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Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Dünya Tarihçisi:  

Ahmed Midhat Efendi 
A World Historian in the Ottoman Empire: Ahmed Midhat Efendi 

Arş. Gör. Emrah YILDIZ 
Mersin Üniversitesi - Mersin 

Öz: Bu çalışma Ahmed Midhat Efendi’nin Tarih-i Umumi, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, ve 

Kainat isimli üç eserini inceleyerek, yazarın tarih ilmine, dünya tarihçiliğine ve dünya tarihçiliğinin 

Osmanlı Devleti’ndeki durumuna bakışını ele almaktadır. 19. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin 

dünyaya açılması ile birlikte, Osmanlı tarihçiliği de dar bir mekana ve yerel kimliklere sıkışan 

tarihçilik anlayışından daha geniş evrensel bir bakış açısına doğru geçiş yapmıştır. Bu çalışma 

Ahmed Midhat Efendi’nin incelenen üç eserinin bu geçiş döneminin ilk örneklerinden olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ahmed Midhat Efendi, Dünya Tarihi, Tarih Yazımı 

Abstract: This study examines the three works of Ottoman historian Ahmed Midhat Efendi; Tarih-i 

Umumi (General History), Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide (Extended History of the Recent Ages), 

Kainat (The Universe) and evaluates his views on the discipline of history, world history, and the 

place of the Ottoman Empire in world history. As the Ottoman Empire opened to the outside world 

in the nineteenth century, Ottoman history writing tradition gradually shifted from geographically 

narrow local history writing to a more universal approach.  This study presents that these three 

works of Ahmed Midhat Efendi were early examples of products that emerged out of this new global 

approach.  

Keywords: Ottoman Empire, Ahmed Midhat Efendi, World History, Historiography 

Giriş 

“Dünya Tarihi” terimi tarih yazıcılığının en eski, kalıcı ve esnek formlarından birini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla söz konusu terime yönelik metodolojik bir tanım yapmak oldukça 

zordur. Hughes-Warrington, “dünya tarihi” yerine kullanılan geniş bir etiket kümesine işaret 

eder. “Evrensel Tarih”, “Ekümenik Tarih”, “Bölgesel Tarih”, “Karşılaştırmalı Tarih”, “Dünya 

Sistemleri Tarihi”, “Makro Tarih”, “Milletler-üstü Tarih”, “Büyük Tarih”, “Küresel Tarih” 

gibi....1 Avustralya kökenli Amerikalı tarihçi David Christian için “dünya tarihi”, geniş 

ölçeklerden sadece biridir; “Büyük Tarih” ya da “Makro Tarih”e göre dar bir kapsama sahiptir, 

fakat onlarla yakın akrabadır.2 Stearns ise, dünya tarihi üzerine çalışmanın temel 

                                                           
 Bu makale yazarın, “Osmanlı Tarihçiliğinde Dünya Algısının Dönüşümü” başlıklı doktora çalışmasından 

derlenmiştir. 
1 Marnie Hughes-Warrington, “Writing World History”, Berkshire Encyclopedia of World History, Vol. 5, (Ed. J.H. 

Bentley, D. Christian, D. Levinson, J.R. McNeill, H. Roupp, J. P. Zinsser), Great Barrington, Massachusetts USA 

2005, s. 2095-2096.  
2 David Christian, “Macrohistory: The Play of Scales”, Social Evolution & History, Vol. 4, No. 1, March 2005, 

Uchitel Publishing House, s. 22-23, 

http://www.socionauki.ru/journal/files/seh/2005_1/macrohistory_the_play_of_scales.pdf, (ET: 20.04.2013); 

Nazaretyan’a göre de “Büyük Tarih”, “büyük patlama”dan bugüne, geçmişin bütünleyici bir görüntüsünü sunar. 

Üstelik “dünya tarihi”nden daha geniş ölçeklidir. Akop P. Nazaretyan, “Big (Universal) History Paradigm: Versions 

http://www.socionauki.ru/journal/files/seh/2005_1/macrohistory_the_play_of_scales.pdf
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gerekçelerinden birine, yani küreselleşmiş topluma dair tarihsel bağlama erişimi sağlamasına 

dikkati çekmektedir. Yazara göre, ulusal ya da bölgesel tarihler tek başlarına işe 

yaramamaktadır.3 

Terminolojik farklılıklar içerse de geniş ölçekli bu terimler tarihçiler tarafından anlamlı 

bir dünya kurgusu ve dolayısıyla “dünya”ya bir rehber sunma amacını paylaşmaktadır.4 Dünya 

tarihinin iddiası, tarihin sadece yakın ve yerel olaylarla değil, daha uzun ömürlü olaylarla 

şekillendiği, zamansal ve mekansal geniş perspektiflere ihtiyacımız olduğudur.5 Stearns’a göre 

dünya tarihi bu anlamda en sade şekliyle, farklı bir yol izlemektir.6 O, aynı zamanda bir 

ihtiyaçtır. 

“Dünya tarihi”nin Osmanlı’daki karşılığı genellikle tarih-i umumi olarak kabul edilmiş, 

bununla birlikte Osmanlı tarihçileri çeşitli isimler altında devletin son yıllarına kadar diğer 

coğrafyaları da içeren geniş ölçekli eserler yazmışlardır. Timur, Osmanlı tarih felsefesini en iyi 

temsil eden çalışmalar olarak evrensel nitelikli olanları göstermektedir. Yazara göre, özellikle 

Ahmedi’nin İskendername’siyle başlayan süreçte evrensel tarih anlayışı daha da genişleyecek, 

10. yüzyılın Taberi ve Mesudi gibi büyük Arap tarihçilerinin “evrensel tarih”leri izinde 

kutsallaşacak, İbn Haldun’un tarih sosyolojisini özümlemeye çalışacaklardır.7  

Fleischer’e göre ilk dönem Osmanlı dünya tarihçileri Cüveyni, Reşidüddin, İbnü’l-Esir, 

Vassaf gibi Moğol ve Moğol sonrası dönemin yazarlarının büyük saygı gören yapıtları örnek 

aldılar. Moğol tarihlerindeki süslü divan üslupları hayranlıkla taklit edildi. Yazara göre, 

Osmanlı ülkesinde evrensel tarih yazan ilk kişi de Ahmedi değil, Şükrullah’tı.8 Sonraki 

dönemlerde Musilheddin Mehmed El-Lari (ö. 1572) Farsça Mir’ât el-edvâr ve mirkât el-ahbâr, 

Ramazanzade Mehmed Paşa (ö. 1571) Ramazanzade ya da Tarih-i Nişancı, Celalzade Mustafa 

Çelebi (ö. 1583) de Tabakât el-memâlik ve dercât el-mesâlik (Mesleklerin Derecelerinde 

Ülkelerin Tabakaları) adıyla dünya tarihleri yazdılar. Hoca Sadeddin (1536-1599) ise Lari’nin 

dünya tarihinin büyük bir bölümünü düzeltip genişleterek Tacü’t-Tevarih adlı eserini ortaya 

çıkardı.9 Gelibolulu Mustafa Ali (1541-1600) de Künhü’l-Ahbâr’ıyla evrensel tarih çalışmalara 

katkıda bulundu.10  

Osmanlı Devleti’nde on yedinci yüzyıl ise, coğrafya ve haritacılığın da geliştiği, bu 

alanda önemli isimlerin yetiştiği bir dönemdir. Katip Çelebi (1608-1657) kuşkusuz bu yüzyılın 

en önemli coğrafya alimlerindendir. Fakat kendisinden önce yazılanlardan yararlanan, 

kaynakları sistemli olarak inceleyen ve eleştiren Çelebi, aynı zamanda Batı kaynaklarına ilgi 

                                                                                                                                                                        
and Approaches”, Social Evolution & History, Vol. 4, No. 1, s. 61-62, 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/128202/, (ET: 20.04.2013). 
3 Peter N. Stearns, World History: The Basics, Routledge, New York 2011, s. 1. 
4 Hughes-Warrington, a.g.m., s. 2096. 
5 Fevzi Demir, "Türkiye'de Makro Tarih Eğitiminin Aciliyeti Üzerine Düşünceler", Cumhuriyet Döneminde 

Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, (Edt. Mehmet Öz), TTK Yayınları, Ankara 2011, 

s. 732. 
6 Stearns, a.g.e., s. 3-4. 
7 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, İmge Kitabevi, Ankara 2010, s. 157. 
8 Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı, (Çev. Ayla Ortaç), Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul 2008, s. 249. 
9 Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev. Coşkun Üçok, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 

2000, s. 105-115. 
10 Fakat Lewis, Ali’nin  Künhü’l-Ahbar’da Avrupa’ya yer vermediğini, sadece bir iki yerde Avrupa’nın bir tür 

etnolojisinin yaptığını belirtir. Bernard Lewis, Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, (Çev. İhsan Durdu), Ayışığı 

Kitapları, İstanbul 2000, s. 190. 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/128202/
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duyan ve onları etkili şekilde kullanan ilk Osmanlı tarihçisiydi.11 Çelebi, on yedinci yüzyılın 

ilk yarısında Batı’daki bilimsel gelişmelerin bir ölçüde farkına varmıştı. Keşfü’z Zünun‘an 

Esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn isimli eseri de, ülkesinde yeni bir canlanışa ön ayak olmak üzere 

kendi bilim geleneğine yaslanmak isteyişini simgeleyen devasa bir bilimler ansiklopedisi ve 

aynı zamanda kapsamlı bir klasik eserler bibliyografyasıydı.12 Çelebi’nin diğer eseri, kısa bir 

dünya tarihi niteliğinde Arapça olarak yazdığı Fezleke Ahvalü’l-Ahyâr fî ilmi’l-tarih ve’l-

Ahbâr’dır.13 Hüseyin Hezarfen (ö. 1678?)’in Tenkihü’t Tevârihü’l- Mülûk (Meliklerin Tarihleri 

Özeti)’u ve Derviş Ahmed Dede b. Lütfullah (1631-1702)‘ın yani Müneccimbaşı’nın Câmiü’d-

Düvel isimli eserleri de on yedinci yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yazılan dünya tarihleridir. 

