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BİR OSMANLI SÖZLÜKÇÜSÜ MÜTERCİM ASlM (1755 ? -1819) 

M.FaJih Kirişçioğlu 

Asıl adı Seyyid Ahmed Asun olan Mütercim'in hayatı hakkında kay
naklarda<O yeteri kadar bilgi olduğu için biz tekrar bir bilgi · venneyi uygun 
bulmuyoruz. Asun, karşımıza sözlükçü, ~çi ve şair olarak çıkmaktadır <2> . 
O'nun en büyük Özelliği sözlükçülüğüdüi. Asun'ın telif ve tercüme sözlükleri 
şunlardır: -

a-) Tuhİe-i Asım: Gençlere Arapça öğretırtek maksadıyla Arapça -
Türkçe olarak kaleme alınan bu eser, 1215 beyit olup, .70 sayfadan ibarettir. 
Eser, 1798'de telif edilmiştir. Eserin girişinde iki mesiıevt, ondan sonra elithe 
sırasına göre her harlle kafiyeli 1-7'şer (hepsi 65) kıta. sonunda da 3 mesnevt 
vardır. Eser yansına kadar Manisalı şaiı: Ahmet Esad tarafından şerhedilmiş-
~ : . 

. b-) Tibylin-ı nlifi' der.-tercüme-i Burhan-ı Klih: XVII. ·yy. İranlı söz
Iükçülerinden Burhan mahlaslı Mehmed Hüseyin ibni Hatefi Tebrizi'nin 
Burhan-ı Katı adlı Farsça sözlüğünün tercümesidir. Eser aslında olduğu gibi 
elifbe sıriıSıyla dizilmesine rağmen Asun, kelimeleri üstün, esre, ötre sırasına 

(1) islam AnsiklDpedisi, c.l, İstanbul 1950, s. 665-673. Türk Ansikhıpedisi, c. m, Ankara 1949, s. 
448449. İnal, İbnülemin M. Kemal, Son Asır Türk Şairleri, c. f, İstanbul 1970, s. 56. Bursalı Meh-
med Tahir, Osrruınlı MüeUijleri, c.l, İstanbul 1333, s. 269. . 
(2) Türk Dili ve Edebiyalı Ansiklopedisi, c. I, İstanbul, 1977, s. l77. Asi m, vakanüvisliği -sır.ısında 
Tarih-i Asım veya Vaka-ı Selimiye adıyla bilinen 1791-I 808 tarihleri arasındaki hadiseleri ağır bir 
üslupla ve tenkidli bir şekilde kaleme aldığ.ı bir eser yamııştır. Eserin basılı ş tarihi belli değildir. 
Asım'ın şiirleri birarayıl getirilmemiştir. O dönemin mecmualarında dağınık bir vaziyettedir. Bunlar
dan bir kısmı Bayezit kütüphanesinde 834 numaralı mecmuada kayıtlıdır. 
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koymuştur. Asım, üzerinde 6 yıl çalışıp 1797'de tamamlandığı bu esirini m. 
Selim'e sunmuş ve eser III. Selim'in emriyle H. 1214 (M. 1799)'de İstan
bul'da basılmıştır. Eserin ikinci baskısı yine İstanbul'da H. 1287 (M. 1870)'de 
yapılmıştır. 

c-) El-Okyanusü'l-BasufiTercümetü'l-Kamusu'l-Muhit: Şirazlı Mec
düddin-i Firfizabadi'nin<3~ Kamusu'l-M,uhit adlı Arapça sözlüğünün Türkçe'ye 
tercümesidir. Mütercim Asım, tercümesinjn mukaddime kısmında eserin as
lında Firfizabadi'nin al-l/imi al-'uciib al-cami beyn al-muhkem ve'l- ubiib 
adlı 60 ciltlik sözlüğünün kı saltılm ış bir tertibi olduğunu belirtmektedir (4) . 

