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Ş ANİZADE T ARİIJİ'~İN 1\A '\{N AKLARINDAN 
CABI TARIHI 

Mehmet Ali BEYHAN 

.. ilim çevrelerindy "Cabt Tarihi" diye bilinen ve Ayasofya Cabtsi 
Oıner Efendi tarafından kaleme alınan bu vekayi'name, gayn resmi 
niteliği yanında, ihtiva ettiği yıllara dair verdiği bilgiler, Osmanlı 
Yakınçağ dönemine ait kronikleri tamamlayıcı bir ınahiyet arz 
etmektedir. Bununla beraber, Yakınçağ Osmanlı devrinin en önemli 
kaynaklarından biri olan Şanizade'nin eserini yazarken Oibt 
Tarihi'nden istifade etmesi ve Cevdet Paşa'nın Şanizacte'yi geniş 
ölçüde kullanması husGsu dikkate alınınca, bu vekayi'namenin ilmi 
değeri bir kat daha artmah.'tadır. ı 

Bu makalemizde, Ayasofya Cablsi Ömer Efendi'yi ve 1203-
1229/1788-1813-14 yıllan arası, Osmanlı başkentinin 25 yıllık bir 
döneminin günlük olarak kaydedildiği 622 varaklık tarihini tanıtmaya 
ve Şanizade'nin bu vekayi'na'ıneyi, kaynak olarak ne şekilde 
kullandığım tesbite çalışacağız. 

A. A YASOFY A CABISİ ÖMER .EFENDİ 

Ömer Efendi'ye dair sahip olduğumuz bilgiler, hayannı yazmamızı 
sağlayacak zenginlikde değildir. Bursalı Mehmed Tahir Bey'in 
"Osmanlı Müellifleri"ndeki, "Tarih-i Sultan Selim-i salis ve Mahmud-ı 
sani, Ayasofya Cabisi Ömer Efendi" gibi sadece eserin ismi ve 

ı Cabi Tarihi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ 
Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora çalışması olarak tarafımızdan neşre hazırlanmış 
ve neşredilmek lizere Türk Tarih Kıırumu'na teslim edilmiştir. Bu önemli kaynak 
eserin neşrini kararlaştıran Türk Tarih Kurumu, bu kararıyla Yakmça~ Osmanlı 
Tarihine büyük bir hizmetde bulunmuş olacaktır. Bu hizmetlerinden dolayı Kıırum 
yetkililerine teşekkür ederiz. 
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müellifin adı ile sınırlı bilgi dışında2, Ömer Efendi hakkında 
biyografik kaynaklarda hiçbir malfimat bulunmamaktadır} 

Ömer Efendi'ye dair bu bilgi kıtlığından dolayıdır ki, Yalq!lçağ 
Osmanlı Tarihi ile ilgili bazı te'lif çalışmalannda birçok rnüellif, ümer 
Efendi'nin ismini yanlış olarak "Cabt Said" ve bu yanlış isme izafeten 
Cabt Tarihi'ni de "Cabt Said Tarihr' diye zilaetınişlerdir.4 

Eserinde müellif, kendisi hakkında verdiği bilgiler ve saur 
aralarına serpiştirdiği ipuçlan, Ömer Efendi'nin kimliğini ortaya 
koymak için yetersizdir ve biyoğrafik bir araştırma için gerekli olan 
doğum ve ölüm tarihleri, baba adı gibi temel verilere de ne yazıkki 
sahip değiliz. 

Nitekim; "Bu haklr Ayasofya Cabisi makUlerinden olup, 
fe-lillahi'l-hamd bir ferde ihtiyacım olmayüp, lakin servetim dahi 
olmamağl~. bir defterdar çukadan bir zimmet kağıdı ile; Cabt-yi 
Ayasofya ümer Efendi, üçbin guruş canib-i Min'ye verrneğe mevacib 
muzayakası iç ün seni Defterdar Efendi ister5 ... "ifadeleri nde, ancak 
müellifin ismi ve memuriyeti hakkında bilgi edinebilmekteyiz ve 
Bursalı Mehmed Tahir Bey'e de muhtemelen bu ifadeler kaynak 
olmuş olmalıdır. Eserinde, müellif isminin geçtiği__ varakın sol 
ken·anna, "müverrih-i merhGmun Ayasofya Cab!si ümer Efendi 
olduğu isimleri burada mukayyeddir" kaydı düşülmüştü~ .. Keza vikaye 

· sahifesinde, "merhum Müverrih Ayasofya Cabisi ümer_ Efendi 
olduğu, cüz-i saninin yüzsekizinci varakında (E37"9a)6 muharrer 
olduğundan bu mahalle kayd olundu" diye müellif isminin geçtiği 
varakın numarası ihbar edilmiştir. 

·., 2 Mehmed Tahir Osmanlı Müellifleri, III, 181, İst. 1324. 
3 Mehmed Sür~yya, Sicill-i Osmant, İst. 1308-P15; Karslı-zade 

CemMeddin Mehmed. Ayine-İ' Zürefa, İst. 1314; Franz Babinger, (Çev. Coşkun 
Üçok) Osmanlı Tarih Yazarlan ve Eserleri, Ankara 1982 

4 Bu hususa, ileriki satırlarda işaret edilmiştir. 
5 Cabi Tarihi, Süleymaniye Kütübhanesi, Esad Efendi Kısmı, No.2152, 

varak 379a. 
6 Parantez içinde varak numarası ile beraber yazılan "E" .- harfi, 

vekayi'namenin, Süleymaniye Es'ad Efendi Ktb., nr. 2152-de bulun'an asli 
nüshasını göstermektedir. Bundan böyle vekayi'namenin İ.Ü.Edebiyat Fakültesi 
Tarih Semineri Ktb., nr. KA282 de bulunan nüshası "T" harfi ile gösterilecektir. 
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Her iki kaydın ifade ve hat benzerliğinden dolayı, eseri baştan 
sona mütalaa eden bir şahıs tarafından ·müellif isminin tesbit edilerek 
belirtildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu tesbitin hangi tarihte yapıldığı . 
bilinmemekle beraber, II. Abdülhamid döneminde Maarif Nezareti'nce 
basılan istanbul Kütübhaneleri'nde mevcud kitapların kataloglan 
arasında neşredilen 7 ·"Defter-i Kütübhane-i Es'ad }3fendi "de," eserin 
ismi, numarası ve yazı türü belirtildiği halde, "müellifin adı" 
sütununda, müellifin adı ile ilgili her hangi bir kayıt 
bulunmamaktadır. 8 Anlaşılıyor ki bu katalog hazırlandığı sıra~ 
müellifin ismi henüz bilinmemekteydi ve isim tesbiti, kataloğun 
neşrinden ·sonra, müellif isminin zikredildiği "Osmanlı Müellifleri"nin· 
neşir tarihi olan 1324/1906 dan önce yapılmış olmalıdır. 