Osmanlı Devleti’nde dünya tarihi çalışmaları on sekizinci yüzyılda da devam etti. Tahir 

bin Numma’nın Camiü’l-âyât, Abdurrahman Mühib (ö. 1742)’in Fihristü’l-düvel veya 

Düvelnâme, Ahmed bin Şaban’ın Mecma’ül-ahbâr fî ta’rîfü’l-ahyâr, Abdulgaffar bin Hasan’ın 

Umdetü’l-tevharih, Şehrizade Mehmed Said (1730-1768)’in Zübdetü’t-tevharih, Fındıklılı 

Süleyman bin Şamdanizade (ö. 1779)’nin Meriü’l-tevârih adlı eserleri bunlara örnek 

gösterilebilir.14 

Nizam-ı Cedit hareketiyle başlayan yenileşme girişimlerinin artarak devam ettiği on 

dokuzuncu yüzyıl, Osmanlı tarihçiliği açısından yeni bir dönemin başlangıcıdır. Özellikle 

Tanzimat döneminden itibaren Batı ile hızlanan temaslar, bu süreçte Batı dillerini öğrenen 

aydınların yetişmesi dünya tarihçiliğini de önceki yüzyılların eserlerinden farklılaştırmaya 

başlar. Osmanlı ve İslam coğrafyasına sıkışıp kalan dünya tarihlerinde gözler çoğunlukla Batı 

olmak üzere artık yerkürenin diğer mekanlarına çevrilir. Diğer yandan Batı tarihçiliğinin 

pozitivist ve Avrupa merkezci niteliği de özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Osmanlı tarih yazarlarını etkiler.  

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı dünya tarihçilerinden biri de Ahmed Midhat Efendi (1844-

1912)’dir. Tarihçiliğin değişen yüzünün göstergelerinden biri olarak Ahmed Midhat da, geniş 

ölçekli bir dünya tarihçiliğinin gerekliliğini vurgular. Yazara göre, yeryüzünde birçok devlet 

ve millet varken bunların geçmişlerine, ne halde olduklarına igisiz kalmak, onları merak 

etmemek mümkün değildi.15 Daha sonra görüleceği üzere yazarın söz konusu ifadeleri birçok 

açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle bu sözlerden dünya tarihçiliğinin Osmanlı tarih 

yazımındaki durumu hakkında bilgiler çıkarılabilir. Öte yandan bir Osmanlı aydını olarak 

Ahmed Midhat’ın dünya tarihçiliğine yaklaşımının izleri sürülebilir. Daha da önemlisi, yazarın 

dünya tarihine yönelik çalışmaları ışığında hem kendisinin hem de Osmanlı tarihçiliğinin 

dünya bilgisi ve kavrayışı, başka toplumlara yaklaşımı, kendilerini dünya ve tarih içinde nasıl 

konumladıkları; kısacası dünya algısında bir değişim yaşayıp yaşamadığı ortaya konulabilir.  

A. Ahmed Midhat ve Dünya Tarihçiliği 

Kainat’ta ifade ettiğine göre, Ahmed Midhat’ın dünya tarihçiliğine ilgi ve merakının 

kaynağı eğitim yıllarındaki coğrafya dersleridir. Dünya üzerinde ne kadar hükümet ve devlet 

varsa hepsi için birer tarih-i hususi yazma suretiyle Kainat adında bir eser ortaya çıkarma 

                                                           
11 Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, C. 8, ss. 247-256, s. 250; Bilal Yurtoğlu, Katip Çelebi, 

Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2009, s. IX. 
12 M. Orhan Bayrak, Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yayınları, İstanbul 2002, s. 204. 
13 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971, s. 686. 
14 Babinger, a.g.e., s. 263-334; Bayrak, a.g.e., s.  13, 326-332. 
15 Ahmed Midhat, Kainat, C.1, Kırkanbar Matbaası, İstanbul 1299, İkinci baskıya dibace bölümü. 
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gerekliliğini de yine bu yıllarda anlar.16 Daha sonradan, tarih okurken merakını bir nebze de 

olsa dindiren Ahmed Midhat’ın tam anlamda bir doyuma kavuşmasına umumi tarih okumaları 

da yetmez. O, kapsamlı bir dünya tarihi peşindedir. Ne kadar geniş ve ayrıntılı olursa olsun 

yazılacak umumi tarihin bir fihristten öteye geçemeyeceği inancında olan Ahmed Midhat, ülke 

tarihlerinin birleşiminden meydana gelecek ve dünyada henüz yazılmamış bir genel tarih 

oluşturma amacındadır.17 

...benim târihten almış olduğum lezzet târih-i husûsî ile hasıl olacağından ebnâ-ı 

vatanıma ancak târih-i husûsî yazmaklıkla ber-minvâl-i muharrer îfa-yı deyn bilmiş 

olurum zannındayım. Fakat bende heves büyük! Öyle bir târih-i husûsî iki târih-i husûsî 

yazmakla hevesimi yenemeyeceğimi aklım kestiriyor. Beş on târih-i husûsî yazmış 

olsam da yine yenemeyeceğim. Ne yapalım ayıp değil hevesim büyük! Öyle bir târih 

yazmak istiyorum ki şimdiye kadar yalnız lisân-ı Osmânî üzerine değil Avrupa lisanları 

üzerine yine dahi yazılmamış olsun.18 

Söz konusu girişim Kainat’ı ortaya çıkarır. Ahmed Midhat, Kainat’ta, ülke tarihlerini 

yazarken yararlandığı Fransızca Univer isimli bir eser hakkında da çok kısa bilgilendirmede 

bulunur. Univer coğrafya, tarih, ahlak ve adetleri içeren, yetmişe yakın ciltten oluşan, çeşitli 

resimler ve tasvirlerle süslü bir eserdir. Yazara göre, Kainat’tan yirmi kat daha ayrıntılı olan 

Univer’e benzer bir çalışma yapmaya bir kişinin ömrü yetmez. Hatta böyle bir eseri dikkatli bir 

şekilde okuyup bitirmek bile oldukça güç bir iştir.19 Fakat Ahmed Midhat’ın yararlandığı 

kaynağın sadece Univer olmadığı anlaşılıyor. Bunun en önemli kanıtlarından birisi yazarın, 

“Mukaddime” bölümünde Kainat’ın ilk ciltlerini tamamlaması üzerine “kıymet-i şinasan ve 

marifet-perestan” olarak adlandırdığı kişilerden birisinin sözleridir. Yazar bu sözleri şöyle 

aktarır: “Zevat-ı müşarünileyhadan birisi demiştir ki: ‘Şu eser bir tercüme olsa idi aslını başka 

bir mütercime tavsiye ederek tercüme ettirir idim. Fakat tercüme olmayıp birçok kitaplardan 

iktibas suretiyle bir telif olduğundan bu hizmetin tamamını yine sizden bekleriz. Ketbhane-i 

zaman için elli altmış parça eser toplamaya muvaffak oldunuz.’”20 Öte yandan yazarın kendisi 

de “feth-i kelam” bölümünün son paragrafında “…ittihaz etmiş olduğum me’hazların 

tenevvü’ü”21 demekle Univer’den başka kaynaklar da kullandığını ve Kainat’ın, sadece 

Univer’in doğrudan bir çevirisi olmadığını göstermektedir. 

Kainat’ın birinci cildinde yer alan “Mukaddime” bölümünde eserin planına yönelik 

bilgiler bulunmaktadır. Ahmet Midhat Kainat’ı; Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya 

olmak üzere beş ana coğrafi bölümden oluşacak şekilde tasarlar. Ana bölümlerin her birinde 

söz konusu kıtalardaki devletlerin özel tarihleri yer alacak ve toplamda altmıştan fazla ciltten 

oluşan, kapsamlı bir dünya tarihi ortaya çıkacaktı. Plana uygun olarak öncelikle Avrupa 

kıtasının İngiltere, Danimarka, İsveç-Norveç, Rusya, Fransa, Belçika-Flemenk tarihleri altı cilt 

halinde yayınlanır. Ahmed Midhat, işlerin yoğunluğu ve maddi imkanların elvermemesi 

nedeniyle Avrupa’ya ait diğer ciltlerin geciktiğini söyler. İmdadına ise Tercüman-ı Hakikat 

yetişir. Avrupa kısmının diğer ciltleri Almanya, Avusturya, İsviçre, Portekiz, İspanya, İtalya, 

Yunanistan ve Osmanlı tarihleri de önce, günlük çıkan bu gazetede parça parça yayınlanır, 

sonra kitap halinde bastırılır. Böylece Kainat’ın birinci coğrafi bölümü, yani Avrupa 

                                                           
16 Ahmed Midhat, Kainat, Kırkanbar Matbaası, İstanbul 1299, Mukaddime bölümü (İkinci baskıya dibace bölümü), 

(Kainat’ın “Mukaddime”, “Feth-i Kelam” ve “Dibace” bölümlerinin numaralandırılması sayılarla değil harflerle 

yapılmıştır.) 
17 A.g.e., Feth-i Kelam bölümü, (ha). 
18 A.g.e., Feth-i Kelam bölümü, (ha). 
19 A.g.e., Feth-i Kelam bölümü, (tı). 
20 A.g.e., İkinci baskıya dibace bölümü (cim). 
21 A.g.e., Feth-i Kelam bölümü,, (ye). 
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tamamlanır. Ahmed Midhat, diğer kıtalara ait ciltlerin de çok kısa bir süre zarfında çıkacağını, 

daha doğrusu öyle ümit ettiğini belirtir.22 Fakat yazar bu ümidini gerçekleştiremez ve 

Kainat’ın geri kalan kısımlarını yazamaz. 

Kainat’ın ilk cildinin ikinci baskısında eserin okuyucular tarafından nasıl karşılandığına 

yönelik bilgiler bulunmaktadır. Ahmet Midhat, yayınlanan ilk kısmın bazı ciltlerinin rağbet 

görmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu söyler. Özellikle hilkat-i alem hakkında Tevrat ve 

hükemanın düşüncelerini karşılaştıran ve tartışan “Mukaddime”nin tükendiğini, adeta 

karaborsa olduğunu ve okurlar tarafından kitapçılarda dört beş kat fazla fiyatla arandığını 

belirtir. Bunun üzerine Ahmed Midhat, ilk baskıyı tekrar gözden geçirerek “Mukaddime”nin 

ikinci baskısını yaptığını sözlerine ekler.23  

Ahmed Midhat, Kainat’ın Avrupa dışındaki diğer dört coğrafi bölümünü yazamaz; sadece 

Avrupa’nın son ve on beşinci cildi olarak Osmanlı Devleti tarihini aynı zamanda Asya 

kıtasının ilk cildi olarak yayınlar. Yani Osmanlı Devleti tarihi, iki kıtanın ortak cildidir. Yazar, 

Kainat’ı tamamlayamaz, fakat hevesi geçmediği için çalışmalarına da devam eder. Çünkü 

yazarın dünya tarihçiliğine yönelik sözleri, umumi tarih yazmayı sadece kendi hevesini ve 

merakını doyurmak için istemediğini ortaya koyar. Genel olarak bu sözlerden dünya 

tarihçiliğinin aynı zamanda Osmanlı tarih yazımının ihtiyaç duyduğu bir alan olduğu mesajı 

anlaşılmaktadır. Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yazarın 

diğer bir girişimiydi. 