Eser, birkaç kez Türkçe'ye kazandınimaya çalışılmışsa da bu çalışmala
nn hiçbirisi(5) 60 binAkelimelik bu eseri Türkçe'ye kazandıracak nitelikte ol
mamıştır. Mütercim AsLqı'ın bu çalışması, diğer çalışmalardan Türkçe keli
melerin zenginliği bakımından çok üstündür. Ne yazık ki, Cumhuriyet 
sonrası yapılan çalışmalar da yapılan üç yüksek lisans tezinden ileriye gitme
miştir<6>. 

Yazma nüshası İstanbul Murat Molla Kütüphanesi, Abdülhamit I bölü
münde bulunan eserde kelimeler köklerinin son ve ilk harflerine göre düzen
lenmiştir. Yani, önce sülasinin son harfi ele alınmış ve bu kısma "fasıl" adı 
verilmiştir. Her fasıl ise, kendi içinde sütasisinin ilk harfine göre "bab"lara 
aynlmıştır. Madde başı alınan Arapça kelimenin tesbitinde bilinen bir başka 
arapça kelimenin vezninden veya harekeden faydalanılmıştır. . 

Okyanus Tercümesi, ilk defa ll. MalUnud'un emriyle büyük boy üç cilt ola
rak H. 1230 (M. 1814), H. 1231 (M. 1815), H. 1233 (M. 1816) yıllarında İstan
bul'da basılmıştır. Daha sonra 1834'te Mıstr'da, 1851-1855'te ve 1888'de dört cilt 
olmak üzere yine İstanbul'da basılmıştır. Biz, Mütercim Asım'ın sözlükçülüğünü 
örneklerle belirtmek için bu eserin Mısır-Bulak H. 1250 (M: 1834) b~kısıru ele 
aldık. Asım'ı diğer sözlükçillerden ayıriın özellikler şunlardır. ··· 

(3) FirüzAbadl, Abu'l·tahir Muluımmed (1329-14 14). M~hur Aıap müellifı ol:uı bu ~ahsın eseri 
Kamüsu'l-Muhit ICigaıçc pek zengin olmamasına, mukayeseci bir görüşten mahrum ve izahlan çok 
muhtasar olmasına rağmen bütün İslam aleminde klasik sayılır. Eser, Kalküta, Bomliay, Lucknow, 

·Bul ak ve Kahice'de bir çok kereler basılrnıştır. 
f4) Eserin büyük boy 1762 sayfalık bir yazma nüshası Türk Dil Kurumu Kütüphanesindedir. 

(5) Kamils'u, Asım tercümesinden önce XYl. yy.'da Merkez Efendizade Şeyh Ahmed Efendi (ölümü: 
1555) Biibüs adı altında kısaltarak tercüme eoniştir. Aynı yüzyılda Abdullah bin Yusufbin Mehmcd 
bin Bahşi Kamiis·dan 16 bin, Sıbah-ı Cevhen~dcn 14 bin kelime almaksuretiyle 1533 yılındaMirkat
ı Kesteli'yi meydana getirmiştir. Aynca, Davud-zade Muhammed Efendi (ölümü: 160l);Ed-Dürrü'l· 
lahilfi ağblti Kiimüsu'l-Muhfl adlı eserinde Kamils'dan faydalanmıştır. 
(6) Kiri~çioğlu, M. Fatih, Kiimüs·ı Olcyanus'ta UVlV Adlan, .S.Ü. Sos. Bil. Enst, Konya, 1988 (Ba
sılrnamış yüksek lisans tezi). 
Güler, Kemal, Kiimüsu'l-Muhfl Tercümesindeki Türkçe Hayvan İsim/eri, S.Ü. Sos. Bil. Enst, 
Konya, 1988 (Basılmamış Yüksek lisans tezi). _ _ _ / _ 
Turhan, Emin Ali, Kiimüs-ı Olcyanus'llı Nebat Adları, S. U. Sos. BiL Enst, Konya, 1988 (Basılma-
mı~ yüksek lisans tezi). -·- · 
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f. 
a-) Arapça kelimeleri açıklarken Türkçe'de kullanılan bütün karşılıklan-

nı vermeye çalıŞmıştır: 
~tj~ ~\ ) Bir böcek adıdır ki, Forisi'de herek-i zemin ve Türki'de yer 
eşeciğı ve devecik ve evliyadevesi tt;zbir itdikleri böcektir. Çekirge gibi uzun 
uzun ayaklan olur. Ana eşek kurdi dahi dirler (1, 224). 
( -~.::J...\ ) Çekirgeye şebih bir küçük pe"ende adıdır. Türki'de ağus
tosböceği ve orakböceği didikleridir (I, 584). 

