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C Bˆ fiÖMER

(d. 1750’ler; ö. 1814?)

HAYATI

Bursalª Me˛med ‡ hir’in fiO ˇsm nlª Mµ’ellifleri’nde verdiÿi sªnªrlª bilgi dªsªnda
C.fiÖ. hakkªnda diÿer biyografik ve bibliyografik kaynaklarda herhangi bir kayªt bu-
lunmaz.1 C.fiÖ.’in doÿum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Bununla beraber Ta’rıƒ’in
telif tarihi olan 1203/1789 yªlªnda orta yaslarda olduÿu varsayªlªrsa, mµellifin 18.
yµzyªlªn ikinci yarªsªnda doÿduÿu tahmin edilebilir. C.fiÖ.’e dair bu bilgi yetersizli-
ÿinden dolayª simdiye kadar bir çok yazar C.fiÖ.’in ismini yanlªs olarak C bı Safiıd ve
bu yanlªs isme izafeten C bı Ta’rıƒi’ni de C bı Safiıd Ta’rıƒi diye zikretmislerdir.2

Mµellifin ismine dair diÿer bir yanlªs tespit de Ahmed Hamdi Tanpªnar tarafªndan ya-
pªlmªstªr. ºlk baskªsª 1942’de yapªlan 19. Asªr Tµrk Edebiyatª Tarihi adlª eserinde
Tanpªnar, kaynaklarª arasªnda kullandªÿª C bı Ta’rıƒi’nin Istanbul ˜niversitesi nµs-
hasªndan C bı fiºsmet Bey Ta’rıƒi diye bahsetmistir.3 Öte yandan bu nµshanªn iç ka-
paÿªna C bı Safiıd’iñ Ta’rıƒi diye bir not dµsµlmµstµr. “Safiıd” isminin nereden
kaynaklandªÿª belli deÿildir, ama bu ismin mµellifle ilgisi bulunmadªÿª muhakkaktªr.
Çµnkµ mµellifin ismi bu nµshanªn 278 yapraÿªnªn a yµzµnde “Cabi-yi Ayasofya
fiÖmer Efendi” seklinde geçmektedir. ºç kapaktaki “Safiıd” ismi belki nµshayª incele-
meyen biri tarafªndan yakªstªrªlmªstªr. C bı fiºsmet Bey ismi de bir yakªstªrmanªn µrµ-
nµ olmalªdªr. Ömer Efendi’nin ismi, memuriyet µnvanªyla beraber, mµellif nµshasªnªn
(Esad Efendi 2152) 379a varaÿªnda mµelliften baska birisi tarafªndan kaydedilmistir .

Eserinde verdiÿi bilgiler ve satªr aralarªndaki ipuçlarª sayesinde mµellif hakkªnda
bazª bilgilere sahip oluyoruz. ˜skµdar’da oturduÿunu birkaç yerde ifade etmektedir.
Örneÿin sµrgµn olarak gönderildiÿi Saqªz (Chios) adasªnda Saqªz naibi Seyyid Fey-
„zull h Efendi ve maiyetinden gördµÿµ sªcak ilgiyi onlarªn da kendisi gibi ˜skµd rlª
olmasªna baÿlar.4 C.fiÖ. Istanbul-Ortaköy’deki tartªsmalª vakªf statµsµnde bir evin ya-
zªsmalarªnª hatªra binaen yaptªÿª için kusurlu görµlerek Saqªz adasªna sµrµlmµstµr.
Sµrgµn hayatª 7 Safer 1225/14 Mart 1810 tarihinde baslamªs, µç ay kadar Saqªz ada-
sªnda kalmªs ve 5 Cemaziyelevvel 1225/8 Haziran 1810 tarihinde cezasªnª tamamla-
yarak veya affedilerek Istanbul'a dönmµstµr.5