Kainat, yeryüzündeki devletler ve milletlerin özel tarihlerinden, yani “tarih-i hususi”lerin 

toplamından oluşan bir eserdir. Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide ise ondan daha farklı bir 

yapıya sahiptir. Sayfaları yatay olarak ikiye ayrılan eserin üst bölümü, kuruluştan Fatih Sultan 

Mehmed dönemininin sonlarına sonlarına kadar ayrıntılı bir Osmanlı Devleti ve çağdaşı bazı 

Avrupa devletlerinin siyasi tarihlerini içermektedir. Eserin alt kısımlarda “bend-i mahsus” adı 

verilen bölümlerde ise, Osmanlı tarihine ait çeşitli bilgiler, medeniyetin ilerlemesini sağlayan 

bazı gelişmeler ve spesifik alanlardan değişik bilgiler ayrı başlıklar halinde ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. Bu anlamda Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide de bir dünya ve kültür tarihidir. 

Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide için yedi amaç belirler: 

“1-Genel olaylar mümkün olduğu derecede ayrıntılı bir şekilde incelenecek, gerekli 

görülen durumlarda haritalar eklenecek, her büyük olayın “hudud-ı düvelce” yarattığı 

dönüşümler gösterilecekti. 

2-Meşhur seyahatler ve önemli keşifler ayrıntılı olarak belirtilecekti. 

3-Fennler ve sanatlardan meydana gelen araştırmalar ve icatlar mümkün olduğu derecede 

ayrıntılı olarak anlatılacaktı. 

4-Gerek siyaset ve fenn aleminde gerekse felsefe alanında dünyanın her tarafında şöhret 

bulan çeşitli kişilerin terceme-i ahvali ve bazılarının tasvirleri sunulacaktı. 

5-Bunlardan felsefe ve edebiyat dalına bağlı olanlarının eserleri hakkında bir fikir 

edinebilmek için bazı örnekler ve eleştiriler yapılacaktı.  

6-Uluslararası anlaşmalar ve savaşlar anlatılacaktı.  

                                                           
22 A.g.e., İkinci baskıya dibace bölümü (güzel he). 
23 A.g.e., İkinci baskıya dibace bölümü (vav). 
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7- Hangi konuda ihtiyaç duyulursa o konuya dair bir özel bölüm yazılarak daha ayrıntılı 

açıklamalar verilecekti.”24 

Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide’nin çeşitli sayfalarında, yararlanılan kaynaklara ilişkin 

bilgilere de rastlanılmaktadır. Bunlardan bazılarının hem yazar hem de kitap isimleri 

verilirken, bazıların da ise sadece birisinin ismi belirtilir Örneğin Osmanlı tarihinin yazıldığı 

bölümlerde Ali Çelebi, Hoca Saadettin’in Tacü’t-Tevarih’i, Cevad Paşa’nın Tarih-i Nefis-i 

Askeri’si, Arabşah ve Şerafettin’in tarihleri, Hayrullah Efendi’nin Osmanlı Tarihi, Ali 

(Gelibolulu Mustafa Ali olsa gerek), Solakzade, Neşri gibi Osmanlı tarihçileri kaynak olarak 

adı geçen isimlerdendir. Yabancı kaynak olarak da Müverrih Franza, Univer Ptoresk adlı bir 

tarih mecmuasının Osmanlı tarihi cildini telif eden Mösyö Jovenin Lessen (?), Jules van Gaver 

adlı kişilerin eserlerinden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna dair tartışmalarda yararlanmıştır. 

Ayrıca eski müverrihlerden Pasmir (?) ve Gibbon (Edward Gibbon olmalı), Rum tarihçi 

Kantakuzen, Hammer’in Osmanlı Tarihi, Lamartin’in Osmanlı Tarihi; Kosova Savaşı 

konusunda Münihli Şildeberg (?), müverrih Angel (?); Niğbolu Kalesi’nin fethi konusunda Sen 

Deni (?) ve Venedikli Darvi (?); müverrih Kantu (?), Turid Tarihi (?) ve İbn Haldun’a 

rastlıyoruz. Yazarın ayrıca birçok Doğulu ve Batılı kaynakları da gözden geçirdiği 

anlaşılmaktadır. 

Gerek Tarih-i Umumi ve Kainat gerekse Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, Ahmed 

Midhat Efendi’nin dünya tarihine ilgisinin göstergelerindendir. Yazarın dünya tarihçiliğine 

duyduğu ilgi ve merak, Osmanlı Devleti’nin bu alanda yaşadığı eksiklik ve hissettiği ihtiyaçla 

birleşerek söz konusu çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu ihtiyaç aynı zamanda, 

değişen ve dönüşen dünyanın tarihçilikte de yeni anlayışları gerektirmesinden kaynaklanmıştır. 

B. Tarih İlmi ve Dünya Tarihi Üzerine Düşünceleri 

Ahmed Midhat’a göre tarih, sadece geçmişteki olayları yazmaktan ibaret bir ilim değildir. 

Böyle düşünmek tarihin sadece bir yönünü dile getirir ki, buna “şuûnât-ı târihiyye” yani tarihin 

halleri denilebilir. O, tarihin daha geniş ve güzel bir tanımının peşindedir. Üstelik bunu 

yaparken, genellikle o güne kadar tarih yazıcılığında önemsenmeyen bir unsura, insanlığın 

gelişimine odaklanır: “Tarih terakkiyât-ı insâniyyenin ve medeniyyenin terceme-i halidir. Zira 

tarih, Hz. Adem’den bu yana insanoğlunun geçirdiği ‘inkılabat’ı, kendi bilgisi yettiği derecede 

açıklamaya çalışır. Değişimin büyüklüğünü ve önemini anlamak için tarihin ilk ve son hallerini 

karşılaştırmak gerekir. Bu pek mümkün bir şeydir, hem de rivayeten değil, müşahedeten 

mümkündür.”25 Yazar insanoğlunun vahşiyetten medeniyete uzanan çizgideki değişimini bir 

örnekle anlaşılır kılmaya çalışır. “Örneğin bir Avusturalya vahşisi vücudu çırılçıplak gezdiği 

gibi, zihni ve kalbi de medeni bilgi ve hislerden mahrumdur. Bunlarda ne diyanet ne de evlilik 

fikri vardır. Erkeğin kadına olan rağbeti, bazı hayvanların dişisine gösterdiği rağbet 

tarzındadır. Hatta hayvanların çoğunda görülen yuva fikri ve erzak tedarik etme ihtiyacı bile 

bu vahşilerde görülmez. Nerede akşam olur ve uykusu gelirse orada yatar. Ottan, kökten veya 

avlayabileceği hayvanlardan ne bulursa onunla karnını doyurur. İşte tarih, insanlığın bu 

vahşiyet halinden medeniyete uzanan çizgide geçidiği değişimleri anlatan bir fenndir.”26 Başka 

bir tasvirde ise, süreci coğrafya ve halklar üzerinden örneklendirir. “Vahşiliğin bu 

derecesinden başlayarak vahşi hale yakın bedeviler, bir adım daha ileride medeniyete yakın 

bedeviler, ondan sonra Orta Asya ve Afrika gibi henüz medeniyeti tam anlamıyla edinememiş 

halk… Daha ötede İranlılar ve Osmanlılar gibi medeniyet vadisinde hayli ilerlemiş olan 

                                                           
24 Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, c. 1, Tercüman-ı Hakikat Matbaası, İstanbul 1303, s. 3-4 
25Ahmed Midhat Efendi, Tarih-i Umumi. c. 1, s.2-3. 
26A.g.e., s. 4-6. 
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insanlar; sonunda Amerika Birleşik Hükümetleri ile İngiliz, Belçika ve İsviçreliler gibi 

medeniyette en ileriye varmış olan milletler… Bunlar göz önüne getirildiğinde insaniyet ile 

medeniyetin ilk ve son hali arasında meydana gelen değişimlerin önemi ortaya çıkacaktır.”27 

Ahmed Midhat, vahşiyet-medeniyet çizgisindeki değişimlerin ortaya konulabilmesinde 

tarihe ayrı bir pay biçmektedir. Yazara göre, insanoğlunu beşeri ve medeni olgunluğuna 

eriştirecek olan şey de tarih fenninin gereği şekilde anlaşılması olacaktır. “Çünkü alemde 

tarihin kapsamı dışında olan şey yoktur; sanata, fenne, diyanet ve hikmete dair her ne varsa, 

hepsi tarihe ait meselelerdir. Böyle olmasa bile tarih, bunların hepsine ait bir genel 

meseledir.”28 

Tarihin “vahşiyet”ten “medeniyet”e ilerleyen bir süreç olduğu yazarın eserlerine iyice 

sinmiştir. Örneğin, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide’nin ilk bölümlerinde İlkçağ, Ortaçağ ve 

Yeniçağ karşılaştırılırken insanoğlunun medeniyet yolunda gittikçe ilerlediği ve geliştiği 

vurgulanır. Yazar bu süreci açıklarken “bedeviyet” ve “hazariyet” kavramlarını da kullanır. 

Dolayısıyla, yazarın İbn-i Haldun etkisini taşıdığını da söyleyebiliriz.  