Ömer Efend_i'nin iyi bir öğrenim görmediği, ancak okuma 
yazmayı kendi gayretiyle ö·ğrendiği anlaşılmaktadır. ifade tarzındaki 
bozukluklar, imla yanlışlan, kelimeleri yanlış anlamda kullanma gibi 
eğitim ve ·· öğrenim eksikliğinden, kayna~!anan zaafiyeder bu 
düşünceyi doğrulamaktadır. Buna mukabil Omçr Efendi'nin zeki, 
uyanık, duyduklannı kavramaya ve kendine maletmeye çalışan, 
meraklı ve mütecessis bir tip olduğu söylenebilir. Müellifin bu 
husGsiyetlerini metinden anlamak mümkündür. Nitekim, bir çok 
yabancı menşeli, özellikle Fransız,ca kelimeler kullanmaktadır.9 Hatta 
bazen bu tür kelimelerin etimalajik tahlillerine girişir. Bonapana10'dan 
bahsederken; "Bonaparta'nın aslı soltad ve askeri olup, bu ne eyü 
demek olup, I isan-ı Frenkde bart dahi baht demek olmağla, Bonaparta 
eyü bahtlı demek olupıı gibi izahlar yapmaktadır. Yerine göre misal 
gösterdiği Kur'an ayetleri ve zaman zaman kullandığı hadisler, Arapça 
darb-ı meseller ile şiirler, müellifin Arap diline aşina olduğunu 
göstermektedir. 

Ömer Efendi'nin bürokratik çevrelere hayli yakın olduğu, hatta bu 
çevrelerden epey dostu bulunduğu anlaşılmaktadır. Neşredilen ferman 
ve hatt-ı humayunlan; umumiyetle, "me'ai-i hatt-ı humayun" veya 

7 N eş ir tari~i yoktur. 
8 Defter-i Kütübhane-i Esad Efendi, Istanbul, s.l26. 
9 Bu tür kelimelere, "dil ve uslubu" başlığı altındaki kısımda işaret 

edilmiştir. 

1 O Bonaparta'yı değişik şekillerde telaffuz etmektedir: Bonaparto, Banaporıa. 
Banabarto gibi. 

ll Aynı yer, varak 66a. 
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"me'al-i ferman" diye kaydetmesine rağmen, resmi kroniklerdeki 
metinleriyle karşılaştırıldığında12, bu resmi belgelerin harfiyyen 
yazıldığı görülmektedir. Birçok olayı kaydederken isimlerini 
zikrederek kaynak gösterdiği devlet ricali, muhtemelen müellifin bu 
belgeleri görmesine de vesile olmuşlardır. Mesela zamanın Defterdan 
Mehmed Ragıb Efendi'13ye karşı duygu ve düşüncelerini, 
sitemkarane bir uslGpla dile getirebilmektedir. 1224/1809 yılı Receb 
ayında, ödenmesi gereken "Reşen" ile "Lezez" mevacibleri için 
gereken paranın tet:l)ininde, hasıl olan mali sıkıntının giderilmesi için 
yapılan tahsilatda, Onıer Efendi'nin taşıdığı sıfata binaen payına üç bin 
kuruş düşmüştür. Bu parayı ödemeye gittiğinde, defterdar ile 
konuşarak ödemesi gereken üçbin kuruşu binbeşyüz kuruşa indinneyi 
başarmıştır: "Defterdar Efendi Konağı'na vanlup yanına varınca, 
ınukaddeın bir mikdar ülferim oldu!hına binaen: bana infi'fil etme, bu 
padişahımıza ve dine hizmetdir dedikde, ben ·dahi; efendim infi'al 
eyledim idi. Lakin efendimin defterdar ve bu mesnede geldiğinizden 
haberim yok idi. Seni bu nıesnedde gördliğümde elimle intiftlim ·gidiip 
sefa eyledinı, gerçek olarak ına'lGmunuz olsun. AınmU, benim bu, 
avanda gerek vakfa akça vermek ve gerek fukaray-ı mlirtezika 
nıaklılelerine, ikişer aylık havfile vazifelerini vemıek ve gerek re! v jgan 
ve senı' ve asel ve relv]gan -ı zeyt-i cevami'-i şerifleri almak ile, 
sizlere akÇa verdiğinıde, bunlar kal up arzuhal ederler. Tekdir olurum, 
kerem buyurtın demekle, binbeşyüz guruşluk senede, yarını kese 
Ocaklık-ı Cedid-i Zecriyye'den ile rabıra bulunmuşdur"14 diyerek 
defterdar ile aralarındaki yakınlığa işiiret ennektedir. 

Ömer Efendi'nin eserinde, kendisiyle ilgili verdiği bilgiler 
cümlesinden olmak üzere, Ayasofya Ciiblsi olduğunu belirtmektedir 
ve; "Bu haklr, Ayasofya-i Keblr cahilerinden olup"l5 ifadesiyle, 
İstanbul'da aynı adı taşıyan iki Ayasofya'dan, Büyük Ayasofya 
Cami'i vakıfları çibayeti görevinde bulunduğunu vurgul.ar. Aynı 
zamanda Sakız Adası'na sürülüşünü hikaye eder. Istanbul, 
Ortaköy'deki münazaalı vakıf bir evin yansının ferağı hususunun 
yazışmalannı hatıra binaen yaptığı için, daha sonra "bu ferağı niçin 

12 Karşılaştırma için, Asım ve Şiinizade tarihleri kullanılmıştır. 
13 Mehmed Ragıb Efendi, Defterdarlığı 3L. 1223-20 Ca. 1226/22 Kasım 

1808-12 Haziran 1811 tarihleri arası. İ.Hfuni Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi 
Kronolojisi, V.304. 

14 CAbi Tarihi, Süleymaniye, Es'ad Efencli, 2152, varak 379a. 
15 Aynıyer,varak434b. 
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yazdın" diye kazasker tarafından sual~ muhatap olur. Ömer Efendi, 
Rumeli Kazaskeri'nin sualine karşılık; "efendim şol nasraniyye huzur
ı mütevellide, ben mutasamf olduğum nısıf menzilimi hüsn-i nzam ile 
bir ah ar Ava nasraniyyeye feragat eyledim deyüp, bendeniz evvelini 
ve ahirini ve hanenin hala ne gGne olduğunu bilmem, mütevelli 
emriyle yazdım"16 diye kendini savu.nursa da, Sakız Adası'na 
sürülmekten kendini kurtaramaz. 

