlendiği fikirleri hemen görülmektedir. Bu risalede 

Osmanlılar Fransa tarafından Ruslara karĢı kıĢkırtılmaktadır ama Erfurt’ta Fransızlar, 

Ruslarla görüĢürler. Bu da Muhib Efendi’nin ifadesi ile Fransızların ne kadar iyi dost(!) 
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olduklarına delalet eder.
210

 Osmanlı’nın, Karal’ın da bahsettiği gibi muvazene 

politikasına yavaĢ yavaĢ adım attığı yıllarda, halkın Rusya tehlikesine karĢı sığınılacak 

bir yere yönlendirildiği görülmektedir. Âsım bu tarz risaleler ve sair milletler ile ilgili 

yazdıklarının gerekliliğini, bu meselelerin itibar kazanma durumlarına ve bu noktalarda 

basiretli olunması gerekliliğine binaen yazdığını belirtmektedir.
211

  

 

2. Muhib Efendi’nin Gönderilmesinin Gerekliliği ve Âsım Efendi’nin 

GörüĢü 

Âsım Efendi Hıristiyanlardan yardım alınmaması gerektiğini açıklamakta ve Hz. 

Peygamber döneminden bu meseleye dair bir örnek ve hadis-i Ģerif ile fikrini 

meĢrulaĢtırmaktadır. Bu tarz yardım taleplerinin ne derece zararlı olduğunu gerekli 

yerlerde açıkladığını belirtmektedir. Ardından da düĢmanın dostu olarak nitelediği 

Fransa’ya, esası boĢ bir takım talimatlarla ve bazı yalan ve aldatma mertebeleri ile 

gönderilen Muhib Efendi’nin altı ay zahmetli ve tehlikeli bir yolculuk yaptığını, altı 

sene Frengistan’da gurbete müptela edilmesinin de boĢ tedbirlerden olduğunu belirtir.
212

  

Âsım Efendi, Muhib Efendi’nin Fransa’da karĢılaĢtığı tabloyu yeren bir üslup 

kullanmakta ve Muhib Efendi tarafından Devlet-i Aliyye tarafına gönderilen arzuhalin, 

kabiliyetli olmayan yöneticiler tarafından dinlenilmediğini ve nihayetinde Muhib 

Efendi’nin sorunlara uzun vadede bir çare bulamadığını belirtmektedir. Âsım Efendi 

Muhib Efendi ile önceden aralarında herhangi bir ülfet olmadığını fakat onun baĢına 

gelenlere üzüldüğünü ifade etmektedir. Âsım Efendi’ye göre Fransa’ya elçi göndermek 
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boĢ tedbirlerden sayıldığı için Muhib Efendi’nin Paris’te kaldığı süreyi iĢkence çekilen 

zaman olarak görmektedir ve onun kendisine göre acınacak durumunu anlatmak için, 

Türkçe bilmez Frenklerin içinde ÂĢık Ömer’in “ġaĢtım da Kaldım” türküsünü söyler bir 

durumda olduğunu latifeli bir dille anlatmaktadır.
213
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SONUÇ 

Bu çalıĢmada Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin hayatı, eserleri, tarih düĢüncesi 

ve onun Napoleon dönemi Fransa’sı hakkındaki düĢünceleri ele alındı. Ġstanbul’a uzak 

bir Osmanlı Ģehrinde doğan Âsım Efendi, Antep’te yaĢadığı dönemde klasik Ġslami 

ilimleri (Arapça, hadis, kelam, fıkıh vb.) tahsil etmiĢtir. Antep’te çıkan siyasi 

karıĢıklıklar sebebiyle Ġstanbul’a bütün mal varlığını kaybetmiĢ olarak gelen ve azmini 

kaybetmeyen Âsım Efendi bazı eserler telif ederek adından söz ettirmiĢ ve padiĢahın 

ihsanlarına layık görülmüĢtür. Telif ettiği eserler ise Arapça ve Farsça sözlük 

tercümeleri, siyer, kelam tercümesi ve Ģerhi vb. eserlerdir. Dönemin siyasi ve kültürel 

ortamını dikkate alarak üretilen bu eserler Âsım Efendi için hem bir geçim kaynağı 

olmuĢ hem de ona sosyo-kültürel bir zemin temin etmiĢtir.  