b-) Kelimelerin Türkçe'de kullanılan karşılıklannı verirken "bizim di
yarlar", "etrlik", "Anatolı", "Taşra Türki" gibi ifadelerle kelimelerin 
hangi bölgelerde kullanıldığını da belirtmiştir: 
(, ~ \) Cibinlik tabir olunan perdeye din ür ki sivri sinek için kuru-

, lur nanıusiyye da!zi dinür ve cibin Tatar ve Türk lisanında sivri sineğe din-
mekle cibinlik tabirifasih olur (lll, 340). : 
( t ~~ ) Pamuk hallaclıyacak nesneye din ür ki murad pamukdan 
dane çıkaracak aletdir. Anatalı'da ve bizim diyariarda çırçır tabir olunur. 
Bir tarza çarhdır. Danelü penbeyi anın ağzına virüp tarza çevirir/er. Dane
leri beri tarafa dökülüp öte tarafa halis penbesi dökülür. İşte mıhüic ol 
çarh olacakdır (I, 374). 

,;-:."'.:r .. ( ~~ \ ) Hevammdan manıf '!'uzi elin-ver lulıdır. Farisi'de kejdum 
dinür. Türkisi olmayan esmlidendır. Ve bir etrlikden kuyngı öri diyü 
mesmuumuz oldu. Öri dimek kalkık ve yukan dimekdir (I, 212). 
Ci-1. ....-:. .J\) llallaclandıkdan sonra eğrilmek için' uzu~ uzun- dürülmüş 
pa;;,iik sebikelerine dinür ki Taşra Türki'de bedrek dinür (I, 544). 

,.. c-) Eserini yer yer nüktelerle süslemeyi bitmiştir: 
<'i.- '/ 1"'1) Bite dinür ki pfrenin biraderidir, kaml'gibi '(1,375). 
~1t' . 

( ~ 1 ) Sivri sineğe dinür ... ve yassıca cüsseli kırmıZı ve ziyôdesiyle 
bed-buy bir böcek adıdır ki tahta biti didikleri kafir olacakdır_ (II, 827). 

d-) Kelimelerin karşılıklannı açtk.larke'n okuyucular için gerekli bilgile
ri vererek eserini kısmen iınsiklopedi hüviyetine sokmuştur: 

<..) (k :t.J\ ) Şinglir-ı Fdris~ mua"ebidir ki Arabi'de hüsnü'I-hımar ve 
kakld ve hum.eyre ve riclü'l-hamôm dahi dirler. Türki'de eşek maru/ı ve 
havlicivli didikleri nebat olacakdır ki edeviyedendir. Neblitı zemine müla
sık, sakı tiken tiken tüylü ve kökü parmak gılzetinde ve kan gibi kırmızı 
olur. El sürüldükde eli rengin eder. Toprağı pek tayyib olan yerlerde biter 
(1,925~~~... .· . 
( ~ ~ \ ) Bir nevi ulu ağaç ismidir. Tliif ciMlinde meşhudem. olmuş
tur. Bu ağaç yırtıcılar ağacı didik/eridir. Uzun ve yumuşak dallan olur. Kı
n/sa südü akar. Hicaz'da kesirdir. Südünü ta'ama izlife eyleseler cüzzlima 
nafidir (I, 362). 
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e-) Madde başı kelimeleri ele alırken Arap şivelerindelçi, ~tincedeki, 
· Süxyanicedeki karşılıklannı da vermeyi ihmal etmemiştir: · 