Ancak müellifimiz sürgün cezasını teslimiyet içinde kabul eder ve 
sürgünde bile boş durmaz, vak'alann kaydına devam eder: "Bu hakir 
dahi, hilaf-ı husrevane hareket etmekle, Sakız Cezlresi'ne nefy 
olunup, yevm-i merkurodan sonra, beyne'n-nas ve kahvehanelerden 
söylenen sözler tahrir ol unmayüp, gelür giderlerin sözleri, vuku' 
bulan maddeler ve nasın ratb [u] yabis sözleri dahi kayd u zabt 
olundu"l7 

7 S. 1225/ 14 Mart 1810'da başlayan müellifin sürgün hayatı 
seksenalu gün süm1üş ve; "bizler dahi gidüp gelmek seksenaltı günde, 
fe-lillahi'l-hamd, vatanlanımza viisıl ve 'iyal ü evliidlanmız ile müliiki 
olunup"IS ifadesine göre Ş Ca. 1225/8 Haziran 1810 da İstanbul'a 
dönmüş olmalıdır. Ancak ümer Efendi'nin Sakız'a sürgün edilmeden 
önce, 1224/1809 tarihinde Sakız Adası'na hangi maksat la olduğu 
bilinmeyen bir seyahata çıktığı anlaşılmaktadır. Nitekim 14 Za. 1223/1 
Ocak 1809 tarihinde S adaret makamından aziedilereki 9 Sakız'da 
ikilmete memur Memiş Paşa'nın, orada, 25 Ca. 1224/8 Temmuz 1809 
da vefat ederek Sakız'da defn edilmesinden20 yirmiiki gün sonra yani 
17 Ceınaziyelahir'de, müellifin Meıniş Paşa'nın kabrini ziyaret ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu ziyaret esnasında, Hızır Baba Dergahı'ndaki 
paşanın kabir taşını okuyarak kaydeder: "Ve mu'anven kallavfli taş 
vaz' olu.nup tarihi: 

M emiş Paşa ziya-yı sadr-i. sabık, 

Adalet'de bila-şübhe Ömerdir, 

16 Aynı yer, varak 436a. 
17 Aynı yer, varale 437a. 
18 Aynı yer, varale 438a. 

Tab'ında Ebubekir'e mutabık. 

Ki hakkı batıldan o fllrik. 

19 Şanizade Tarihi I. 157; Sicill-i Osmani, IV. 513. 
20 Şanizade ı, s.213. 
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H aya ve hem attı.da aynı Osman, 

Ve tedbtrde [E]flatun'a mümtı.sil, 

Teneffür eyledi dünya-yı denide n, 

Ali ile şeca'atde muvaftk. 

Muhassıl budur esl{ijinı faik. 

Riyaz-ı Cennet içre oldu zaik. 

Dedi tarihini birden halfıyık, Sa'adet-i mansıbı Firdevs'e layık. 

Sakız'da ziyaret olunmağla, merkadi taşdpn tarihi kayd olundu".21 

Ömer Efendi, ailesi hakkında herhangi bir ipucu vermemektedir. 
Nereli olduğunu tesbit etmemizi sağ!!! yacak bir işaret veya bir bilgi de 
mevcut değildir. Bununla beraber, Usküdar'da ikaınet ettiğini birkaç 
yerde ifade etmektedir. Keza sürgünü esnasında Sakız'a vardığı 
sırada, gerek Sakız Naibi seyyid Feyzullah Efendfden, aralarındaki 
dostluk münasebetiyle ve gerek naib'in yakın çevresinden gördüğü 
sıcak ilgiyi memnun!yyetle ifade ve; "anda vardığımda, naib-i mGma
ileyh hakiri görünce, hukukunmza binaen ikram edüp ve mahkemede 
yatak ve levazımat-ı sairemizi tanzim ve cümle etba'ı Usküdar1 
olmalarıyla, ne gGne ikram edeceklerini ·bilemeyüp" sözlY.riyle, adı 
geçen naib maiyyetinin kendisine olan ilgilerinin Usküdarlı 
olmasından kaynaklandığına işaret eder. 

Ömer Efendi'nin, kendisinin Ayasofya Cab!si olduğunu ilk defa 
belirttiği satırların yazıldığı 3B. 1224/14 Ağustos 1809 tarihinden22 ne 
kadar zaman önce, veya hangi tarihde bu cibayet görevine tayin 

· edildiğine dair elimizde bir bilgi yoktur. Böyle bir bilginin olmayışı, 
bir bakıma hayatı ile ilgili birçok noktanın da aydınlığa kavuşmasına 
vesile olacak Ayasofya Cibayeti'nin kendisine tevc1h tarihine dair 
yapılacak arşiv araştırmasını zorlaştıf!Paktadır. Arşiv araştırmasını 
zorlaştıran ikinci önemli problem; ümer Efendi'nin, "Ayasofya 
Cab!si" dışında, kimliğinin tesbitinde yardımcı olabilecek, doğum
ölüm tarihleri, baba adı, nisbesi veya iştihar ettiği bir mahlası gibi 
bilgilerin olmayışıdır. 

Nitekim Ömer Efendi'nin Ayasofya Cabisi olduğunu belirttiği 
1224/1809 tarihinden hareketle, cibayet" tevcihlerinin bulunabileceği 

21 Aynı yer, 374b. 
22 Aynı yer, 379a 
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Osmanlı Arşivi fonlan23 üzerinde yapılan araştınnad~, Ömer Halife 
ibn-i Ali adına bulabildiğimiz iki kaydın, müellifimiz ümer Efendi'ye 
ait olup olmadığını söylemek elbetde zordur. Ancak bir fikir edinmek 
açısından iki kaydı da aşağıya çıkarnyoruz. 

Birinci kayıt: "İstanbul'da Ayasofya-i Kebir nezdinde vaki' 
merhum İshak Çelebi Vakfı'nın yevmi iki [akça] vazifeleriyle cabi-i 
dekakin ve yevmi iki akça ile kitabet ve yevmi iki akça ile cibayet 
cihetlerine mutasamf olan Molla Ali b. Abdurrahman Halife, kendi 
hüsn-i nzasıyla yedinde tezkireşjn verüp mutasanf olduğu cihat-ı 
merkGmeyi, erbab-ı istihkakdan ümer Ha11fe ibn-i Ali'ye feragat ve 
kasr-ı yed etmeğin, kasr-ı yedinden tevci'h ve yedine berat-ı all i'ta 
buyurmak recasına nazır-ı vakıf İstanbul Kadısı Müfti-zade faziletlü 
İbrahim Efendi arz etmekle, mGcibince kasr-ı yedinden tevcih 
olunmak. fi 22 M. sene 1218"2A (14 Mayıs 1803). 

