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Tableau general de l'Empire ottoman 
adlı eseriyle tanınan İsveç elçisi. 

_j 

istanbul Beyoğlu ' nda Katalik Ermeni 
bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 
1721'de istanbul'da doğan ve 1787'de 
İzmir'de ölen babası Johannes Mourad
gea'nın adı arşiv kayıtlarında "Ohannes 
veled -i Muradca" şeklinde geçer. "Mu
radca" isminin sonunda düşmüş bir "n" 
harfinin bulunduğu ve kelimenin Erme
nice aslının "Muradcan" olduğu tesbit 
edilmiştir. Bu kayda göre büyük baba
sının adını aldığı anlaşılmaktadır. Meş

hur olduğu d'Ohsson adı ise amcası ve
ya dayısının lakabı olan "tosun" kelime
sinin ileride kendisine .isveç kralı tara
fından asaJet payesi verildiğinde aldığı 
şekle dayanır. Bu durumda onun Osmanlı 
tebaası olarak adının Muradcan Tosun
yan olduğu ortaya çıkmaktadır. 

D'Ohsson ilk görevine muhtemelen, iz
mir'de 1735'te açılan isveç Konsolosluğu'
nun ilk tercümanlarından olup 1738'den 
1777'ye kadar bu görevde bulunan ba
basının yanında başladı. Ardından 1763'
te İstanbul'daki isveç Elçiliği'nde tercü
manlık hizmetine girerek 1768 ·de bu
rada baştercüman oldu. istanbul'da iken, 
özellikle Fransiskan ve Daminikan papaz
ları tarafından sürdürülen Batı eğitim 

tarzından, buradaki aydın zümrelerin 
sağladığı imkanlardan istifade etti ve 
iyi bir eğitim gördü. Tercümanlık hizme
ti yanında Doğu dillerini ve tarihini Av
rupa! metotlarla yakından incelemeye 
başladı. İslam dünyasının tarih ve mede
niyetine karşı büyük bir ilgi duyarak bu 
konuda orüinal malzemeler ve birinci 
elden kaynaklar üzerinde çalışmalarını 
sürdürdü. Bilhassa ll. Selim'le ilgili bir 
eser yazmayı planiadıysa da bu arzu
sundan İsveç elçisi Ulric de Celsing'in tel
kinleriyle vazgeçti ve elçinin tavsiyesiy
le, Osmanlı Devleti'nin bütününü sergi-
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leyecek ve ilerideki büyük eserinin çer
çevesini oluşturacak olan konulara yö
neldi. Yirmi iki yıl boyunca malzeme top
layan ve Osmanlı ulema ve ricalinden 
isimlerini vermediği iki kişinin devletin 
hukuki yapı ve teşkilatıyla ilgili konular
da kendisine çok yardımcı olduklarını be
lirten d'Ohsson 1784'te Fransa'ya gitti. 
1784-1792 yılları arasında Avrupa' da 
kaldı ve çoğunlukla Fransa· da oturdu. 
Paris'te Male Dupan'ın ve bir Fransız ra
hibinin yardımlarıyla beraberinde ge
tirdiği malzemeleri tasnif etti: ayrıca ça
lışmalarını bazan Venedik'teki St. Lazar 
Mehitaryan Manastırı'nda sürdürerek 
burada H. Mikael Çarncıyan ve H. Gugas 
İnciciyan gibi kişilerden faydalandı. 

Bu arada diplomatlık mesleğinde de 
ilerleyen d'Ohsson, 1775'te isveç kralın
dan "kralın mahrem-i esrarı ve sır kati
bi" unvaniarını aldı ve 1783 tarihli İsveç
Osmanlı Ticaret ve Dostluk Antiaşması'
nın gerçekleşmesindeki üstün katkıların
dan ötürü kendisine "Vasa nişanı" tevcih 
edildi. 1796 yılı sonunda İsveç elçisi ola
rak tayin edildi, 1801'de kendisine şö
valye payesiyle asaJet unvanı verildi. 