•• ". ~ , :. .-:.~ '\ A e • .• Wl • ;o• ..... A "" ' (t.JJ' · ··! ,) Yemen lugatinde gogedınur, sema manasına (1,734). 
("'·· -~J 1 ) Bocu vefino tabir olunan ayaklan kısa ve hurde köpeğe 
dinür. Bir nevinJ de mastı tabir iderler (III, 642). 
( tİ~ai:41 \. ) Koldıı bir taf1Ul; · a4idır ki andan kıısd olunur ve bu 
mu'arrebtİi~ Bu tamar koldıı olan üÇ 'iamiın.n biridir ki buna Forisi'de 
seroriiy ve TürkJ"'de baş taman tabir iderler. Ve bu Süryoni'den 
mu'arrebdir. Ve biri ekhel didükleri tamardır ki ol üç tamann ortasında 
vôkidir. Ve biri başlıkdır ki tm aŞağı olan tanuırdır. Forisi'de-buna rakk-ı 

· şuşi dinür ki akciğer tamandır.- ·Ve ·bu'nlar·Yunani'de ·tivorta tabir·olunan 
. ana tOmardan şubelerdir. Her uz.uvda birer isimle müsemmôdır (m, 328). 
' ·. f-) Fiıı1z3.badi ve başka sözlükçülerin yanlışlıklaniıı dÜzelterek tercüme-
-- 'sine oıjiiıal 'mr nitelik kazandırmıştır: · · · · 
· ( JQ\ f .:ı;çs\ ) Çok, hsir mônôsınadır ve az, kalil môtıôsınadu. Garibdir 
ki.tiı_ü/1Jirzıd4iyetfnden sükii~ eylemişdir (1, 755). . ( 'a:!/.4' · -!J\ ) Bir mtiruj kuş adıdır ki yeşU ve kırmızı. ~enekler ile alaca 
ve ~u~ olur. An:-ı Harem-i Şen]' de dahi f!lur. Bu kuş ankuşu didik
leridir. Ve btizılar ahyal ile beyan eylediler: ki boyunburan didikleri kuşdur. 
LAkin . bunun benekieri .siyah olmağla bu değildir. Belki arıkuşıdır (II, 
~5).· " . . . 

g-) Aslı bozularak Arapça'ya, Farsça'ya ve Türkçe'ye geÇen kelimeleri 
be~J:Sk bj_r noktada etimologlug yapmıŞtır: . · · 
( .~~. -~l ) .Malumdur ki· dip deveye dinür. Farisi'de üştür-i môde 

. dinür. Türkı""de Jiıôdeyi tahTifte maya_ tabir iderler (III, 61). 
( l.J 4l ... ~.J1 ) Çevgona dinür, muhaccen mdnôsına. Cirld-bQzlar ve ça
vuşlar kullanır/ar. Ve bağçuvon Icekesine de ıtliik olunur ki ucı eğri ağaç
dır. Anınla dallan çekerler,. _Ve bu çevgon-ı Forisi muarrebidir. Türkı""de 
ana karagı_ tabir olunur (1, 41 7). . 
( 7:'5 .. :;t'\. ). Huff ismidir ki maruf ayakkızbıdır. Muze ;,u'an:e~idir. 
Malum Ola ki ,f~i'de muze çıplak ayağa giyilen· huffe dinür. Kaldı ki mü
elüf mevzec .laftını huff ile ve ·muk lajzını, huff üue mutlakıı giyilen huff 
ile tefsir eylemekle, bizim .mest ve Semerkand tarafının sokman ve nisvonın 
çedik ve dervişoriın tomak didülderine lıuff .ve me~zec dinür ki bunlar.çıp
lak ayağa giyüür (1, 440)~ 

· .. . "" . --
Sonuç olarak şunu belirtmek isteriz ki, Asım, devrinin en öneinli ,söz-

lükçülerindendir. Sözlüklerinin bir an önce Türkiye _Türkçesi'ne ~ası, . 
büyük bir kültür hizmeti o~acaktır: -