Ahmed Midhat tarihin “umumiyet”i ve “hususiyet”i üzerine de açıklamalarda 

bulunmaktadır. Yazar bu kavramların öyle kolayca tarif ve tayin edilemeyeceğini, sadece bir 

milletin ya da bütün milletlerin tarihini ifade eder tarzda açıklamalarla geçiştirilemeyeceği 

inancındadır. “Umumi ve hususi kavramları çeşitli oranlara mahkum ve tabidirler. Bu 

anlamda, yazılacak bir umumi tarihin boyutları çeşitli koşullara göre değişecektir. Yani bir 

tarih diğerine oranla umumi de olabilir, hususi de. Eğer bir tarih bütün milletlerin durumunu 

bütün zamanları gözeterek anlatıyorsa, şimdilik umumiyet bundan daha geniş bir sınırda 

olmaz. Ancak bu kadar geniş olan bir umumi tarih “tarih-i kainat” ile karşılaştırıldığında 

hususi kalacaktır.”29 Yazarın burada yaptığı ayrım Christian’ın ölçeklerinden sonuncusunu 

yani “Büyük tarih ölçeği”ni akla getirir. Christian’a göre “makro tarih” ya da “Büyük Tarih”, 

dünya tarihinin ölçeklerini olduğu kadar, jeolojik hatta kozmolojik zamanı da kapsar.30  

Nazaretyan’a göre de “Büyük Tarih”, ‘büyük patlama’dan bugüne geçmişin bütünleyici bir 

görüntüsünü sunar ve bu anlamda dünya tarihinden daha geniş bir ölçeğe sahiptir.31 Ahmed 

Midhat da “Kainat Tarihi”nin, sadece üzerinde bulunduğumuz toprak parçasıyla sınırlı 

olmayacağını; diğer gezegenleri, uyduları, yıldızları, canlı ve cansız varlıkları vb. içeren çok 

daha geniş bir yapıda olacağı inancındadır. Yazar, böyle bir çalışmanın oldukça zor olacağını 

bilmektedir ve bunu bir benzetme ile destekler. Ona göre, yerküremiz mısır koçanının 

üzerindeki bir darı tanesine benzer. Ama yine de dünya tarihini hakkıyla yazabilmek mümkün 

değildir, çünkü o haliyle bile oldukça büyüktür. İşte bu nedenle, ne kadar geniş olursa olsun bir 

dünya tarihinde verilecek bilgilerin kapsamı bütün karşısında mecburen eksik kalacaktır.32 

                                                           
27 A.g.e., s. 5. 
28 A.g.e., s. 10-11. 

29 A.g.e., s. 21-22. 
30 1946 doğumlu Avustralya kökenli Amerikan tarihçi olan Christian’a göre bu yelpazenin en çarpıcı yönü bir 

bütünlük anlayışı sunmasıdır. Kişisel olanla, insani ve evrensel olan arasındaki ilişkiyi yalnızca bu geniş yelpazeler 

üzerinde ciddi bir şekilde araştırabiliriz. Dolayısıyla bu yelpazede, modern bilimsel düşünceye göre, geniş takımda 

birey olarak nasıl yer aldıklarını anlamaları için öğrencilere yardım edebiliriz. Bu yelpaze insanoğlunun evrendeki 

yeri ve insanlık tarihinin içeriği ile alakalı belli bir gerçekçiliğe de sebep olabilir. Mark Twain’in yazdığı gibi “eğer 

Eiffel Kulesi dünyanın yaşını temsil ediyor olsaydı, zirvesindeki pinnacle-knob’un üzerindeki boyanın yüzeyi insanın 

bu yaş üzerindeki payını temsil ederdi ve kulenin bu yüzey için inşa edildiğini herhangi biri anlayabilirdi. Böyle 

olacağını farz ediyorum, bilmiyorum.” Christian, a.g.m., s. 22-23. 
31 Nazaretyan, a.g.m., s. 61. 
32 Ahmed Midhat, a.g.e.,s. 21-23; Ahmed Midhat, Kainat, Mukaddime bölümü (ilk sayfa ve ye/cim sayfası).  
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Zor bir çalışma alanı olması yazar için, dünya tarihinden vazgeçmek anlamına gelmez. 

Zira, dünya tarihçiliğin onun gözünde ayrı bir önemi vardır. Ahmed Midhat’a göre, “bir 

insanın hem kendisine ve yakınlarına hem de vatanına yararlı olması defter-i hamiyyette 

mukayyed bir borç ise bu borç tarih yazarak ödenmelidir.”33 Bu nedenle yazarın en çok uğraş 

ve önem verdiği, en fazla yararlandığı bilim, tarihti. Dünya tarihçiliği ise bu noktada yazar için 

çok daha önemlidir. Çünkü insanlara bir farkındalık ve geçmiş bilinci kazandıran asıl 

çalışmalar, böylesi geniş ölçekli olanlardı. Bu görüş yazarın ...tarih okuyan adem dünyanın 

bidayetinden beri yaşamış olur, sözlerinde anlamını bulmaktadır.34 Aslında bu sözler, tarih 

bilincin zaman algısını ya da insanın kendisini nasıl bir zaman akışı içinde değerlendirmesi 

gerektiğini de ifade ediyordu. Tekeli’ye göre, insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre 

mikro zaman akışıdır. İnsanlar vaziyet alışlarını ve eylemlerini yönlendirirken bu zaman 

akışından kaçamazlar. Makro zaman ise, insan soyunun dünyadaki varlığı boyunca akıp giden 

zamandır. İnsanın kendisini bu zaman akışı içinde konumlandırmaktan kaçınması ise 

olanaklıdır. O halde tarih bilincinden söz edildiğinde ve tarih bilincine olumluluklar 

yüklendiğinde, bireyin kendisini bu zaman akışı içine yerleştirmesinden söz ediliyor 

demektir.35“...tarih okuyan adem dünyanın bidayetinden beri yaşamış olur” yargısıyla Ahmed 

Midhat da makro zaman algısına dikkati çekmektedir. Çünkü ona göre, tarih bilinci ve 

kazanımları, insanın kendisini geniş bir zaman algısında değerlendirmesi ile mümkün 

olabilirdi. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise tarih okumak ve yazmaktı. Yazar bu düşüncelerini 

Kainat’tan sonra yazdığı MufassalTarih-i Kurun-ı Cedide’de de savunur: 

...târih okuyanların zamân-ı Âdemden bu vakte kadar gelmiş geçmiş bi’l-cümle 

milletlerle beraber yaşamış olacağını söylemiş idim. O zamandan beri ne kadar târih 

okudum târih yazdım ise şu fikr-i ibtidâîyi tebdîl edecek yeni bir şey görmek şöyle 

dursun bil-akis hep bu fikri te’yîd eyleyecek hakayık gördüm. Kat’iyyen kânî oldum ki 

ömr-i beşer velev ki müsâade-i tabîiyyesinin son derecesini bulsun da yüz veya yüz 

yirmi sene devam eylesin her halde pek kısa bir şey olup ömrü müstakbele doğru 

uzatmak imkânı kat’iyyen mefkud iken mâzîye doğru uzatmak ve insanı yüzlerce ve 

hatta binlerce seneler yaşatmak imkânı ancak târih ile bulunabilir.36 

Ahmed Midhat dünya tarihçiliğinin insana sadece geçmiş bilinci değil, gelecek bilinci 

kazandırdığının da farkındadır. Ona göre, “eğer bir adam tarih bilgisi ile zihnini açıp maddi ve 

manevi kuvvetini artırır, kendisini insaniyet ve medeniyete büyük hizmetler vermeye sevk 

ederse tarih onu devr-i Adem’den şimdiye kadar yaşamış olmasına ek olarak bir de bugünden 

kıyamete kadar bir sonsuz hayat ile ödüllendirir. Böyle bir nimet ise yüz binde, hatta milyonda 

bir insana nasib olamayacağından herkes şu nimetin kendisine de nasip olması için cenab-ı 

hakka ne kadar dua etse azdır.”37 

Kainat’ı yazdıktan sonraki yıllar, Ahmed Midhat’ın tarih bilimi konusundaki 

düşüncelerini daha da sağlamlaştırmış görünmektedir. Zira “tarih; yiyip içmek, yatıp kalkmak 

gibi doğal hislerden oluşan, basit bir hayat değildir; fenn, sanat, maarif denilince akla ne 

geliyorsa, hepsini kapsayan bir yapıdadır. Bunların nasıl icat veya keşfedildiği, ne tür bir 

dönüşüm ve ilerlemelerden geçtiği, bugün ne aşamada oldukları, tarihin doğrudan ilgilendiği 

konulardı. Tarih, insanı her asrın muasırı, her büyük adamın hemşehrisi, dostu, sırdaşı yapma; 

                                                           
33 A.g.e., (Birinci tab’da münderic feth-i kelam bölümü ilk sayfa). 
34 A.g.e., feth-i kelam bölümü (ilk sayfa). 
35 İlhan Tekeli, Tarih Bilinci ve Gençlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s. 31; Ayrıca bkz. Türkiye’de 

İlk ve Orta Öğrenim Düzeyinde Tarih Öğretiminin Yeniden Yapılandırılması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

2000. 
36 Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, c. 1, s. 2.  
37 Ahmed Midhat, Tarih-i Umumi, s. 14. 
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ona her fennin ve sanatın ortaya çıkış sebeplerini, insanı hayvandan ayıran meziyetlerin 

tamamını kazandırma gücüne sahiptir. Bu nedenle ilerlemiş milletler tarihe büyük bir önem 

vermişler ve bu yolda oldukça mesafe katetmişlerdir.”38 İşte tam da bu noktada Ahmed Midhat 

söz konusu ilerlemiş milletlerle Osmanlıları kıyaslayarak, tarihe gereken önemi göstermediği 

için Müneccimbaşı (1631-1702) üzerinden umumi tarihlere ve Naima (1652-1715) üzerinden 

de hususi tarihleri eleştirmektedir. Yazara göre bu tarihçiler “okurların zihinlerini bir 

memleketten diğerine sevkederler ki, ne başlangıç noktası ne de talep edilen hedef hakkında 

okurlarda hiçbir malumat oluşmaz. Bunlar, bir ordunun sadece hareketini dile getirirler; o 

ordunun ne amaçla gittiğini belirtmezler. Halbuki o amacın yarar ve zararlarını sorgulamak 

tarihin asli vazifelerindendir. Fakat böyle sorgulamalar olmadığı için bu tür eserler “hikmet-i 

tarihiyeye” hizmet etmemiş olurlar. Eski eserler, diller ve medeniyetler hakkında da 

suskundurlar. Sadece ‘terceme-i hal’ ve senelik ya da asırlık olaylarla ilgilenerek, tarihin asıl 

talep ettiği bütünden ve bilgiden yoksun kalmışlardır.”39 

Yukarıda da görüldüğü üzere Ahmed Midhat, Osmanlı dünya tarihlerinin aceleci ve 

özensiz, belli konulara indirgenerek yazılmasını eleştirir. En önemlisi eleştirisi ise, Osmanlı 

tarihçilerinin, tarihte hayal ile gerçek arasındaki farkı görmemeleri üzerinedir. Ahmed Midhat 

tarihçilerin bu farkı görememelerinin sebepleri olarak da kişinin kendi taassubunu, 

başkalarının fikirleri etkisinde kalmalarını ya da tarihe sadece övünmek için yaklaşmaları gibi 

etkenleri gösterir. Yazara göre, söz konusu tarihçiler, açıklayamadıkları olaylar karşısında 

çaresizdirler. Çareyi, ya tek bir kişinin eylemlerini ön plana çıkartmakta ya da olayların 

açıklamasını“Allah’ın bir hikmeti”ne bağlamakta bulurlar.40 Dolayısıyla Ahmed Midhat, böyle 

bir ortamda Osmanlı tarihçiliğinin ilerlemesi ve okurlarda tarihi bilginin oluşmasın da 

mümkün olmayacağını işaret etmektedir.  