Âsım Efendi böyle bir durumda iken devletin resmi tarih kaydedicisi olarak 

görevlendirilmiĢ yani vakanüvislik makamına getirilmiĢtir. Kendisinden önceki 

vakanüvisin kaldığı yerden hadiseleri kaydetmeye baĢlayan Âsım Efendi kendi 

düĢüncelerini ve eleĢtirel bakıĢını da ekleyerek tarih kitabını oluĢturmuĢtur. Âsım 

Efendi Târîh-i Âsım ismini verdiği bu eseri yazarken tarih düĢüncelerini açıkladığı bir 

mukaddime ile baĢlamıĢ ve kendine I. Selim döneminde yaĢamıĢ baĢka bir Osmanlı 

tarihçisi olan Ġdris-i Bidlîsî’yi referans almıĢtır. Âsım Efendi Avrupa’ya dair hadiseleri 

kaydederken hem diğer Avrupa devletlerini hem de Osmanlı Devleti’ni siyasi ve askeri 

olarak çok fazla etkileyen Fransa’yı tarihi, siyasi ve kültürel yönden oldukça geniĢ bir 

Ģekilde ele almıĢtır. Bu dönemde Fransa’da Napoleon iktidardadır ve hem Avrupa 

devletlerinin hem de Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü tehdit eder bir 

durumdadır.  



99 
 

Âsım Efendi Fransa’nın nasıl Napoleon gibi bir kötü yöneticiyle idare edildiğini 

anlamaya çalıĢırken Fransa’nın tarihi köklerine gitmiĢ, süreç içinde istikrarsızlaĢarak 

siyasi, ekonomik ve düĢünsel olarak nasıl dönemeçlerden geçtiğini anlamaya 

çalıĢmıĢtır. Âsım Efendi’ye göre Napoleon’un gelmesi, Fransa’nın uzunca bir dönem 

yaĢadığı istikrarsızlığın sonucudur. Âsım Efendi bu durumu anlatırken bir genellemede 

de bulunmaktadır ve dünyanın neresinde benzer tarzda çok boyutlu bir istikrarsızlık 

varsa orada Napoleon gibi bir yöneticinin musallat olacağından bahsetmektedir.  

Fransa’nın meĢru idarecisi olarak kralı kabul eden Âsım Efendi krallığın nasıl 

zayıfladığını ve kralın idam edildiğini ele alırken meseleye üç boyutlu (siyasi, 

ekonomik, dini/düĢünsel) bir açıdan yaklaĢmaktadır. Zayıflayan siyasi rejimin ve dini 

inanıĢın yerini hangi unsurların doldurduğunu ve bu zayıflamaya sebep olan etmenlerin 

dönüĢerek nasıl bir cumhuriyet yönetimi ortaya çıkardığını anlamaya çalıĢmaktadır. 

Âsım Efendi’ye göre Fransa’yı Ġhtilâl’e ve ardından cumhuriyet rejimine götüren bu üç 

sebep; ortaya çıkan filozofların eserlerinin etkileri, dinin yozlaĢarak ve rahiplerin kendi 

çıkarları adına çalıĢmaları ve siyasi/ekonomik istikrarsızlığın had safhaya ulaĢması ve 

bunların sonucu olarak iĢleyen devlet mekanizmasının tıkanmasıdır. Âsım Efendi bu 

sebeplerden bahsederken modern kaynakların çokça zikrettiği burjuva sınıfından 

bahsetmemesi ilginçtir. 