C.fiÖ.’in bµrokratik çevrelerde çok sayªda dostu olduÿu anlasªlmaktadªr. Nesredi-
len ferman ve hatt-ª hµmayunlarª genellikle “me’al” diye kaydetmesine karsªn, resmi
kroniklerdeki metinlerle karsªlastªrªldªÿªnda bu belgelerin kelimesi kelimesine aynª
olduÿu farkedilir. Kimi olaylarª kaydederken isimlerini belirterek andªÿª devlet rica-
linin, mµellifin bu belgeleri görmesine yardªmcª olduÿu dµsµnµlebilir. Mesela zama-
nªn defterdarª Me˛med R ªb Efendi (defterdarlªÿª 3 Sevval 1223-26 Cemaziyelevvel
1226/22 Kasªm 1808-12 Haziran 1811) ile samimi konusma uslubu okurda aralarªnda
bir samimiyet olduÿu hissini uyandªrªr. 1224 yªlªnªn Receb ayªnda (Aÿustos-Eylµl
1809) bas gösteren mali sªkªntªnªn giderilmesi maksadªyla yapªlan tahsilatta C.fiÖ.’in
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tasªdªÿª sªfat dolayªsªyla payªna 3000 kurus dµsmµstµr. Bu parayª ödemeye gittiÿinde,
Defterdar Me˛med R ªb ile görµserek ödemesi gereken 3000 kurusu 1500 kurusa
indirmeyi basarmªstªr.6

Yazarªn Ayaßofya cabiliÿi (vergi gelirleri tahsildarª) dªsªnda herhangi bir memuri-
yette bulunup bulunmadªÿªna dair bir bilgiye sahip deÿiliz. Cabi olduÿunu belirttiÿi
ilk satªrlar 3 Receb 1224/14 Aÿustos 1809 tarihlidir,7 fakat ilk defa ne zaman bu gö-
reve atandªÿª bilinmemektedir. Bu durum ve C.fiÖ.’in bilinen görevinin dªsªnda kimli-
ÿinin tespitinde yardªmcª olabilecek baba adª, doÿduÿu yer veya kullandªÿª bir mahlas
gibi verilerin olmayªsª yazar hakkªnda arsiv arastªrmasªnª zorlastªrmaktadªr. Nitekim,
cabilik tevcihlerinin bulunan arsiv belgeleri µzerinde yapªlan arastªrmada, fiÖmer a-
lıfe b. fiAlı adªna bulunabilen ve Muharrem-Safer 1218/Mayªs 1803 tarihini tasªyan
iki kaydªn C.fiÖ.’e ait olup olmadªÿªnª söylemek zordur.8

C.fiÖ.’in kesin ölµm tarihi bilinmemektedir. Eserin son paragrafªnªn altªnda bu-
lunan 13 Safer 1229/4 Subat 1814 tarihi en son kaydettiÿi bilgilerin tarihini gösterir,
ama aslªnda eserin burada sona erdiÿine dair bir isaret yoktur. ˜stelik mµellif nµsha-
sªnªn son varaÿªndaki reddade eserin bitmediÿine delildir.9 Muhtemelen mµellifin ani
vefatª veya vefatla neticelenen hastalªÿª eserin eksik kalmasªna neden olmustur. Buna
dayanarak mµellifin 13 Safer 1229/4 Subat 1814 tarihinde veya 1814 yªlª içinde öl-
mµs olduÿu tahmin edilebilir. Doÿum ve ölµm tarihleri kesin olarak bilinmiyorsa da
C.fiÖ.’in 18. yµzyªlªn ikinci yarªsª ile 19. yµzyªlªn ilk çeyreÿi arasªnda yasadªÿª anla-
sªlmaktadªr.

C.fiÖ.’in iyi bir öÿrenim görmediÿi, fakat okuma-yazmayª kendi gayretiyle öÿren-
diÿi ifade tarzªndaki bozukluklar, imla yanlªslarª, kelimeleri yanlªs anlamda kullanma
gibi eÿitim ve öÿrenim eksikliÿinden kaynaklanan yetersizliklerden anlasªlmaktadªr.
Buna karsªn C.fiÖ.’in zeki, duyduklarªnª kavramaya ve kendine maletmeye çalªsan,
meraklª ve arastªrmacª bir kisiliÿi olduÿunu söylemek mµmkµndµr. Nitekim Fransªzca
kelimeleri kullanmasª ve zaman zaman etimolojik tahlillere girismesi, yerine göre mi-
sal gösterdiÿi Kuran ayetleri ve bazen kullandªÿª hadisler, Arapça atasözleri ve siirler
mµellifin bu özelliklerine isaret etmektedir.