Ahmet Midhat, Osmanlı’da tarihin gerçek bir “fenn” olmasının ise Katip Çelebi ile 

başladığını belirtir. İlerleyen dönemlerde III. Selim saltanatı olaylarını muhakemeli ve özel bir 

tarihçe olarak yazan Asım’ı; sonra da Tarih-i Osmani adlı eserini yeni yöntemlere göre yazan 

Ahmet Cevdet Paşa’yı söz konusu sürecin önemli isimleri olarak anar. Fakat Ahmed Midhat’a 

göre, üç yazarın gayretleri Osmanlı tarihçiliğini gerçek bir fenn yapmaya yetmemiştir. Hatta 

sonradan kendisinin yazdığı Kainat, Mekteb-i Harbiyye-i Şahane’nin ve Mizancı Mehmed 

Murad’ın, Mekteb-i Aliyye’deki dersi için tercüme ettiği umumi tarihler bile yazara göre, 

Osmanlı tarihçiliğini amaca ulaştıramamıştır.41  

Ahmed Midhat, Osmanlı tarihini gerçek anlamda muhakeme eden bir çalışmanın 

Osmanlılarca yapılamadığından da yakınır ve üzüntü duyar. Yazara göre, böyle bir çalışma bir 

yana, Osmanlılar tarihi olayları bile herzaman yolunda ve mükemmel olarak yürütmeyi 

başaramamışlardır. Yazar, kendi haklarını gözeten mükemmel bir genel tarih yazma işini her 

zaman Avrupalılara bıraktığı içinde Osmanlı tarihçilerini eleştirir. Müverrih Homer 

derecesinde olsun bir gayret henüz Osmanlı erbab-ı kaleminde görülmemiştir. Bundan dolayı 

ervah-ı ecdad bize bir hayli küskün olsalar yeri vardır.42 Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i 

                                                           
38 Yazar, bu nedenle fenlerin ve sanatların tümünün tarihle bir muhabbeti olduğunu, bunlara dair yazılan kitapların 

da aslında birer tarih kitabı sayılabileceğini belirtir.Fakat buna engel olan şey, bu kitapların, bahsettikleri fenler ve 

sanatların yalnızca şimdiki kavaid ve kurallarından bahsederek geçmişlerine doğru bir yönelişte bulunmamalarıydı. 

Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, c. 1, s. 2-3. 
39 A.g.e., s. 3-4. 
40 A.g.e., s. 4. 
41 A.g.e., s. 4; Ahmed Asım 1807 Ekim’inden başlayarak vakanüvislikte bulunmuştur. Ziştovi Antlaşmasıyla 

başlayan yani 1791 yılından 1808 yılına kadar devam eden tarihinde, vakanüvisliğe tayini tarihinin bir yıl 

öncesinden başlayarak olayları ruzname biçiminde yazmıştır. Babinger, Asım’ın birçok yerde bu basit ruznameci 

seviyesinden sıyrılarak gerçek bir tarihçi seviyesine yükseldiğini belirtir. Babinger, a.g.e., s. 369. 
42 Ahmed Midhat, Kainat, c. 15, s. 615-616. 
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Kurun-ı Cedide’yi ve Kainat’ın Osmanlı Devleti cildini, Osmanlı tarihçiliğinin bu 

eksikliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaleme aldığını ifade eder.43 Özellikle Mufassal 

Tarih-i Kurun-ı Cedide’de de Ahmed Midhat, Yeniçağ tarihine bir Osmanlı gözüyle bakmanın 

mecburiyeti ve gerekliliğine dikkati çeker. Çünkü, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide’yi 

Avrupa’da Avrupalı bir yazar yazsaydı ve Kurun-ı Cedide’nin ortaya çıkışını, getirdiği 

yenilikleri bir Avrupalı kimliğiyle inceleseydi belki de Osmanlı tarihinin ilk dönemlerini 

önemsiz ve gereksiz bulurdu. Ancak Ahmed Midhat, kendisinin bir Osmanlı olduğunu, bir 

Osmanlı kimliğiyle Kurun-ı Cedide’yi değerlendireceğini ifade eder.44 Diğer yandan Ahmed 

Midhat, Osmanlı Devleti’nin anlatılmadığı bir dünya tarihinin eksik kalacağını 

vurgulamaktadır. “Eğer herhangi bir müellif, mükemmel bir Osmanlı tarihi tanzimine 

muvaffak olursa medeniyyet-i umumiyye-i alemin mükemmel bir tarihini de tanzim etmiş 

olur.”45 

C. Alemin Yaratılışı ve İnsanlık Tarihine Dair Görüşleri 

Bir dünya tarihçisi olarak Ahmed Midhat’ı Osmanlı Devleti’ndeki diğer dünya 

tarihçilerinden ve Kainat’ı da diğer dünya tarihlerinden ayıran özelliklerden biri, yazarın 

alemin yaratılışı ve insanlık tarihine yaklaşımında gözlenmektedir. Osmanlı Devleti’ndeki 

diğer dünya tarihlerinde de klasik İslam tarihçiliğinden mirasla alemin ve insanlığın 

yaratılışına, insanların yeryüzüne dağılışı hakkında bilgilere rastlarız. Kainat’ı farklı kılan, bu 

konular hakkında Kutsal Tarih’in rivayetleriyle bilimsel verileri karşılaştırmasıdır.  

Kainat’ta verdiği bilgilere dayanarak Ahmed Midhat’ın, Avrupa’da doğa bilimlerinin 

Dünya’nın kimyasal ve jeolojik oluşumu, diğer canlı varlıklarla birlikte insanoğlunun ortaya 

çıkışı ve yeryüzündeki yaşam tarzlarına yönelik araştırma ve sonuçlarından haberdar olduğu 

anlaşılmaktadır. Fakat yazar, tarihin ilk zamanlarının şimdiki bilimsel araştırmalara dayanarak 

bilinebileceğine kuşkuyla yaklaşmakta, bunların ilk bakışta kabul edilebilir olmadığını 

söylemektedir. “Şimdi Yaratılış hakkında Tevrat’ın bize vermiş olduğu bilgiler nasıl ki insan 

kavrayışının üstünde bir şey ise hükemanın efkâr ve kavilleri dahi ilk bakışta bâdî-i imkân-ı 

nazarda teslim ve itirafın haricinde bir şey göründüğü şüphesizdir.”46 Ahmed Midhat, daha çok 

geçmişteki yazılı kayıtları esas almaktadır. Yaratılış’la ilgili bilgi veren en önemli yazılı 

kaynak ise, Ahmed Midhat’a göre Tevrat’tır.“Dolayısıyla insanoğlunun yayılışı hakkında tarih 

elyevm şöyle kıyas ve istihrâc yollu bir hayli bilgi verir. Fakat bu bilgiler Kristof Kolomb’un 

Amerika’yı ne vechle keşfettiği hakkında verdiği bilgiler gibi saatiyle günüyle ayrıntılı ve 

gerekli kanıtları içeren kayıtlar değildir. Tarihin bu konuda verdiği bilgiler bir dereceye kadar 

tartışılabilir. Ketb-i semaviye rivayetlerinin gerçekliğini ve doğruluğunu araştırmaya insanın 

gücünün yokluğu açık olduğundan bu rivayetleri olduğu gibi kabul etmek lazımdır.”47 Üstelik 

Ahmed Midhat bunu dini bir mecburiyet olarak görmektedir: “Tevrat’ın rivayetlerine 

inanmakta ne kadar mecburiyet-i diniyye varsa hükemanın istihrâcât-ı vâkıasını reddetmek 

bedâhete karşı itiraz demek olduğundan burada dahi o nispette zorluklar görüleceği açıktır”48 

Yazarın burada başvurduğu yöntem, iki görüşü karşılaştırmaktır: 

Ey şimdi böyle iki câmi’ arasında kalmış bî-namâz gibi hayrân ve perişân-ı efkâr 

mı kalalım? Bize kalır ise kalmayalım. Çalışalım bir kat daha tamik-i fikr edelim. 

Tevrâtın rivâyâtı ile hükemânın efkârı miyânında ber-vech şüphe bularak bu iki 

                                                           
43 Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, c. 1, s. 4. 
44 A.g.e., s. 179. 
45 Ahmed Midhat, Kainat, c. 15, s. 2 
46A.g.e., mukaddime bölümü (kef/güzel he). 
47A.g.e., mukaddime bölümü (ye-ze). 
48A.g.e, Mukaddime bölümü. (Lam/tı). 
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rivâyetlerin ikisi dahi bir hükümdedir diyelim. Ve bunların dellilerini dahi göstererek 

keyfiyyeti isbatla şu koca ihtilâfı ber-taraf edelim. Öyle ise haydi 

(Bismillâhirahmânirâhim) işe yani iki rivâyeti bi't-tekabül muhâkemâta başlayalım.49 

İnançsal zorunluluğun Ahmed Midhat’ı alemin yaratılışına ilişkin çeşitli konularda 

çelişkide bıraktığı görülmektedir. Yazar “mecburiyet-i diniyye” gereği kutsal kitapların 

rivayetleri kabul eder. Ama diğer yanda da bilimin sonuçlarının öyle kolayca 

reddedilemeyeceğini söyler. Başka bir sayfada ise iki görüş arasında yapılacak bir 

karşılaştırmanın hükemanın hilkat-i alem hakkındaki görüşlerinin batıllığını ortaya 

koyabileceğini belirtir: “…yani hilkât-i âlem hakkında ketb-i mukaddesenin verdiği bilgileri 

onaylamak ve kabul etmek diğer taraftan filozofların bu konudaki düşünce ve 

değerlendirmelerini bir kerecik gözden geçirmeyi dahi engellemez ya? Belki meselenin o 

tarafını dahi anlayarak fikr-i selim ve tab’-ı müstakim hilkât-i âlem hakkındaki filozofların 

efkarını batıl görür ise bu batıllık ketb-i mukaddese rivayetlerine olan güveni bir kat daha 

takviye ve te’yid edeceğinden bu da başkaca bir fayda demek olur.”50 Fakat, bilimsel verilerin 

sağlamlığının ve hemen reddedilemeyecek kanıtları içerdiğinin farkında olan Ahmed Midhat,   

bu sözlerin hemen sonrasında bu kez hükemanın görüşlerinin aslında Tevrat’ın rivayetlerine 

uygun olduğunu söyler. “Lakin yukarıda dahi söylemiş olduğumuz vechle Tevrat’ın ayrıntılı 

vermiş olduğu bilgileri kabul ve onayda olan mecburiyetimiz hükemanın şu düşüncelerini 

kabulde tereddüd ederek muhâkemâtına girişmekten bizi men’ edemeyeceğinden bunu aşağıda 

olduğu gibi muhâkemeye cesaret eyleriz. Bu muhâkemenin sonucunda zannederiz ki 

hükemanın görüşlerini dahi Tevrat’la muvafık buluruz.”51 Yazarın bu düşüncesi, 

karşılaştırmaya konu olan dünyanın yaratılış zamanı üzerindeki sözlerinde de görülür. 