İkinci kayıt: "İstanbul'da Ayasofya-i Keb1r nezdinde vaki' 
merhum Tavaşi Hüseyin Ağa dekakin ve menzili vakfının yevmi bir 
akça vazife ile kitabet ve bir akça ile cibayetine mutasarrıf olan Molla 
Ali b. Abdurrahman Hal1fe kendi hüsn-i nzasıyla yedinde olan 
tezkiresin v~rüp mutasarnf olduğu ciheteyn-i nıerkGnıeyni erbab-ı 
istihkakdan ümer b. Ali Ha11fe'ye feragat ve kasr-ı yed etmeğin, kasr
ı yedinden tevc1h ve.yedine beriit-ı alişan _i'ta buyrulmasına nazır-ı 
vakıf İstanbul Kadısı Müfti-zade faziletlü Ihrahim Selim Efendi arz 
etmekle, mikibince tevcih olunmak, fi 25 M. sene 1218"25 (17 Mayıs 
1803) 

Müellifin ismi, T nüshasının vikaye sahifesine, "Cabi Said'in 
Tarihi" diye düşülen bir notta, Said olarak gösterilmektedir. Bu ismin 
nereden kaynaklandığı, dolayısıyla bu kaydın kim tarafından 
yazıldığına dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamakla berhaber, 
Said isminin müellifimiz ile ilgisi bulunmadığı muhakkaktır. Çünkü 
~üellifin ismi bu nüshanın 556. sahifesinde de "Cabi-i Ayasofya 
ümer Efendi" olarak geçmektedir ve bu nüshanın hiç bir yerinde Said 
ismine rastlanmamaktadır. Anlaşılan, nüshayı mütaiaa ·etmeyen biri 
tarafından yanlışlıkla Said ismi yakıştırılmış olmalıdır. 

23 Cevdet Tasnifi EvkM bölümü, lbnil1-Emin Tasnifi EvkM Bölümü, Ruus 
Defterleri ve ayrıca Şer'iyye Sicilleri. 

24 BOA. Ruus Defteri No. 126, s.133. 
25 BOA, Ruus Defteri No. 126. s.134." 
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Bununla beraber, Osmanlı Icroniklerini tanıncı bir makalede26 "T" 
nüshası söz konusu edilerek müellifiri· ismi "Cabt Said" olarak 
belirtilmiştir. Bu yanlışlık, İslam Ansiklopedisi'nde lll. Selim27, IV. 
Mustafa28 maddelerinin te'lifinde de tekrarlanmıştır. Keza II. 
MahmGd'a dair monografik bir çalışmada,29 başvurulan kaynaklar 
zilcredilirken, "Cabi Said Efendi, vekayi'name, Süleymaniye, Es'ad 
Efendi, 2152" ifadesi kullanılmışur. Halbuki kaynak olarak gösterilen 
bu nüshanın hiç bir yerinde "Ca bi Said"· diye bir isim geçmed i ği gibi, 
Es'ad Efendi'nin kütübhanesine ait orijinal kataloğda, vekayi'namenin 
müellifine dair bir işaret de bulunmamaktadır. Kaldı ki, Es'ad Efendi 
nüshasının vikaye sahifesinde müellifin ismi doğru olarak yazılımşnr. 
Dolayısıyla bu nü~haya başvuran bir müellifin bu yanlışı yapması 
mümkün değildir. Bunu!!la berab~r, Alemdar Mustafa Paşa 
maddesinin te'lifinde, Cfib1 Qmer Efendi vekayi'namesi kullanılmış ve 
isıni doğru olarak zikredilmiştir. 30 

· Ömer Efendi'nin do!!unı ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber, 
vekayi 'namenin re 'lif tarihinin başlangıcı olan 1203/1788 yılında orta 
yaşlarda olduğu düşünülürse, mi.iellifin XVIII. yüzyılın ikinci yarısı 
ile XIX. yüzyılın ilk çeyreği arasında yaşamış olduğunu söylemek 
mümkündür. 

B- CABI TARiHi 

- I- Eserin İsmi 

· "Ca b! Tarihi" olarak Un kazanan vekayi' -namenin; I. cildinin ilk 
paragrafında nıüellif eserin kaleme alınış sebebini anlatırken; "Ba'is-i 
tahrir-i nem1ka, Sultan Selim Han hazretlerinin vakt ü zaman-ı 
saltanatlan nda vukG' -yafte olan husGsatlardan .. " ifadesiyle bunun 
Sultan Sellm'e tahs1s edildiği intibaı doğmaktadır. Vekayi'namenin; 
III. · Sellm'in saltanat dönemi (1203-1222/1 789-1807) ile, IV. 
Mustafa' nın kısa saltanau bir tarafa, II. Mahmud'un saltanannın ilk 
beş yılını da (1223-1229'un başı/1808-1813-14) kapsadığı gözönünde 

26 Reşat Ekrem Koçu, Tarih Kaynaklanmız, Teretiman 4, 20 Mart 1975. 
27 A.Cevat Eren, Selim III. İA., X, 454. 
28 Cavit Baysun, Mustafa IV., İA., VIII, 709. 
29 Yılmaz Öztuna, II. Mahmud, Ankara, 1989, 19-20. 
30· İ.Hakkı Uzunçarşılı, Mustafa Paşa, Alemdar, İA., VIII., 720-727. 
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bulundurulduğ~nda, her iki padişah devrine teşmil edilmesi 
gerekecektir. Nitekim. "E" nüshasının vikaye sahifesinde ve Es'ad 
Efendi Kütabhanesi kataloğunda31, 2152 sıra numarası ile, 'Tarih-i 
Sultan Selim Han" ismi bulunmasına· rağmen, Osmanlı 
Müellifleri'nde32 vekayi'name, "Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve 
Mahmud-ı Sani ismiyle doğru olarak tesbit edilmiş ve bu isim, 
İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğlan'na da 
aynen geçmiştir.33 

Bununla beraber vekayi 'namenin, müellif tarafından her hangi bir 
isimle tesmiye edilmediğine işaretle, "Tarih-i Sultan Sel1m-i Sillis ve 
Mahmud-ı S ani" isminin yanlış olduğu düşüncesini ileri sürenler de 
olınuştur.34 Ancak müellifin, eserine her hangi bir isim koymamış 
olsa bile, eserin muhtevası ve kapsadığı dönemler itibariyle, 'Tarih-i 
Sultan Selim-iStHis ve Mahmud-ı Sani" isminin35 vekayi'name için 
uygun olduğu açıktır. 