D'Ohsson'un bu süratli yükselişinde, 
Osmanlı sarayı ile iş yaptığı söylenen 
Ermeni sarraflarından Abraham Kule
li'nin kızı Eva ile evlenmesinin de önem
li katkısı vardır. 1782'de kaybettiği bu 
ilk eşinden, ileride kendisi gibi diplomat 
olacak ve şarkiyat sahasında isim yapa
cak olan oğlu Abraham Constantin doğ
du. İkinci evliliğin i 1789' da Marie Anto
inette Amelie Beilliard adlı bir Fransız 
ile yaptı: bu eşi de kendisinin Fransa ile 
olan ilişkilerini sağlamlaştırmasına yar
dımcı oldu. Osmanlı tebaası olan diğer 
Katalik Ermeniler hakkında ileri sürülen, 
servetlerini yurt dışına kaçırdıkları isna
dını doğrularcasına servetini Fransa'ya 
taşıyarak parasını Fransız bankalarına 

yatırdı. Ancak 1789 ihtilali ile başlayan 
Fransa'daki karışıklıklar neticesinde ser
vetini kaybetti. Bu durum, onun İstan
bul'a döndüğünde İsveç elçisi sıfatıyla 
Fransız ihtilal temsilcilerini destekleme
si ve İstanbul'daki "Jacobin" lerle sıkı iliş 
kiler içine girmesine yol açtı. Nitekim 
Babıali nezdinde Fransız politikasını des
teklemesi karşılığında Fransız hüküme
tinin maddi yardımlarını sağlamayı ba
şarmıştı. Ancak bu durumun Fransızlar'ın 
Mısır'a saldırması ile (Temmuz ı 798) or
taya çıkarılması, d'Ohsson'un istanbul'
da İsveç elçisi sıfatıyla bulunmasını im
kansız hale getirdi. Bunun üzerine "is
tenmeyen adam" ilan edilerek isveç kra-

· lından elçi olarak İstanbul'a "hakiki bir 
isveçli"nin gönderilmesi istendi. Elçilik 
tercümanı olduğu dönemlerde çok faal 
olan ve Osmanlı Devleti'ni özellikle Rus
ya'nın Küçük Kaynarca Antiaşması'ndan 
sonraki politikasına karşı destekleyen, 
önde gelen devlet 'ricali ve bilhassa Ha
lil Hamid Paşa ile yakın ilişkiler kuran, 
onun reform düşüncelerini benimseyen, 
Rus filosunun tekrar Akdeniz'e girme
sini önlemek amacıyla İsveç yanında is
panya 'nın da katkılarının önemine dik
kat çeken ve Osmanlı- İspanya dostluk 
antlaşmasının gerçekleşmesinde (ı 780) 
önemli rol oynayan d'Ohsson 'un elçilik 
yılları genelde, hükümetinin talimatı dı
şında Fransızlar'ın politikasını destekle
mek ve İsveç ile Osmanlı Devleti arasın
da yapılan 11 Temmuz 1789 tarihli itti
fak antiaşması gereği, isveç'in Rusya'ya 
karşı savaşı sürdürmesi şartıyla Osman
lı Devleti'nin ödemeyi taahhüt ettiği pa
raların tahsili için uğraşmakla geçti. is
veç'in, ittifak şartlarına aykırı şekilde 

Rusya ile ayrı bir barış yaparak savaştan 
çekilmesi para talebini hukuki yönden 
mesnetsiz bıraktığından onun bu yolda
ki ısrarlı girişimleri bir sonuç vermedi. 
1799 Nisanında isveç hükümeti tarafın
dan geri çağrılan d'Ohsson, 12 Ağustos'
ta Viyana'ya gitmek üzere istanbul'dan 
ayrıldı. Hayatının geri kalan kısmını Fran
sa'da geçirdi ve 27 Ağustos 1807'de Pa
ris yakınlarında Biavre 'de öldü. Mezarı 
bugün mevcut değildir. 

D'Ohsson, Osmanlı Devleti'nde doğup 
büyüyen ve tahsil gören, Avrupa kültü
rü ve medeniyetiyle yoğrulan, hayat bul
duğu topraklarda maddi ve manevi zen
ginliklere erişen Levanten tipierin ilk ve 
en parlak örneklerinden biridir. 