Dünyanın ne zaman meydana geldiği konusunda Ahmed Midhat, öncelikle hükemanın 

görüşlerine yer verir: “Peygamberler tarihinden bahseden kitaplar bazı anlaşmazlıklarla 

beraber Hz. Adem’in yeryüzüne inişini 8.000 seneden fazla görmezler. Bu, bir tarafa 

bırakılırsa Çinliler bile kendi tarihlerinin başlangıcını 100.000 sene öncesine götürmektedir. 

Diğer yandan küre-i arzın bazı madenleri üzerinde yapılan kimyasan analizler dünyanın yaşını 

Tevrat’ın belirttiği tarihten birkaç misli öncesine gittiğini kanıtlamaktadır. Bu araştırmaların 

sonuçlarına göre yeryüzü, öyle 10.000-20.000 senelik bir şey olmayıp, bu tahmin ve 

kıyaslardan çok daha eski bir cisimdir. Ve tabakatü’l-arz yani jeoloji fenni de gösteriyor ki 

yerküre, zamanını cenab-ı hak hazretlerinden başka kimsenin tahmin ve hesaba haddi olmayan 

bir zamandan beri vardır. Bu dahi gösteriyor ki, yeryüzü öyle bir haftada, bir senede veya bir 

asırda vücuda gelmeyip kim bilir nice milyon seneler içinde şimdiki hal ve şeklini almıştır.”52 

Yazar, madenler üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları daha sonraki sayfalarda da ayrıntılı 

olarak anlatır. 

Ahmed Midhat, hükemanın dünyanın yaratılış zamanıyla ilgili verdiği rakamlar ile 

Tevrat’ın yaratılışın altı günde tamamlandığına ilişkin rivayeti arasındaki uçurumun 

farkındadır. Fakat daha önce hükemanın görüşlerinin batıllığını savunan Ahmed Midhat, 

burada da çelişkiye düşerek bu görüşlerin aslında Tevrat’la uygunluğunu kanıtlamaya çalışır. 

Bunu yaparken, kutsal kitaplardaki “gün” kavramının aslında farklı bir zaman ölçeğine sahip 

olduğu iddiasından hareket eder. Yazara göre, kutsal kitaplarda geçen “gün” 24 saatlik bir 

zaman diliminden daha fazlasını kapsamaktadır: “…Bundan başka ‘ahiretin bir günü dünyanın 

bin kadarıdır’ şeklindeki tabirler ve Kur’ani temsiller ile hatta ‘kadir gecesi bin aydan 

                                                           
49 A.g.e, Mukaddime bölümü. (Lam-tı). 
50 A.g.e., mukaddime bölümü (kef/be). 
51 A.g.e., mukaddime bölümü (kef/ güzel he). 
52 A.g.e., mukaddime bölümü (kef/cim-kef/dal). 
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hayırlıdır’ ayet-i kerimesinde olduğu gibi birçok ayetlerde ‘bin’ diye kullanılan miktarların 

mutlaka 999’dan sonra gelen adet olduğu ve mücerred bir temsil için öyle buyurulduğu dikkate 

alınacak ve önemsenecek bir maddedir. …işte bu dahi kanıtlar ki, Yaratılış’ın süresini ölçmek 

için kullanılan ‘gün’ tabiri, bildiğimiz ‘gün’ olmayıp ondan çok daha uzun ve binlerce asırlar 

kadar fazla bir süredir.”53  

Tarihsel değişimde zaman faktörü konusunda kutsal kitapların hesaplamaları sürekli 

gündeme getirilmektedir. Çoğu İslam yorumcusu da Kur’an terminolojisindeki ‘gün’ 

kavramının aslında 1000 yıllık bir sürece tekabül ettiğini çeşitli ayetlerle kanıtlamaya 

çalışırlar.54Fakat Ahmed Midhat’ın, bir ‘gün’lük süreye çok daha fazla bir zaman biçtiği 

görülmekte, bunu ‘binlerce’ yıl olarak belirtmektedir. Bu farklılığın sebebi, yazarın, dünyanın 

yaratılışıyla ilgili Tevrat’ın verdiği rakamı hükemanın belirttiği rakamla uyuşturma çabası 

olduğu düşünülebilir. Çünkü bir günlük zaman dilimi 1000 yıl olarak kabul edilse bile, 

Tevrat’a göre Yaratılış 6000 sene öncesine gidecektir. Oysaki hükema Yaratılış’ı milyonlarca 

sene öncesine götürmektedir. Dolayısıyla Ahmed Midhat’ın, bir günlük süreyi ucu açık bir 

şekilde binlerce yıl kabul ederek hükemanın verdiği rakamla denklik kurmaya çalıştığı ihtimal 

dahilindedir.  

Ahmed Midhat, bilimin Tevrat’taki bazı bilgilerin yanlışlığını ortaya koyduğunun ve 

bunların yorumlanmasının biraz zor olduğunun farkındadır. Yazar böyle bir durumda bile, 

rivayetlerin aslında farklı yorumlar içerdiğini vurgulayarak bir çıkış yolu bulmaya 

çalışmaktadır. Örneğin  Tevrat, cennetten bir ırmak çıktığını ve bunun dört kola ayrıldığını 

belirtir. Bunlar Seyhun, Ceyhun, Dicle ve Fırat nehirleridir. Ahmed Midhat’a göre, Tevrat’ın 

böyle bir bilgi vermesi “…efkâra pek garip görünür. Çünkü biz bugünkü günde fennler 

yardımıyla bu nehirlerin kaynağını ve aktığı yeri karış karış bildikten sonra bu nehirlere suyun 

nereden ve ne suretle geldiğini dahi öğrenmişiz. Lakin bu hal üzerine şimdi Tevrat’ı tekzib mi 

edelim? Haşa! Ne lüzum?”55 Ahmed Midhat bu sözlerin devamında, yukarıda da belirtildiği 

üzere, çeşitli yorumlarla aslında rivayetlerin yanlış olmadığını kanıtlamaya çalışır. 

Dünyanın yaratılışına ilişkin Ahmed Midhat’ın Tevrat’ın hükümleri ile doğa bilimleri 

araştırmalarının karşılaştırmasından çıkardığı sonuç, kendi deyimiye “hasene-i istintâc”tır, 

yani “hayırlı sonuçlar”dır. “…mesele bu sûretle kabûl ve tasdik olunduğu takdîrde ne ketb-i 

semâviyenin hilâfına inanılmış ve ne de hükemanın efkâr ve rivayâtı haricine çıkılmış 

olmayacağından bizim için en mutavassıt suret budur.”56 Böylece Ahmed Midhat, iki görüş 

arasında ortak bir yol bulduğuna inanmaktadır. 

Ahmed Midhat “Mukaddime” bölümünde dünyanın yaratılış zamanıyla ilgili tartışmayı 

bitirdikten sonra bu kez insanoğlunun yaratılışı ve yeryüzüne yayılışlarını incelemek 

                                                           
53 A.g.e., mukaddime bölümü (Mim/vav);  
54 Örneğin Kur’ani yorumu savunan Mazharuddin Sıddıki, Kur’an’da tarihsel değişimlerin bir anda oluvermediğinin 

açıklandığını belirtir. “Dikkate değer bir zaman aralığından sonra büyük bir değişim meydana getirecek olan yavaş 

bir nedenler birikimi söz konusudur.” Sıddıki, Kur’an terminolojisinde ilahi yılın, insanların saydıklarıyla bin yıllık 

bir zamana tekabül ettiğini belirtir. Başka bir deyişle Allah’ın hesaplama ve ölçme yöntemleri insanlarınkinden 

farklıdır.Buna kanıt olarak da şu ayeti gösterir. “Senden başlarına acele azap getirmeni istiyorlar. Allah sözünden 

asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün, saydıklarınızdan bin yıl gibidir...” Bkz. Mazharuddin Sıddıki, 

Kur’an’da Tarih Kavramı, (Çev. Süleyman Kalkan), Pınar Yayınları, İstanbul 1982, s. 25; İmadüddin Halil de 

Allah’ın kainatı altı günde yarattığını, fakat bütün bunların gerçek anlamda yaratılma zamanını ve oluştuğu süreyi 

bilmemizin mümkün olmadığını belirtir. Çünkü insanların zaman ölçütleri, kainatın muazzam ölçüleri karşısında 

hiçbir şeydir. İmadüddin Halil, Kur’an-ı Kerim’in verdiği surelere göre bu zaman farkının bazen üç yüz altmış beş 

bine bazen de on sekiz milyon iki yüz elli bine ulaştığını da belirtir. Bkz. İmadüddin Halil, İslam’ın Tarih Yorumu, 

(Çev. Ahmet Ağırakça), Risale Yayınları, İstanbul 1988, s. 111-113. 
55 Ahmed Midhat, Kainat, mukaddime bölümü (mim/be-mim/cim). 
56 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/cim). 
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gerektiğini söyler. Çünkü “tarihi olaylar eğer ki bu küre üzerinde meydana geldi isekendi 

başına olmamıştır. Bunu insanlar yapmışlardır. Tarih demek insanların olay meydanında 

yaptıkları hareketleri rivayet ve hikayeden ibarettir. Öyle ise Yaratılış hakkında verilen 

bilgilerin yanında insanlığın yaratılışı hakkında da mümkün mertebe biraz bilgi peyda etsek 

fena olmaz”57 

Yazarın, burada uyguladığı yöntem de, yine iki görüş arasında bir uyum olduğunu 

gösterip rivayetleri haklı çıkarmaktır. “Ortada iki farklı görüş vardır. Bir taraf, insanoğlunun 

alemin yaratılmasından çok zamanlar sonra dünyaya geldiğini; diğer taraf ise, insanların 

alemle birlikte yaratıldığını savunur.”58 Ahmed Midhat’ın ilk grupta bahsettiği kişiler 

Yaratılış’a doğa bilimlerinin verileriyle yaklaşanlardır. İkincisi ise, içindeki tüm varlıklarla 

birlikte evrenin yaratılışını Tanrısal iradeye bağlayanlardır. Ahmed Midhat, her iki görüşü de 

kabul etmekle birlikte tarihin, alemin yaratılışı hakkında bizzat bilgi veremeyeceği 

iddiasındadır. “Çünkü bir davaya göre Yaratılış’ın başlangıcında ben-i beşer mevcut değilse, 

kendi zamanında vuku bulmayan bir şeyi bilemez. Eğer insan alemle birlikte yaratılmışsa bu 

kez insanoğlunun ilk zamanlarını dağlarda, ormanlarda ve mağaralarda geçirdiği dikkate 

alınmalıdır. Çünkü buralarda vahşi bir halde yaşayan insanlar ne okuma-yazmayı ne de alet 

yapmayı bilirlerdi. Buğdayı ve eti pişirmeyi bile bilmezler, bunları çiğ çiğ yerlerdi. Bu nedenle 

birinci babalarımızın alemin yaratılışı hakkında bize bilgi vermeleri mümkün değildi.”59 