Fransa’nın geçirmiĢ olduğu değiĢime Âsım Efendi’nin bakıĢı, yeni bir düĢünce 

ufku ile dünyanın anlamlandırılması ve bunun siyasi ve ekonomik olarak 

yorumlanmasından ziyade geleneksel devlet sisteminin (krallığın) terk edilmesi ve 

bunun ekonomik, toplumsal ve askeri açıdan getirdiği sonuçlar ile birlikte incelenmesi 

ve Osmanlı’ya etkisi oranında ele alınmasıdır. Yani Âsım Efendi Fransa’daki çözülüĢü 

kendi anlam-değer ve kavram dünyası ile ele almaktadır. Târîh-i Âsım’da Fransa, 



100 
 

Mısır’ı iĢgal etme hadisesi anlatılırken veya Mısır’ın kurtarılması için giriĢilen 

ittifaklardan bahsedilirken veyahut da Napoleon’un imparatorluk unvanının Osmanlı 

Devleti tarafında kabul edilmesi meselelerinde ele alınmakta ve belirtildiği gibi Osmanlı 

Devleti’nin etkilendiği oranda önem kazanmaktadır. BaĢka bir ifade ile Âsım Efendi 

Fransa’dan bahsederken Tanzimat sonrası Osmanlı düĢünürleri gibi Fransa’daki 

hadiseleri Osmanlı siyasetinin dizayn edilmesinde örnek olarak kullanmayıp sadece 

Avrupa’ya ve Osmanlı’ya musallat olması oranında ele almıĢtır. Bu ise Âsım Efendi’nin 

zihin konforunu rahatsız edecek bir durumun olmadığını göstermektedir. Avrupa’da 

ortaya çıkan felsefi ve siyasi düĢünceler Âsım Efendi tarafında küçümsenmekte ve 

Osmanlı için herhangi bir tehlike olarak görülmemektedir. Bu durum aynı zamanda 

Fransız Ġhtilâli’nin henüz Osmanlı zihin dünyasında rahatsız edici bir boyuta 

ulaĢmadığını göstermektedir.    

Âsım Efendi Ġhtilâl öncesi Fransa’daki filozofların oluĢturmuĢ olduğu düĢünce 

yapısını kendi kavramları ve tanımları ile ifade etmektedir. Mesela toplumsal tabakalar 

arasındaki çatıĢma sonucu talep edilen, insanların eĢit ve özgür olduğunu ifade eden 

kavramlar Âsım Efendi’de serbesiyyet, âzâdegi, kefâet, müsâvat, sevâiyyet, serbestgi, 

adem-i mahkumiyet gibi kavramlarla karĢılanmaktadır. Fransa’da ihdas edilen 

cumhuriyetin ne olduğu tanımlanırken değer yüklü ifadeler kullanılmaktadır. 

Cumhuriyet Âsım Efendi’de dini terk etmek ve fakir zengin eĢitliğinden ibaret bir 

fesada dönüĢmektedir. Fesattır, çünkü hem dinsizliğin ve sosyal tabakanın bozulmasının 

sonucudur hem Napoleon gibi birinin ortaya çıkmasında sebeptir hem de Mısır’ın iĢgal 

edilmesinde dolaylı da olsa etkisi vardır. Âsım Efendi Fransız Ġhtilâli’ne sebep olan 

felsefi, dini ve ekonomik sebeplere ve cumhuriyet yönetimine henüz böyle değiĢimlerin 
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olmadığı bir toplum yapısından baktığı için Fransa’da gördüğü Ģey; felsefe ve 

dinsizliğin yükselmesi ve toplumun buna göre kötü yönde değiĢmesidir.  

Fransa’nın Mısır’ı iĢgal etmesi ve Osmanlı’nın tek baĢına bu problemi 

çözemeyeceğini anlaması üzerine Ġngiltere ve Rusya ile ittifak kurulmuĢ ve Mısır ancak 

bu Ģekilde kurtarılabilmiĢtir. Bu ise Osmanlı’nın topraklarını tek baĢına elinde 

tutamayacağını göstermiĢtir. Daha Sonra Napoleon’un imparatorluğunu ilan etmesi ve 

Osmanlı’dan bu unvanı tanımasını istemesi durumunda yine benzer Ģekilde Osmanlı 

Devleti tek baĢına karar verememiĢ diğer güçlü devletlerin Napoleon karĢısındaki 

tutumuna göre hareket etmek zorunda kalmıĢtır. Napoleon’un Avrupa’daki askeri 

baĢarılarından sonra Fransa’ya yaklaĢma ihtiyacı hisseden Osmanlı Devleti bu 

çerçevede Abdurrahim Muhib Efendi’yi elçi olarak göndermiĢ ve Rusya’ya karĢı 

Fransa’yla ittifak kurulmak istenmiĢtir. Bahsedilen hadiseleri bizzat yaĢayan Âsım 