ESERLERº:
 C bı Ta’rıƒi, Ta’rıƒ-i Sul† n Selım-i ˇs liˇs ve Ma˛müd-ª ˇs nı

C.fiÖ.’in bilinen tek eseridir. ºlim çevrelerinde kªsaca C bı Ta’rıƒi olarak µn ka-
zanan Ta’rıƒ 1203-1229/1789-1814 yªllarª arasªnª kapsamaktadªr. Eser µç cilt halinde
dµzenlenmis olup bilinen µç nµshasª bulunmaktadªr. Birinci cildin ilk paragrafªnda
mµellif eserini III. Selım zamanªnda meydana gelen olaylarª kaydetmek maksadªyla
yazdªÿªnª ifade etmektedir. Ta’rıƒ III. Selım’in saltanat dönemi (1203-1222/1789-
1807), IV. Muß†af ’nªn kªsa saltanatª (1222-1223/1807-1808) ve II. Ma˛müd’un sal-
tanatªnªn ilk bes yªlªnª (1223-1229’un basª/1808-1814) kapsar. Nitekim mµellif nµs-
hasªnªn iç kapaÿªnda ve Esad Efendi Kµtµphanesi kataloÿunda Ta’rıƒ-i Sul† n Selım

an baslªÿª bulunmasªna raÿmen, adª geçen eser fiO ˇsm nlª Mµ’ellifleri’nde Ta’rıƒ-i
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Sul† n Selım-i ˇs li ˇs ve Ma˛müd-ª ˇs nı baslªÿª ile doÿru olarak tesbit edilmis ve bu
isim Istanbul Kµtµphaneleri Tarih-Coÿrafya Yazmalarª Kataloglarª’na da aynen geç-
mistir. Bununla beraber Ta’rıƒ’in mµellif tarafªndan herhangi bir isimle adlandªrªlma-
dªÿªna isaretle, Ta’rıƒ-i Sul† n Selım-i ˇs li ˇs ve Ma˛müd-ª ˇs nı isminin yanlªs olduÿu
dµsµncesini ileri sµrenler de olmustur.10 Ancak eserin kapsadªÿª dönemlere bakªlacak
olursa bu ismin eser için uygun olduÿu açªktªr.

Eser yakªnçaÿ Osmanlª tarihinin önemli kaynaklarªndan biridir. Yazar özellikle
Osmanlª baskentinde cereyan eden pek çok tarihî hadisenin görgµ tanªÿªdªr. C.fiÖ. III.
Selım’in tahta çªkªsªndan itibaren II. Ma˛müd devrinin ilk bes yªlª dahil olmak µzere
çeyrek asªrlªk bir tarih dilimini kapsayan eserinde, I. fiAbdµl˛amıd’in ölµmµ, III. Se-
lım’in cµlusu, Nizam-ª Cedid hareketi, Fransa’nªn Mªßªr’ª isgali, Mªßªr’ªn geri alªnma-
sª, bazª ayan ve derebeylerin devlete isyanlarª, Avrupa devletleri arasªndaki savaslar,
Boÿaz yamaklarª isyanª, III. Selım’in tahttan indirilerek yerine IV. Muß†af ’nªn basa
geçirilmesi, fiAlemd r Muß†af ’nªn (ö. 1223/1808) Istanbul’a gelerek II. Ma˛müd’u
tahta çªkarmasª, fiAlemd r vakasª gibi önemli olaylarªn Istanbul’da cereyan edenlerini
kaydetmistir. Bunun yanªsªra Istanbul’daki gµnlµk hadiseler, yeniçerilerin sokak kav-
galarª ve halka karsª zorbalªklarª, çarsª ve pazarlardaki fiyat hareketleri, paranªn satªn
alma gµcµ gibi sosyal hayatªn ekonomik cephesine dair bilgiler, devlet bµrokrasisinin
isleyisi, bazª devlet adamlarª hakkªnda anekdotlar, tevcihat ve vefayat ile ilgili bil-
giler, yangªn, zelzele fªrtªna gibi doÿal afetlere dair haberler de C bı Ta’rıƒi’nin içeri-
ÿini olusturmaktadªr.

C bı Ta’rıƒi daha sonra kaleme alªnan vakanµvis tarihlerine ve Osmanlª arastªrma-
larªna kaynak olmustur. Bunlarªn basªnda yakªnçaÿ Osmanlª tarihinin en önemli vaka-
nµvis tarihlerinden biri olan S nız de Ta’rıƒi gelmektedir.11 A˛med Cevdet ise doÿ-
rudan C bı Ta’rıƒi’ni kullandªÿªnª söylemez, fakat S nız de Ta’rıƒi’ni kullandªÿª için
C.fiÖ.’den dolaylª olarak yararlanmªstªr.