Ahmed Midhat, insanoğlunun yaratılışı meselesinde daha dikkatli davranma zorunluluğu 

hissediyor gibidir. Zira doğa bilimleriyle hareket eden hükemanın, efkar-ı umumiyeyi kendi 

taraflarına çekmelerinden korkmaktadır. “Biz hilkât-i Adem hakkında kutsal kitapların 

bildirdikleri konuları tamamıyla kabul etmekle beraber …halbuki hükema, her konuyu çeşitli 

görünen kanıtlarla ortaya koyarak efkâr-ı umumiyeyi kendi taraflarına çekmekte bulunanlarına 

karşılık alemin yaratılışı hakkındaki karşılaştırmamıza tatbiken iş bu hilkât-i alem meselesini 

dahi muhakeme ederek iki rivayetin ikisinin dahi birliğini ve belki kutsal kitapların rivayetinin 

daha açık ve sağlıklı olduğunu meydana koymak hevesindeyiz.”60 

Ahmed Midhat’ı endişelendiren nokta, bilimsel araştırmaların yerkürenin oluşumu 

hakkında birtakım kesin bilgilere ulaşması, böylece kutsal kitapların bu konudaki rivayetlerini 

sarsmaya başlamasıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, yazarın bu durum karşısında aldığı 

tavır, rivayetleri bilimsel gerçekler karşısında ve ona göre tekrar yorumlamaya girişip ikisinin 

uygunluğunu kanıtlamaya çabalamasıdır. Ahmed Midhat’ın bunu yaparken başvurduğu 

yöntemlerden biri de, aslında kusal kitapların da birtakım fennî hükümler içerdiği, fakat 

insanların bunu ancak yeni yeni anlayabildiğiydi. Yazar’ın Kur’an-ı Kerim’den verdiği bir 

örnekte bu açıkça görülmektedir: “Hatta dikkat olunacak hükümlerdendir ki Kur’an-ı 

Kerim’de sıhhatleri en sonraki fennî keşifler ile onaylanan birtakım fennî hükümler olduğu 

halde vaktiyle fennî keşiflerin o derecelerde olmaması nedeniyle ulemadan birçokları bunları 

                                                           
57 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/dal). 
58 Ahmed Midhat, Kainat, mukaddime bölümü (ye/dal). 

59 Ahmed Midhat bu yargısını şu şekilde dile getirir: “İnsânın zâtiyyâtı ile arziyyâtı neden ibâret olacağı yani insân 

anasından doğduğu zamâna nispetle bizzat ne olup ba’de terakkiyât-ı medeniyyenin kendisine neler vermiş olacağı 

göz önüne getirilip de terakkiyât-ı medeniyye henüz yüz göstermeye başlamış olduğu zamânlar insânın yalnız 

zâtiyyâtıyla kaldığı düşünülür ise isti’dâd-ı tabîiyyesinde sem’ ve iftirâsı cem’ eden benî beşerin nebâtâttan ve 

luhumdan istifâdesi bile ancak bir bir kuzunun ve-yâhûd bir kurdun istifâdesi derecesinde kalacağına kadr-i zihinler 

vardır. Hatta medeniyyetten bu sûretle mahrûmiyet insânın zâtiyyâtına bile tesir ederek ez-cümle o halde 

natıkıyyet-i beşeriye mahdûd kalıp insânların teâti-i efkâr ve ma’lûmât etmelerine vasıta olan lisân şu hâl-i vahşette 

isti’mâli zarûrî olan birkaç kelimeye münhasır kalır.”Ahmed Midhat, a.g.e.,mukaddime bölümü (ye/dal- ye/güzel 

he). 
60 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/güzel he-nun/ze). 
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anlamayarak anlamakta ve yorumlamakta zorluk çekmişlerdir.”61 Ahmed Midhat bu iddiaya 

kanıt olarak da Yasin Suresinin 38.ayetini gösterir. Söz konusu ayet,"eş-şems-u tecrî' li 

mustekarrin lehâ zâlike takdîru el azîzi el alîmi"dir. Tercümesi ise, “güneş kendi yörüngesinde 

akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bile Allah’ın takdiri (düzenlemesi) dir.”62 

Fakat yazara göre, bu ayetin anlamı vaktiyle anlaşılamamıştır: “…ayet-i celilesinde güneşin 

kendi mihveri üzerinde döndüğünün buyurulduğunu rüşdiye mektebi şakirdanı bile 

anlayabilecekleri halde güneşin alemin merkezi olduğu ve küre-i arzın güneş etrafında ve 

bununla beraber kendi mihveri üzerinde döndüğü henüz keşfedilmediği zamanlar 

‘müstekarrin’ kelimesine tamamıyla ‘mihver’ anlamı verilmeyerek sıfat-ı istikrara menafi 

olmak üzere ‘mahrek’ anlamı verilmiş ve ayet-i celileden amaç güneşin dünya etrafında yirmi 

dört saat kadar bir zamanda devr ettiği ihtardır fikrine varılmıştır. Dolayısıyla güneşin hareketi 

gibi açık bir konuda zihinler bu kadar hata ederse Yaratılış konusu gibi bir meselede lisan-ı 

semavinin daha ziyade mestur olması zaruri olur.”63 

Yerkürenin oluşumu hakkında bilimsel araştırmaların sonuçlarının bir dereceye kadar 

fikri incelemeye muhtaç olduğunu belirten Ahmed Midhat, fenleringerek gerek diğer 

hayvanlar gerekse insanoğlunun yaratılışı hakkında aldığı suretin ise, kesinlikle fikri zahmete 

ihtiyaç görülmeksizin kabul edilebilecek derecede sade ve açık olduğunu söyler.64 

Ahmed Midhat, yine bir örnekten yola çıkmaktadır: “Biz bugünkü günde dahi açıkça 

görüyoruz ki, mesela bir elmanın üzerinde hiçbir deliği olmadığı halde içinden büyük büyük 

kurtlar çıkıyor. Bu kurtların dışardan girdiği asla düşünülmemelidir. Zira hem fenn-i nebatat ve 

hem de fenn-i hayvanat açıkça gösteriyor ki bunlar elmanın içinde ortaya çıkıyorlar. Şimdi 

bunlar nereden ortaya çıkıyor?”65 Yazarın “Mukaddime” bölümünde belirttiğine göre, on 

dokuzuncu yüzyıl doğa bilimlerinin bu soruya verdikleri yanıt; “her canlının içinde, bazı 

mikroskobik ve zararlı canlıların bulunmasıdır.”66 Fakat Ahmed Midhat, insanoğlunun 

topraktan ne suretle yaratıldığına hükemanın bir cevap veremeyip, Tevrat’ın bu konudaki 

rivayetlerine itiraz edememekte, büsbütün aciz kalmaktadırlar. “Öyleyse biz hikmet-i 

tabiîyyeden kat’-ı nazar hikmet-i Allahiyye ve diniyyeyi ele alarak deriz ki insan velev selim-i 

hükemanın dedikleri gibi yerkürenin böylece peyda eylemiş olduğu bir kabiliyet üzerine ortaya 

çıksın. Herhalde daha kendisine ruh gelmeksizin bir kere insan suretini bulmuş da sonradan 

ruh gelmiş olması adeta bedihi gibi bir şeydir. Zira ruh vücuda zarf olmayıp belki ruh mazruf, 

vücud zarftır. Ve yine hikmet-i diniyye nazarında alemde her ne ki yapılıp meydana gelmiş ise 

Alla’ın kendi kudretiyle yapılmış olduğundan insanoğlu dahi cenab-ı hakkın garip ve şaşılacak 

sanatıdır.”67 

Görüldüğü üzere Ahmed Midhat, insanoğlunun yaratılışında doğa bilimlerinin 

görüşlerinden vazgeçerek, insanı Tanrısal yaratımın bir ürünü olarak görür. Doğa bilimleri 

alanında usta bir araştırmacı olarak tanıttığı Darwin’in insanoğlunun evrimi hakkındaki 

düşüncelerine hiç yer vermez. Yazar bu tartışma sonucunda kutsal rivayetleri hükemanın 

                                                           
61 Yazar aslında Kur’an-ı Kerim’de bile, doğrulukları sonraki keşiflerle kanıtlanan fenni hükümler olduğunu, fakat 

zamanın fennlerinin bugünkü kadar ileri olmamasından dolayı bu hükümlerin o zamanlar anlaşılamadığını iddia 

eder. Örneğin Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğü henüz keşfedilmediği zamanlar Kur’an bunun haberini 

vermiştir.Ahmed Midhat burada Kur’an’daki “Ez-cümle "eş-şems-u tecrî' li mustekarrin lehâ zâlike takdîru el azîzi 

el alîmi" ayetine işaret etmektedir. A.g.e., mukaddime bölümü (Mim/elif). 
62 http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#36:38 (ET: 02.04.2015). 
63 A.g.e., mukaddime bölümü (Mim/elif). 
64 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/ze). 
65 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/ha). 
66 A.g.e., mukaddime bölümü (Nun/ha). 
67 A.g.e., mukaddime bölümü (Sin/be). 

http://kuran.diyanet.gov.tr/Kuran.aspx#36:38
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eleştirilerinden ve alaylarından kurtardığını düşünmektedir. Üstelik hemen ardından uhrevi bir 

dünya algısına sahip olduğunu bildiren cümleler kurar. “Biz, Kur’an-ı Kerim’inde tarif ettiğine 

göre cenneti; çeşitli lezzetlere, zevk ve sefa ile dolu bir nimetler evi olarak tasavvur ederiz. 