Efendi’ye göre Mısır’ın kurtarılmasında Ġngiltere ve Rusya ile ittifak kurmak yerine 

Cezzar Ahmed PaĢa’yı görevlendirmek daha doğru bir karar olacaktı çünkü bu 

devletlerin hiçbirine güvenilemeyeceğini belirten Âsım Efendi düĢmanın bir iken 

(Fransa) üçe çıkarıldığını (Fransa, Ġngiltere, Rusya) söylemektedir. Gayrimüslim bir 

devletten yardım alınamayacağını, bunu dinen caiz olmadığını ve kendisine asla 

güvenilmeyecek bir devlete elçi göndermenin de boĢuna bir çaba olduğu görüĢünü 

taĢımaktadır. 

Yukarıda ifade edilenler ile bakıldığında Âsım Efendi’nin düĢünsel olarak 

Batı’ya herhangi bir olumlu bakıĢı olmadığı gibi siyasi yönlerde de sıcak bir bakıĢının 

olmadığı görülmektedir. O kendi kültür ve siyaset havzasının hala bir çözüm olabileceği 

inancını kaybetmemiĢ durumdadır. Askeri alanda yenilikler yapılabileceği fikrini 

Nizâm-ı Cedîd’e verdiği destekle göstermiĢtir. 
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Mütercim Ahmed Âsım Efendi’nin hayatını ve Târîh-i Âsım’da Fransa 

meselesini ele alan bu tez çalıĢmasına göre Batı Avrupa’da dini, felsefi, ekonomik ve 

siyasi zeminin değiĢime uğradığı ve bunun askeri olarak Osmanlı’ya yansıdığı bir 

dönemde vakanüvis olan Âsım Efendi’nin sahip olduğu kültürel yapı iĢlevselliğini 

sürdürmektedir. Batı’ya uzak, kültür düzeyi yüksek olan bir Anadolu Ģehrinde yetiĢmesi 

ve devrinin klasik Ġslami ilimlerini tahsil etmesi, Ġstanbul’a geldiği dönemde onda 

etkisini sürdürmüĢ, ilmi varlığını ve eserlerini bu temel üzerinden yükseltmesine sebep 

olmuĢtur. Târîh’inde de Fransa’nın tarihi değiĢim seyrine, o zamanki siyasi 

karıĢıklıklarına ve düĢünsel hareketliliğine, aldığı klasik eğitim nazarıyla bakmıĢtır. 

Avrupa’nın kültürel yapısına herhangi bir olumlu atıfta bulunmayan Âsım Efendi, 

askeri alanda değiĢimi teklif ederken kültürel olarak ise telif ettiği tercüme eserlerle 

kültürel devamlılığı esas almıĢtır. 
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ÖZGEÇMĠġ 

Adı, Soyadı ABUBEKĠR DURAN  

Doğum Yeri ve Yılı GEBZE 1988 

Bildiği Yabancı Diller ĠNGĠLĠZCE  

   

Eğitim Durumu BaĢlama - Bitirme 

Yılı 

Kurum Adı 

Lise 2002 2006 Gebze Sarkuysan Lisesi 

 

Lisans 2007 2011 Kocaeli Üniversitesi 

 

Yüksek Lisans 2012 2016 Ġstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

 

Doktora    

 

ÇalıĢtığı Kurum (lar) BaĢlama - Ayrılma Yılı ÇalıĢılan Kurumun Adı 

                                 1. 2015 - BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi 

 

                                 2.    

 

                                 3.    

 

Üye Olduğu Bilimsel 

ve Mesleki KuruluĢlar 

 

Katıldığı Proje ve 

Toplantılar 

 

Yayınlar:  

 

 

 

 

 

Diğer:  

ĠletiĢim (e-posta): duranebubekir@gmail.com  

Tarih 

Ġmza 

Adı Soyadı 

 

 

mailto:duranebubekir@gmail.com