II- Te'lif Tarihi 

Müellif tarafından, vekayi'nanıenin hangi tarihte kaleme alındığı 
belirtilnıenıekle beraber, 1223-1229/1808-1814 yıllan arası olaylannın 
ruznanıe tarzında kaleme alınışı, metindeki bazı kayıtlar; mliellifin 
duyduklarını ve gördüklerini günlük olarak kaydetmek suretiyle eseri 
meydana getirdiğini ortaya koymaktadır. 1203-1222/1788-89-1807 
yılları arasındaki hadiseler, çoğu zaman tarih belirtilmeden 
kaydedilmiş ve bazen de vak'alar taıihleriyle beraqer zikredilmişlerdir. 
Mesela Tersane-i amire Emini Selim Ağa'nın katli hadisesi 
nakledilirken "Tersane-i amire Em!ıı'i sabık Kapucılar Kethudası el
Hacı Sellm Ağa'yı tebdll padişah-ı alem Sultan SelTın Han, Tersane-i 
amire'ye gidüp hernan gemiler arasinda cami' önünde binikiyüzüç 

31 Defter-i K~tabhan~i Es'ad Efendi, İstanbul, s.126. 
32 Osmanlı Müellifleri, II. 181. 
33 İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğları, İstanbul, 

1943, 224. -
34 Atsız (Nihai); "Tanınmamış Osmanlı Tarihleri", Türk Kütübhaneciler 

Derneği Bülteni, 1957/1-2, s.72-73. 
35 Bu isim, Tarih-Coğrafya Yazmaları Kalaloğları'na istinaden Almanya'daki 

Şark Yazmaları Kalalogları'na da alınmışdır. Bkz. Barbara Flemming Verzeichnis 
Der Orienlalischen Handschriften in Deutschl:ınd, Band XIll. 1. Weisbaden 1968, 
163. 
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Şa'banı'nın onbeşinci günü katl ve konağını temhlr birle''36 gibi metin 
ıçinde, hadisenin tarihi; yıl, ay ve gün olarak belirtilmiştir. 

. Müellif çoğu zatnan kaydeüiği vak'alarla ilgili devlet ricalinin 
ısimlerini memfiriyetlerile beraber zikreder ve; "ha.Ia Çavuşbaşı Genç 
Osman Ağa" veya "Naklbü'l-eşraf-ı hala el-fiacc Zeynt Molla37" gibi 
mansıb sahiplerinin isimlerini, içinde bulunulan zamanı ifade eden 
"hala" kelimesiyle birlikte kullanmak sfiretiyle, hem vak'anın cereyan 
ettiği tarihe işare~ eder ve hem de vekayi'namenin te 'lif tarihini tesbit 
etmemize yardımcı olur. Genç Osman Ağa'nın Çavuşbaşılığının 1204-

. 1206 yılları arasında olduğu38 göz önünde bulundurulduğunda, 
vekayi 'namenin, günlük olayiann kaydıyla te'lif edildiği anlaşıl
maktadır. 

Müellifin olayları günlük olarak kaydettiği gibi, bazen hadisenin 
vukuundan üç gün sonra ve bazen de onbeş -yirmi gün sonra 
kaydettiği görülmektedir. 1227 yılı Yeladet Kandili münasebetiyle 
tertiblenen alaydan bahsederken; "mevlfid-ı şeıif alayı günü, hava 
~a~et latlf olup Ağustos'dan nişan vermek üzre, herkes temaşa-yı 
ncal-ı Devlet-i aliyye edüp, ertesi Cum'a_günü bir baran u tufan, kar 
ve dolu ile furtuna vili' olup, komşu bir birine giderneme gibi Erbaln 
nişan verüp ... fi 15 Ra. Sene 1227"39 şeklindeki müşahadelerini 15 
Reb1ülevvel'de kaydetmiştir. Bilindiği gibi Mevlud Kandili 
~ebiülevvelin 12. günüdür ve müellifin "ertesi Cum'a günü" 

-Ifadesinde, Kandil'in perşembe ·gününe tesadüf ettiği ve Cuma günü, 
yani 13 Rebiülevvel/27 Mart günü bahsedilen fırtınanın başladığı 
anlaşılmaktadır. Buna göre müellefin, Mevlfid Kandili için tertib 
edilen tören ve bir sonraki gün meydana gelen fırtına ile ilgili 
müşahedelerini, 15 Rebiülevvel/29 Mart günü, yani üç gün sonra 
kaleme aldığı ortaya çıkmaktadır. 

Müellifin hadiseleri vukuundan onbeş-yirini gün ~onra kaydettiği 
de görülmektedir. Mesela 1227/1812 yılı Ramazan ayının başlangıcı 
nakledilirken; "Malı-ı Ramazan-ı şeıif, yevm-i salı ibtida olmağla, 
Pazar'dan sabit olmağla, icr!iy-ı merasim-i Devlet-i aliyye'ye vakit 

3 6 SUleymaniye Esad Efendi, 2152 3b ve 4a 
37 es-Seyyid Zeynelabidin Mehmed Efendi, Nakibü'l-eşraflığı 1223~1228 

yillan arası, Bkz. Sicill-i Osmani II. 425, Devhatü'l-meşayih, 123. · · 
38 Bkz. Sicill-i Osmani II. 437. 
39 Süleymaniye, Es'ad Efendi, varak 536b. 
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olunmamağla, ma 'zfilin-i hecegan-ı Divan-ı humayfin Bab-ı ali 
iftanndan afv olunmuşdur; fi 26 N. sene 1227"40 kaydının alunda 
görüldüğü gibi 26 Ramazan tarihi bulunmaktadır. Müellif, Ramaian 
ayının~başlangıcı dolayısıyla icra olunacak merasirnin ibtal edildiğini 
ve bu merasim cümlesinden Bab-ı ali' de, devlet ricaline verilecek iftar 
yemeğinden vazgeçildiğini 26 Ramazan'da, yani yirmibeş gün sora 
kaydetmiştir. 

Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve Mahmud-ı Sani, bir bütün olarak 
tedkik edildiğinde, 1203-1222 yıllan olaylannın ruzname tarzında 
kaleme alınmadığı, fakat olaylan n günlük olarak kaydedildiği; 1223-
1229 yıllan arası hadiseleri ise ruzname tarzında ve kaydedilen her 
olayın tarihiyle beraber kaleme alındığı görülmektedir. 

III. Te'lif Sebebi 

Tarih-i Sultan Sellm-i Salis ve Mahmud-ı Sani'nin kaleme alınış 
sebebi ni, müellif birinci cildin başlangıcında (varak. 1 b) şöyle ifade 
etmektedir: "Ba'isi-i tahrir-i nenı1ka, Sultan Selim Han hazretlerinin 
vakt ü zaman-ı saltanatları nda vukQ' -yafte olan hususatlardan gerek 

· sahih ve gerek gayr-ı sahih ve gerek ridl.l-ı kahvehane ve gerek 
si ka[ dan] istinıa' olunan, old_ukça zabt u tahrir ve dur-endiş ehibba 
kıra 'at ed üp az zamanda vuku' bulmamış ve kulaklar işitmemiş 
·rahayyür edecek vukfı'at cümle erbab-ı zeka' ve sairleri ·hisse-mend 
olup, mülahazadan ba'i'd ve filcre sığmaz vukG'at, mülahaza ile bizleri 
du'ay-ı hayr ile yad edeler için tahrir olundu" sözleriyle müellif, III. 
Selim saltanatı döneminde, meydana gelen hadiselerden kahveha
nelerde konuşulanlan ve güvenilkkaynaklardan duyduklarını, ileriyi 
gören, akıllı ve zeki insaniann okuyarak ders çıkannalan için kaleme 
aldığını ve kendisinin de bu işten tek beklentisinin hayır ile yade
dilmesi ve kendisine dua edilmesi olduğunu açıklamaktadır. 