Eğer cenab-ı hakkın rızasını kazanabilirsek, bunu ahirette hazır bulacağımıza inanç ve iman 

ederiz.”68 Nitekim Ahmed Midhat, Kainat’ı yazdığı yıllarda meydana getirdiği Tarih-i 

Umumi’de, dünyanın ve insanoğlunun yaratılışını kutsal kitapların rivayetleri üzerine inşa 

edeceğini, gerekçesin ise, doğa bilimleriyle değil tarih ilmi ile meşgul olmasını göstermiştir.69 

Ahmed Midhat, insanoğlunun medenileşme sürecini de Nuh evladının Tufan’dan 

kurtulması ve dünyaya yayılmasıyla başlatır. Bu konuda özet olarak şunları söylemektedir: 

“Babil kulesi inşa edildikten sonra, dağılmış olan Nuh evladı bu kale civarında Babil’i, Mısır 

şehri karşısında da Ninova hükümetini kurmuşlardır. Sonra da bu şekilde diğer nehirleri, 

dağları, sahilleri önlerine katarak dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Bunlar ayrıldıkları 

cemiyetlere göre her biri bulundukları bölgelerde yerleşip, eğer bulundukları bölgede doğal 

mağaralar yok ise hava koşullarına göre ya çadırlarda ya da kulübeler yaparak onların içinde 

yaşamaya başlamışlardır. İnsan topluluklarının bu şekilde teşkili ise onların ihtiyaçlarını 

artırmış, ihtiyaçların artması da medeniyetin yayılmasını gerekli kılarak, insanlar kavmiyet-i 

milliyete ve yavaş yavaş diyanete ve bir aralık kanunlara bağlılığa kadar işi vardırmışlardır. En 

sonunda da şimdiki hallerine ulaşmışlardır.”70 İnsanoğlunun dünyaya ilk ne zaman yayıldığını 

bilemeyeceğimizi belirten Ahmed Midhat, en azından tarih nazarında onların ne zaman 

tanındıklarını ve bundan sonra ne gibi dönüşümlerden geçtiklerini ise dünya tarihine ilişkin söz 

konusu eserlerinde incelemeye çalışmıştır. 

D. Tarihlendirme ve Dünya Tarihinin Taksimi 

Geçmişe bakıldığında toplumların, olayları kaydetmek için kendilerine farklı başlangıç 

noktaları belirledikleri görülmektedir. Eskiçağlarda Yunanlılar için bu tarih olimpiyat 

oyunlarıyken; Romalılar, Roma şehrinin kuruluşunu, Hind ve Çinliler ise kendi tarihlerinden 

önemli saydıkları bir olayı başlangıç kabul edebilmişlerdir. Sonraki dönemlerde Hıristiyan 

tarihçiler İsa peygamberin doğumunu, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den 

Medine’ye göçünü yani Hicret’i milat kabul etmişlerdir.  

Tarih-i Umumi’de de, tarihlendirme veya tarihin başlangıcı konusuna değinildiği 

görülmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere Ahmed Midhat’a göre tarihin en geniş ve güzel 

tanımı terakkiyât-ı insâniyyenin ve medeniyyenin terceme-i hali olduğuydu. Yazara göre 

tarihin başka bir yönü ise, bir olayın hangi zamanda meydana geldiğini belirlemekti. Bunun 

aynı zamanda önemli bir tarih usulü olduğunu belirten Ahmed Midhat’a göre, akıllara en 

uygun gelen de Hz. Adem’in yeryüzüne indirilişinden başlayarak akıp giden seneleri sırasıyla 

saymaktı. İçinde bulunduğu yıldan örnek veren Ahmed Midhat, 1878’i, tarih-i hubutun 6841. 

senesi olarak hesaplar.71 Yazar bu hesaplamayla Hz. Adem’in yeryüzüne indirilişini 4693 sene 

öncesine götürmüş olmaktadır.  

Eserde dikkat çekilen konulardan biri, hiçbir tarihçinin Hz. Adem’in yeryüzüne 

indirilişinden itibaren başlayan bir tarihlendirmeyi kabul etmemesidir. Çünkü Hindli, Çinli, 

Japon, Keldani, Babilli, Fenikeli, Arap, Yahudi vb. tarihçiler bu konuda hep farklı rakamlar 

ortaya çıkarmışlardır. Örneğin Hintliler “hubut” ile milad-ı İsa (yani 0 tarihi) arasında 

3.982.298, Japonlar 2.362.594, Çinliler 2.276.486, Keldani tarihçiler 72.000, Babilliler 48.334, 

                                                           
68 A.g.e., mukaddime bölümü (Sin/cim). 
69 Ahmed Midhat, Tarih-i Umumi, s. 58-59. 
70A.g.e., mukaddime bölümü (Ayn/ze). 
71 Ahmed Midhat, Tarih-i Umumi, s. 43. 



 

  

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Dünya Tarihçisi: Ahmed Midhat Efendi 

 
Journal of History Studies 

JHS 

264 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 
 

eski Farslılar 100.000 ve Fenikeliler ise 30.000 sene geçtiğini hesaplamışlardır. Ahmed 

Midhat, bu tarihleri abartılı bulan tarihçilerin kendilerinin verdiği rakamlar arasında da 

farklılıklar olduğunu belirtir. Fakat tarihçiler, tüm hesaplamalardan sonra ortak bir rakam 

belirleyerek Hz. Adem’in yeryüzüne indirilişini milad-ı İsa’dan 4963 senesine 

tarihlendirmişlerdir.72  

Yazar, çeşitli toplumlar tarafından verilen söz konusu rakamlar arasındaki farkın milad-ı 

İsa’dan uzaklaştıkça arttığına, yakınlaştıkça da azaldığını belirtir. Ona göre, farkın azalmasının 

nedeni tarih ilminin artık  mükemmeliyetinin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla her olay, doğru bir 

zamanlama ile kaydedilmektedir.73 Ahmed Midhat da, her milletin tarihçilerinin milad-ı İsa’yı 

kabul ettiğini, kendisinin Hicret’i esas alması durumunda karışıklıklar olup uyumun 

bozulacağını gerekçe göstererek Tarih-i Umumi’sinde de milad-ı İsa’yı tarihlendirmeye 

başlangıç alacağını söylemiştir.74 

Tarih-i Umumi’de dünya tarihi, medeniyetin geçirdiği büyük inkılaplardan hareketle üç 

bölüme ayrılır. Bunlardan birincisi Atik ya da Ezmine-i Kadime’dir; Hz. Adem’den miladın 

467 senesine kadar gelir ve 5440 senelik bir zaman dilimini kapsar. İkincisi Kurun-ı Vusta 

veya Ezmine-i Mütevassıta’dır; 476-1453 yıllarını kapsar. Üçüncüsü de Kurun-ı Cedide ya da 

Ezmine-i Cedide’dir; 1453’ten sonraki zamanı kapsar.75 Kainat’ta da, III. Selim’in cülusundan 

başlayan dönem Asr-ı Hazır olarak adlandırılır. Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide’de aynı 

dönemlendirmeyi kullanan Ahmed Midhat’a göre, dünya tarini çağlara ayırmada izlenen bu 

yöntem neredeyse bir fenniyet halini almıştır. “Üstelik böyle bir taksimat keyfi değil, doğaldı 

Eğer dünya tarihini dönemlere ayırmada keyfi bir yöntem izlenecek olsaydı, Fransız İhtilali ya 

da Mısırlıların, İranlıların, Makedonyalıların yükselişleriyle çöküşleri vb. birçok olay dönem 

başlangıcı veya sonu olabilirdi. Fakat bunların hiçbiri tarihin gerek umumiyeti gerek fenniyeti 

nazarında esas taksimata doğal bir gereklilik gösterecek kadar etkili değillerdi.76 Yazar burada 

İbn Halduncu yoruma başvurarak, bu doğal gerekliliği ortaya çıkaran durumu, insanoğlunun 

vahşiyetten ya da bedeviyetten medeniyete doğru bir ilerlemesi olarak açıklar. Böyle 

düşünüldüğünde tarihin iki döneme ayrılması gerekiyordu. Birincisi mebâdî-i ıttılaât 

hususunda görülen zulmet-i meçhûliyyet; ikincisi de sonrasında görülen nûr-ı vuzûh idi.77 Yani 

ilki, insanların ilkel halde olmalarından dolayı tarihteki olayları kaydetmemelerinden doğan 

karanlık ve bilinmezliktir. İkincisi ise, medeniyet dairesine girişle birlikte olayların 

kaydedilmeye ve tarihin vücut bulmaya başlamasıydı. Yazara göre, “tarihin böylece evvel ve 

ahir zaman şeklinde iki döneme ayrılması ne kadar doğalsa, onların ortasında üçüncü bir 

zamanın olması da gayet doğaldı. Çünkü düşünülmelidir ki insanlar başlangıçtaki bedevi 

hallerinden son halleri olan medeniyete defalarca geçmiş değildirler. Bir zaman belirleyip de, 

şu zamana kadar insanlar vahşi veya bedevil idiler de ondan sonra medenî oldular demeye 

imkân yoktur.”78 İnsanların medeniyete geçişleri derece derece olmuş, fakat bedeviyetten 

kurtulduktan sonra henüz tam medenileşmemişlerdir. Bu iki hal arasında bir geçiş süreci 

yaşamışlardır ki, işte bu da ortada olan zamanı yani ezmine-i mütevassıtayı ifade etmektedir.79 

 

                                                           
72 A.g.e., s. 43-45. 
73 A.g.e., s. 45. 
74 A.g.e., s. 42-50. 
75 A.g.e., s. 51-52. 
76 Ahmed Midhat, Mufassal Tarih-i Kurun-ı Cedide, c. 1, s. 15. 
77 A.g.e., s. 15 
78 A.g.e., s. 16. 
79 A.g.e., s. 17 
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Sonuç 

Ahmed Midhat için tarih, bir insanın temel ihtiyaçları kadar gerekli ve uğraşılması 

gereken bir alandı. Özellikle dünya tarihçiliği onda adeta bir tutku haline gelmişti. O, tarihin, 

insanı bilinçli bir varlık haline getireceğini savunduğu gibi, milletlerin ilerlemesini sağlayacak 

bir unsur olarak olarak da görüyordu. Bu nedenle Osmanlı tarihçiliğine yönelik tespitlerde 

birçok eksikliğe değinmiş, özellikle bilimsel tarihçiliğinin olmayışından yakınmıştır. Yazarın 

dünya tarihine yönelik ilgisi Osmanlı tarihçiliğinin bu alanda yaşadığı eksiklikle birleşince 

ortaya üç ayrı dünya tarihi çalışması çıkmıştır. Dolayısıyla Ahmed Midhat’ın dünya tarihine 

merak ve ilgisi, aynı zamanda Osmanlı Devleti’ndeki dünya tarihçiliğini geliştirmeye yönelik 

bir girişimdi. Batı ile bütünleşmenin hız kazandığı ve Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’daki 

gelişmelere kayıtsız kalamayacağı böyle bir dönemde tarihçiliğin de değişmemesi mümkün 

değildi. Nitekim Ahmed Midhat’ın dünya tarihçiliği yolundaki girişimleri, Osmanlı 

Devleti’nin dar bir mekana ve yerel kimliklere sıkışan tarihçiliğine yeni ve bütünsel bir görüş 

kazandırma adımlarından biri olarak da değerlendirilebilir 
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