Nµshalar: (1) Berlin, Staatsbibliothek, Hs. or. oct. 1034/1 (daha önce Marburg
Staatsbibliothek). Sµssheim koleksiyonu içindedir. 1910-11 yªllarªnda Seyyid A˛med
Tebrızı tarafªndan Esad Efendi nµshasªndan istinsah edilmistir. Bu nµshada her cµz
ayrª bir cilt halinde tertip edilmistir. Ciltler siyah kaplª, yarªya kadar deri µzeri gµmµs
yaldªzlª ve miklepli, kaÿªt sarª ve parlaktªr. Ciltlerin ebatlarª farklªdªr. Birinci cilt
23x15 cm., ikinci cilt 23x15,5 cm. ve µçµncµ cilt 26,5x18 cm. ebadªndadªr. ˜ç cildin
her birinde varak sayªsª deÿisik olup, toplam varak sayªsª 730’dur. Her sayfada 19 sa-
tªr bulunmaktadªr. Talik hattªyla yazªlmªstªr.12 (2) Istanbul, Istanbul ˜niversitesi Ede-
biyat Fakµltesi Tarih Semineri Kitaplªÿª KA.282. Esad Efendi nµshasªndan kopya
edilmistir. Eksik bir nµshadªr ve metinde kelime, satªr, paragraf ve varak dµzeyinde
atlamalar vardªr. Bu nµsha 20x30 cm. ebadªndadªr ve satªr sayªsª 25’tir. Nµsha sayfa
dµzeninde numaralanmªs olup tamamª 1040 sayfadªr (520 y.). Bastan 1010. sayfaya
(y. 505a) kadar olan kªsmª rªka, sonrasª nesih ile yazªlmªstªr. Metinde padisah, sadra-
zam, vezir, valide sultan ve sultan isimleri ile bazª terimlerin yazªlmasªnda kªrmªzª
mµrekkep kullanªlmªstªr. Cildi ebru, miklepli, sªrt ve cilt kapak kenarlarª deri kaplªdªr.
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Kaÿªd beyaz ve aharlªdªr. Kimin tarafªndan istinsah edildiÿine dair bir bilgi yoktur.
(3) Istanbul, Sµleymaniye Kµtµphanesi, Esad Efendi 2152. Nµsha 622 varaktªr, 17x22
cm. ebadªndadªr. Varaklardaki satªr sayªsª 20-34 arasªnda deÿismektedir. Yazª nesih
stilindedir.13 Metinde konu baslªklarª yoktur. Cildi ebru ve sªrtª deri kaplªdªr. Nµsha
µç cµz olarak tek cilt halinde ve birbirini takip eden varak numaralarªyla tertip edil-
mistir. Kaÿªdª beyaz ve aharlªdªr. Esad Efendi nµshasª mevcut nµshalar içinde en eski
nµshadªr ve diÿer iki nµsha bundan istinsah edilmistir. Bir çok sahªs ve yer isimleri
bos bªrakªlmªstªr. Bu durum, mµellifin yazdªÿª sªrada bu isimleri bilmediÿini veya ha-
tªrlamadªÿªnª, isimleri daha sonra bos bªraktªÿª yerlere yazacaÿªnª gösterir. Halbuki
diÿer nµshalarda bu bosluklar doldurulmustur. Metinde birçok kelime µzeri çizilerek
iptal edilmis ve yeniden yazªlmªstªr. Mµellif, daha sonra hatªrladªÿª veya yazarken
unuttuÿu bazª hususlarª, satªr aralarªnda çªkmalar yaparak kaydetmis ve bazen de der-
kenar olarak yazmªstªr. Bu özellikleriyle, nµshanªn mµellif nµshasª olduÿu söylene-
bilir.

C bı Ta’rıƒi’nin M. Ali Beyhan tarafªndan hazªrlanmªs karsªlastªrmalª ve dizinli
bir yayªnª 2003 yªlªnda iki cilt olarak Tµrk Tarih Kurumu yayªnlarª arasªnda ba-
sªlmªstªr.
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