Keza ikinci .cildin Cvarak 272b) ve üçüncü cildin (varak. 482b) 
başlangıçlarında rnüellif, bu duygulannı tekrar etmektedir: "Istirna' 
olunan, gerçek ve gayr-ı gerçek, kahvehane ve kapu ademierinden ve 
sfu esvak ve sınuf-ı askeriyyeden ratb u yabis, ehibbaya bir hisse
rnend olup, devr[ü] zernanenin ve çarh-ı efiakin devr-i aksi ve fesad-ı 
gfina-gfi~ ve nice nice akıllar ve fıkirler~ sığmaz işler vücuda gelüp, 
dilr-endiş kirnesneler rnütehayyir olup, Asitane-i aliyye herc[ü] rnerc 

40 Aynı yer, varak 564b. 
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ve bir tarafdan Moskovlu ile sefer[ü] muharebe güşade ve bu kadar 
yağma vü ihra.k ve masarnat-'ı b1hfideyi, zarful kıra'at olun up kıssadan 
hissedir ... noksanımızı afv recasiyle, ehibbadan ancak bir dua-yı 
hayrdır matlfib" ve yine "Ba'is-i beyne'n-nas ve kahvehane ricalinden 
ve gayndan vuku'-yafte olan vaki' ve gayr-ı vaki' bir eser olmak 
içün ... ba'zı ehibba bir ber-güzar olup ukalaya, ba'is-i hayret ve 
k:ıra'at eden ihvan, kendüye nasihat ile ibret ile irşadına ba'is ve bizleri 
rahmet ile yad ve kusGrumuz var ise afvı niyaz olunur" demek 
suretiyle vekayi'namenin te'lif sebebini izahla beraber, ·Tarihin 
maksad, gaye ve faydasma da temasta bulunmaktadır. 

Müellifin ifadelerinde açıklandığı gibi, bu işi, bir telkin ve teşvik 
olmaksızın, her hangi bir beklenti ve dünyalık endişe taşımadan ve her 
türlü iddiadan uzak olarak ele aldığı ve yaptığının bir hizmet olduğu 
inancını taşıdığı anlaşılmaktadır. 

IV- Cabi Tarihi'nin Mevcfid Nüshaları ve Husı1siyetleri 

Cabl Tarihi'nin üç niishası bilinmektedir. Diğer birçok kronikde 
olduiiu !!ibi niishaları fazla de!!ildir. Kendi türünde, hacim ve muhteva 
bakı~m1dan pek benzeri bu ltınmayan bu eserin fazla yayılmaması ve 
niishalarının azlığı, k~uıaatinıizce şu sebebiere mebni olabilir: 

a. Eser oldukça hacimlidir. Bu fiziki sebeb, nıeşakkatli bir re:ksir 
yolu olan istinsah için önemli bir engeldir. 

b. Müellif yaşadığı dönemin olaylarını yazmıştır: Resmi kronikleri n 
tersine, yalın bir uslfıp ve sansürsüz bir ifade tarzı kullanmıştır. Bu 
dönemde, yeniçerilerin disiplinden uzak hareketleri; zorgalık, gasb ve 
ırza tecavüz gibi davaranışları, ınünferit hadise olmaktan çıkmış, adeta 
günlük hayat ile bütünleşıniştir. Metnin hemen hemen her sahifesinde 
bu tür yeniçeri zerbalıklarından nakiller bulmak mümkündür. Müellif 
yeniçeriler için sıkça "eşkıya makülesi, eşirra gürfihu, erazil taifesi" 
gibi sıfatlar kullanır. Müellif muhtemeldir ki, yazdıklarını gizli t!.ıtmak 
zorunda -kalmıştır. Çünki istinsah, aynı zamanda yazılanların ifşasıdır. 

c. Müellif devlet ricalini eleştirmektedir. Zaman zaman devlet 
ricalinin hallerini iğneleyici sözlerle tasvir eder. Devlet işlerinde, hiç 
kimsenin başkasının işlerine kanşmaması, iltimas gibi hl.!uslara 
tevessül edilmemesine dair sultan Mahmud'un birkaç defa emirleri 
sadır olmuşdur. Buna rağmen, padişahın yakını ve muteber 
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adamlarından Mabeyinci Arif Ağa, Segbanbaşı Ağa'ya hitaben ve 
sanki Padişalun direktifiyle imiş gibi: basit bir mesele için bir pusula 
yazar ve pusulada, "madde rabıta bulmak madı1b-ı Mülı1kanedir" gibi 
ibarelere yer verir. Cuma selamlığında Segbanbaşı Ağa Padişah'a, 
·"emr ü fermanınız üzere madde ne ise rabıta ··verdim" diye meseleyi 
hallettiğini ifade eder. Fakat padişahın meseleden haberi yoktur ve 
husGsu hatnlamadığını, "m<.!ddeyi kiin ifade eyledi" diye sorar. 
Segbanbaşı da, "Mabeyinci Arif Ağa her kim ise, ol tezkire yazup 
göndermiş bendenize" şeklinde cevap verir. Olup Abitenierin pfidi_şah 
adına yapıldığı keyfiyeti ortaya çıkınca, Mabeyinci Arif Ağa neredeyse 
hayatından olacaktır ve sürgün ile paçayı kurtarır. Müellifimiz bu 
hadiseyi anlatırken Segbanbaşı için, "ziyade himiirlığından ve söz 
bilmediğinden" gibi ifadeler kullanmaktadır.4I 

d. keza devlet riciili ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk olaylarını kaydeder. 
Mesela Segbanbaşı Deli Mehmed Ağa'nın, parayla iş gördüğünü ima 
ve, "Segbanbaşı Ağa'mn yed-i rüşvetlerine bu söz ilka olup42 .... " 
ifadesiyle Segbanbaşı'nın rüşvet için şebeke kurduğuna işaret 
etmektedir. 