Eserleri. 1. Nizam-ı Cedid'e dair layiha
ları. 1792'de istanbul'a döndükten son
ra, yapılması düşünülen yenileşme hare
ketleri dolayısıyla, Ebubekir Ratib Efen
di'nin de tavsiyesine uyularak kendisin
den Nizam - ı Cedid'e dair bir layiha ha
zırlaması, ayrıca yurt dışından ihtiyaç 
duyulan bazı askeri uzmanların, mimar 
ve mühendislerin getirilmesine vasıta 

olması istenmiştir. D'Ohsson reformlar
la ilgili olarak iki ayrı risale kaleme al
mıştır (Beydilli, s. 299 -310). Bunlardan 
biri, yapılacak reformların şer' -i şerife

uygun olduğu hakkında takdim ettiği la
yihasıdır ve 9 Ocak 1793 tarihinde lll. Se
lim'e takdim edilmiştir. Bu layiha, "ni
zam- ı asker ve levazım -ı harbe dair" ha
zırlayacağı esas layihaya bir mukaddime 
olarak telif edilmişti. Burada İslam tari
hi ve İ slam hukuku alanındaki bilgisini 



göstermek isteyen d'Ohsson, bir devle
tin kanun ve nizamlarının zamanla bo
zulabileceğini belirterek böyle durumlar
da bunların yenilenmesi ve zamanın ih
tiyaçlarına göre düzenlenmesine, kısaca 
devlet bünyesinde bir "nizam-ı cedid" ic
rasına şer'i yönden herhangi bir engel 
olmadığını ifade eder. Çin sınırlarından 
Cebelitarık Bağazı'na kadar uzanan "mil
let-i beyza-yı İslamiyye" halife ve hü
kümdarlarının nizarn ve kanunları ve 
harp fennini diğer devletlerden almak
ta hiçbir beis görmediklerini, böyle bir 
şeyi şeriat hükümlerine aykırı bulmadık
larını söyleyerek "imamü'l-mü'minin"in 
zamanın değişen şart larına göre tedbir
ler almakla ve ümmet-i Muhammed'i 
korumaya çalışmakla mükellef olduğu
nu vurgular. Bu konuda halk arasında 
görülen bozuk fikirlerin şer'i ve akli de
lillerle giderilmesini tavsiye eder. "Ni
zam -ı asker ve levazım-ı harbe dair" olan 
diğer layihası, askerin tertip ve talimi 
konusunun taşıdığı önemi vurgulayarak 
başlamakta ve Avrupa'dan yeterli sayı
da askeri eğitimci ve uzman temin edil
mesi ve bir kara mühendishanesi ku
rulması gibi ana noktalar üzerinde dur
maktadır. Asker sayısının çokluğundan 
ziyade özellikle harp ilmine ve sanatına 
olan vukufun önemini belirtir. İslam dün
yasının vaktiyle ulaştığı yüksek medeni
yeti, astronomi ve riyaziye sahasındaki 
üstünlüğünü dile getirerek Harünürre
şid' in Karlmann'a hediye ettiği çalar sa
ati buna örnek gösterir. İslam dünyası
nın eski şan ve şöhretini yeniden kazan
masının ancak çağdaş teknolojinin edi
nilmesi yolunda göstereceği ilerleyişle 

mümkün olabileceğini ileri sürer. Gerek
li fenlerin öğretilmesi için açılmasını tav
siye ettiği kara mühendishanesini ayrın
tılı bir şekilde ve on yedi madde halinde 
ele alır. 1794 yılının ilk günlerinde tak
dim ettiği bu layihada açılmasını tav
siye ettiği Mekteb-i Fünün-ı Harbiyye, 
1795'te Mühendishane-i Serri-i Hüma
yun adıyla kurulmuştur. Bu yeni mühen
dishane için düzenlenen "kanunname"
de yer alan hususlar d'Ohsson'un bu ko
nu ile ilgili tavsiyelerinin bir özetidir. 2. 

Tableau general de l'Empire ottoman. 
Eser büyük boyda üç cilt halinde yayım
lanmıştır (Tableau general de l 'Empire ot· 
toman, diuise en deux parties, dont l'une 
comprend la legislation Mahometane; 
l 'autre /'histoire de l 'Empire ottoman, Pa
ris 1787-18201 Kitap, İslam hukukunu ih
tiva eden kısım ve Osmanlı tarihi kısmı 
olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. 