Değindiğimiz sebeblerden ötürii fazla tanınmayan ve dolayısıyla 
· kullanılmayan vek~yinamenin bilinen üç ni.ishasından ikisi yurt içinde 
bulunmaktadır. Uçüncü niisha ise muahhar bir nüshadır ve 
Alınanya'da Marburg Devlet Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 

1. Esad Efend i Nüshası: 

Bu nüsha Süleymaniye Kütübhanesi Es'ad Efendi Kısmı'nda 
2152 numarada kayıtlıdır. Bu I}üshanın müellif nüshası olduğuna dair 
elimizde herhangi bir kayıt bulunmamakla beraber, mevcut nüshalar 
içinde en eski nüsha olması ve diğer iki nüshanın da bundan istinsah 
edilmiş olması ve nihayet Es'ad Efendi Nüshası metnindeki bazı 
özellikler, bunun "müellif nüshası" olabileceği kanaatini 
oluşturmaktadır. Buna göre: 

41 Aynı yer, varak 569a. 
42 Aynı yer, varak 42la. 
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a. Müellif birçok şahıs ve yer isimlerini boş bırakmışnr. Müellif 
eserini yazdığı sıralarda bu isimleri bilmemekteydi veya 
hatırlamıyordu. Muhtemelen daha sonra bu isimleri boş bıraktığı 
yerlere yazacaktı. Oysa ikinci nüsha olan Tarih Semineri Kütübhanesi 
Nüshası'nda bu boşluklar bulunmamaktadır. 

b. Metinde bir çok kelime üzeri çizilerek ibtal edilmiş ve yeniden 
yazılmıştır. 

c. Müellif, daha sonra hatırladığı veya yazarken unuttuğu bazı 
hususları, satır aralannda çıkmalar y"aparak kaydetmiş ve bazen de 
derkenar olarak yaznuştır. 

d. "T" nüshası eksiktir ve "E"nin kopyası olduğu anlaşılmıştır. 

e. Marburg Devlet Kütübhanesi'ndeki nüshada "E"nin kopyasıdır.43 

Bu özellikleriyle Es'ad Efendi Nüshası'nın "müellif nüshası" 
olduğu kanaati kuvvet kazanmaktadır. 

"E" Nüshası 622 varaktır. Başta ve sonda birer vikaye sahifesi 
mevcuttur (1+622+1). Nüsha Px22 cm ebadında olup standart bir 
satır sayısına sahip değildir. Satır sayısı 20-34 arasında değişmek
tedir. Yazı rık'adan daha çok nesih stilindedir.44 Sahifeler cetvelli 

.değildir. Metin'de konu başlıkları yoktur. Cildi ebru, sırt deri, 
klapesiz ve tezhipsizdir. Cildi yıpranmış vaziyettedir. Eser üç cüz 
olarak tek cild halinde ve müteselsil varak oumaralarıyla tertib 
edilmiştir. Kağıd beyaz ve aharlıdır. 

Bu nüsha, Sultan II. Mahmud ve sultan Abdülmecid devri ilmiye 
ricalinden Sahaflar Şeyhi-zade Es'ad Efendi'den intikal etmiştir. 
1262/1845'de Istanbul'da Yerebatan semtinde inşa ettirdiği 
kütübhanesine va.k:fettiği kitabiarı arasında yer alan bu nüshanın vakıf 
mühründe, Es'ad Efendi'nin Nakibü'l-eşraf olduğu sırad.a eseri 
va.k:fettiği anlaşılmaktadır. Es'ad Efendi'nin, 1257-1259/1841-1842 

43 Nilshanın husiısiyetlerine dair bilgi "Marburg Devlet Kütilbhanesi 
Nilshası" başlığı altında verilmiştir. 

44 Tarih Coğrafya Yazmalan Kataloğunda nüshanın ebadı 218xl70 mm 
olarak verilmiş ve yazısı için nk'a denilmiştir. Bkz. İstanbul Kütüphaneleri Tarih
Coğrafya Yazınaları Katalogları s.224 
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yıllan arasında Naldbü'l-eşraf olduğu düşünüldüğünde45 bu yıllar 
arasında eserin vakfedildiği ortaya çıkmaktadır. 

Eserin Es' ad Efendi 'nin eline nasıl geçtiğinin izahına dair iki 
ihtimal üzerinde durmak gerekir: Birincisi müellifin geniş bir çevreye 
sahip olduğu, bilhassa ilim ve kültür çevreleri ile devlet ve ilmiye 
ridiline yakın olduğundan hareketle, bizzatihi eserin müellif tarafından 
Es'ad Efendiye takdim edildiği düşünülebilir. Müellifin eserini 
tamamladığı 1229 yılı başlannda (1814) Es'ad Efedi müderristir.46 
İkincisi, bu nüshanın vakanüvislik mansıbında Şanizade Ataullah 
Efendi'nin halefi olan Es'ad Efendi'ye, Şantzade'den intikal etmiş 
olmasıdır ki, bu ihtimal, Şan!zade'nin bazı olaylan, Cabi Tarihi'nden 
nakiller yaparak vermesi ile kuwet kazanmaktadır. 

Bu nüsha, daha sonra Es'ad Efendi Kütübhanesi ile beraber 
1914'de Sultansellm'deki Medresetü 'l-mütehassisin'e, 1918'de de 
Süleymaniye Kütüb-hanesi'ne nakledilmiştir47 

2. Tarih Semineri Kütübhanesi Nüshası : 

Niisha İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri 
Kütübhanesi'nde KA. 282 mımarada kayıtlıdır. Nüshanın "E" ile 
karşılaştınlmasında, "E"nin bir kopyası olduğu, yani "E"den istinsah 
edildiği anlaşılmıştır. · 

"T" nüshası sahife halind~. n umaralanmış olup 1040 sahifedir. Üç 
cüz'ü bir arada cil rlenmiştir. Uç üncü cüz' "E"de olduğu gibi "cüz' -i 
san!" diye yanlış olarak isimlendirilmiştir. Bu nüshanın, E nüshası ile 
mukabelesinde eksik olduğu ve E'ye nazaran satır, paragraf ve hatta 
çok miktarda varağın atlandığı görülmüştür. · 

Nüsha 20x30 cm ebadında olup satır sayısı 25 tir. Baştan 1010. 
sahifeye kadar nk'a ile yazılmış, 1010. sahifeden sonra "nesih" ile 
yazılarak tamamlanmıştır. Metinde kırmızı mürekkep de kullanılmıştır. 
Hususen, padişah, sadrazam, vezir, vaiide sultan ve sultan isimleri ile 

45 Bkz. Cemaledin. Ayine-i Zürera, 79-90; Münir Akıepe, "Es'ad Efendi", 
lA. IV. 363 vd. 

46 Bkz. İA. IV. 363. 
47 Bkz. Günay Kut-Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, 

Ankara 1984, 144. 
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"Liva-i Saadet" gibi bazı terimler ve bazı önemli olayların başlangıç 
cümleleri kırmızı mürekkeple yazılmışır. Nüshanın baş taraftaki 
vikaye sahifesinde "Cabt Satdin Tarihi" kaydı bulunmaktadır. Ancak 
bu kaydın nüsha ile bir ilgisi yoktur. Nite~~m bu nüshanın 556. 
sahifesinde müellifin adı "Cabt-yi Ayasofya Omer Efendi" şeklinde 
geçmektedir. 

Cildi ebru, klapeli sırt ve cild kapak kenarları deri kaplıdır ve 
tezhipsizdir. Kağıd beyaz ve aharlıdır. 