Birinci bölüm İbrahim ei-Halebi'nin (ö 

956/ 1549) Mülteka'l- ebhur'una dayan
makta olup bu eserin tamamını tercü
me ettiğini bizzat müellif söylemektedir. 
Kullandığı diğer önemli kaynak ise Ne
sefi'nin (ö 5371 1142) cAka'idü'n-Ne
sefi adlı eseridir. İkinci bölüm, başlan 
gıçtan 1774 yılına kadar gelen bir Os
manlı tarihidir. Burada saray teşkilatı , 

Osmanlı hanedanı, harem, harem haya
tı ve harem kadınları hakkında yer alan 
bilgilerin, saray hizmetkarları ve harem
de yaşayan cariyelerden alınarak aktanl
dığı ifade edilir. lll. Selim devrinin ye
ni düzenlemeleri ve reformlarıyla ilgi
li verilen bazı bilgiler ise müellifin son 
gelişmeleri uzaktan dahi olsa takip et
tiğini gösterir. D'Ohsson 'un, bu eseri
nin çeşitli yerlerinde ortaya koyduğu ba
zı temel görüşleri Nizam-ı Cedid'e dair 
verdiği layiha mukaddimesinde de tek
rarladığı görülmektedir. Bunlar, Avru
pa'da mevcut nizarn ve fenlerin iktiba
sında şer'i bir mahzur aranmaması ge
rektiği, hükümdarın, şahsında topladığı 

mutlak otoritesiyle devletin yenilenmesi 
ve güçlenmesi için her türlü tedbiri al
makla yükümlü olduğu yolundaki görüş
leridir. D'Ohsson 1792'de tekrar İstan
bul'a geldiğinde beraberinde getirdiği 

eserinin ilk iki cildini lll. Selim'e sunmuş
tur. Kitapta bulunan gravürlerin altın

daki Fransızca açıklamalar padişah için 
tercüme edilmiştir. Eseri çok beğenen 
111. Selim, "Musannifini Hak Teala islam 
ile müşerref eyleye" temennisini ihtiva 
eden hatt-ı hümayunu ile kendisine 5000 

kuruş gibi büyük bir atıyye vermiştir. 
Eserin I. cildi kısa bir zaman içinde Al
manca olarak da yayımlanmıştır (Al/ge· 

meine Schilderung des ottomanisches Rei· 

ches (tre Christian Daniel Beckl, 1-11 , Leip
zig 1788- 17931 Birinci baskısı son de
rece değerli gravürlerle süslü olan ese
rin Fransızca ikinci basımı d'Ohsson'un 
sağlığında başlamış, yedi küçük boy ki
tap halindeki bu basımın son üç cildi mü
ellifin oğlu Abraham Constantin d'Ohsson 
tarafından tamamlanmıştır (Paris 1788-

D'Ohsson' un 
takdim ettiğ i 

ilk l ayi has ı nın 

tercümesi 
ve üzerinde 
lll. Selim'in 

hatt ı 

(BA,HH, 

nr. 13.309) 
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1824). Kitabın Zerhan Yüksel tarafından 
yapılan, hangi baskı ve cildin çeviride 
ne ölçüde esas alındığı belli olmayan kü
çük hacimli bir tercümesi kullanılabile

cek nitelikte değildir (XV/11. Yüzyll Türki· 

yesi'nde Ör{ ve Adet/er, istanbul, ts. [Ter
cüman 1001 Temel Eser[) D'Ohsson'un 
üzerinde çalıştığı diğer büyük eseri "Tab
leau historique de !'orient" başlığını taşı
makta olup uzun yıllar malzemesini top
ladığını ifade ettiği bu çalışmasını ya
yımlayamamıştır. 

D'Ohsson'un oğlu Abraham Constan
tin d'Ohsson, babasının ölümü üzerine 
Tableau general'in ikinci baskısının ta
mamlanmasını sağlamıştır. A. C. d'Ohs
son 1828'de Paris'te Des peuples de 
Caucase o u vayage d'Abou'l- Cassini 
adlı eserini yayımlamış, 183S'te Haag'
da Histoire Mongols depuis Tchinguis
Khan jusqu'a Timour adlı meşhur ese
rini neşretmiştir. Bu sonuncu eseri Mus
tafa Rahmi tarafından Türkçe'ye tercü
me edilerek Moğol Tarihi adıyla basıl
mıştır (istanbul ı 340- ı 342). Ancak bu çe
viride mütercim, Abraham Constantin'i 
babası Mouradgea ile karıştırmış ve ki
tabın yazarını Muraje Doson olarak gös
termiştir. 
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