Es~ri n bu nüshası yakın zamanlarda Tarih Semineri Kütübha
nesi'ne intikal etmiştir. Henüz Edebiyat Fakültesi Zeynep Hanım 
Konağı'nda iken, Reşat Ekrem Koçu tarafıııdan Sahaflar Çarşısı'nda 
Sahhaf Nizanıettin Aktuz'un elinde görülen bu nüsha, devrin Fakiilte 
Dekanı Hamit Ongunsu'ya fakülte adına satın aldırtılmışnr.4~ Fakülte 
binası olarak kullanı lan Zeynep Hanım Konağı 28 Şubat 1942'de49 
yandığıııa göre, bu satınalma işi Şubat I 942'den önce olmalıdır. Z1ra 
bu satın alma işinin hangi taıihte gerçekle.ştiğine dair her hangi bir 
bilgi bulunmanı:tktadır. 

3. Marburg Devlet Kütüphanesi Nüshası 

Alnıanya'da Marburg Devlet Kiitübhaııesi Şark Yazınaları 1034 
nuınarada bulunan bu nüsha nıuahhar bir nüshadır. 1910-1911 yılları 
arasında Seyyid Ahmed Tebriz! tarafından istinsah edilmiştir. 
Nüshanın istinsah edildiği . tarihte, "T" nüshası henUz tanınnıaımş 
olduğundan, bu nüshanın "E" nlishasından istinsah edildiği açıktır. 

Bu nlishada her cüz' ayrı bir cild halinde terttb edilmiştir. Üç· 
cildin lı.~r birindeki varak sayısı değişik olup her varakda 19 satır 
vardır. Uç cildin toplam varaksayısı 730 dur. Yazı ta' lik olup cildler 
siyah kaplı, yan ya kadar deri üzeri gümüş yaldızlı ve klapeli, kağıd 
sarı ve parlakdır. 

48 Reşat Ekrem Koçu, Tarih Kaynaklanmız, Tercüman Gazetesi, 4, 20 Mart 
1975. 

49 Yangın 28 Şubat'ı Mart'a ba~layan gece çıkmıştır. Bkz. günün gazeteleri. 
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Cildierin ebadlan değişiktir. L cild 23x15cm, II cild 23x15.5 cm 
ve III. cild 26.5x18 cm ebadındadır. Nüsha Süssheim kolleksiyonu 
içinde yer almaktadır50 

V. Cabi Tarihi 'n in Dil ve üsiCıbu 
•. 

Tarih Sultan Sellm-i salis ve Mahrrtiid-ı sani'nin dil ve üsliib 
açısından problemli bir metni vardır. Metnin problemleri, "Müellifin 
hayatı" bahsinde değiniirliği gibi, müellifin öğrenim yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Yeterli düzeyde dil bilgisi, zengin bir kelime 
hazinesi gibi ifade ve aniatıının temel unsurlarına sahip olmadığı 
anlaşılan müellif, çoğu zaman kurduğu cümlenin sonunu 
getirememektedir. Birçok kelimeyi yanlış anlamda kullanmakta ve 
yanlı.ş imla ile yaznıaktadır. Mi.iellifip zaman zaman yaptığı tekrarlar, 
olayları naklederken verdiği lüzumsuz detaylar, metinin aniaşılmasını 
zorlaştım1aktadır. 

-13ııDunla beraber, müellif, ifadeyi zenginleştirme yollarına da 
başvurur. Yaptığı teşbihler, kullandığı darb-ı meseller, beyitler, 
konuya göre Kur'an'dan seçtiği ayetler ile naklettiği hadisler, 
ınüellifin ifadeyi zenginleşıirme ve anlatım üsiGbuna akıcılık 
kazandııma gayreıini göstennekıedir. 

Eserin dil ve i.islubu ile ilgili hususiyerleri örnekleriyle beraber şu 
ana b<ışlıklar altında özetleyebiliriz. 

a. Dilbilgisi yetersizliği: MeseHi müellif, Türkçe dilbilgisi kurall;uına 
göre olumsuzluk ifilde eden bir kelimenin önüne, Farsça olumsuzluk 
edarı olan "bl"yi getirmek suretiyle kelimenin, yanlış olarak anlamını 
olumlu hale !!etirivor: "Bu ne !!Üne bl-rahm ve bl-1mfınsızlıkdır51 ... " 
Görüldüğü ğibi .r~!11an" keliınesi "sız" eki ile olumsuz anlamda 
kullamlınaktadır. Online "bi" olumsuz edatı getirildiğinde, kelime 
olumlu hftle getirih~ıektedir. 

b. İmla yanlışları : Müellif birçok kelimeyi yanlış imHi ile yazmak
tadır: Darb "':" ~ kelimesini zarb "':"yi; vasl 'ı J.- ı .J mümaşat'ı 

50 Barbara Flcmming, Verzeichnis dcr Orientalischen Handschriften in 
Deutschland. Band Xlll. 1 Wiesbaden 1968, 163. 

51 Süleymaniye, Esad Efendi. 2152, varak 461a. 
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müm§şa 'at; ·~ufe'yi, ~ _,J Jl ; ivaz'ı ı..;P ~ [=bedel, karşılık] i vaz j 1~ 1 

[ = dürülmüş, koşulmuş]; ita 'at'ı .::...d.h~; garazı j,j~ şeklinde 

yazabilmektedir. 

c. Kelimeleri yanlış anlamda kullanma: 

Boğularak katledilen bir şahıs · içi.n; "mahnfikan ecramı ketb 
olundu" demek isterken, "menkuhan ecramı ketb olundu"52 diye 
"mahnukan boğulmuş olarak, boğazı sıkılarak" kelimesi yerine 
"menkfihan= nikahı kıyılmış, nikahlanmış" kelimesini kullanmaktadır. 

Keza "aramiş= rahat huzur" anlamındaki kelime ile "arayiş= süs, 
ziynet" anlamındaki farklı iki Farsça kelimeyi birbirine kanştırmakta 
ve "arayiş" kelimesini yanlış anlamda "aramiş" ~elimesi yerine 
kullanmaktadır: "Yenikapu'da ve sair mahallerde Urgüblü ve sair 
kiifeci ve manav ve soğancı makGlesi, her ne kadar var ise, perişan 
olup ve tebdll, kahvehanelerde gördüğü erazil kıyafetinde kimesneleri, 
Ağa Kapusı'na irsal ve kahvehanelerde, asılu silah gördükde ahz ve 
Kapu'ya irsal birle, sahibi gelüp Ağa . Kapusı'ndan alsın deyü kolda 
yüz-yüzelliden ziyade ademle leyl ü nehar tebdil, Kocamustafapaşa ve 
Edirne ve Topkapu malıallerine varınca geşfü güzar ile, bir mikdar 
ara yi ş olunınuşdur. "53 

Metin'de yanlış anlamda kullanılan ve y;ınhş imla ile yazılan 
kelime adedi hayli fazladır. Bu tür kelimeler, neşre hazırlanan metinde 
düzeltilmiş ve dipnotta gösterilnıişlerdir. 

d. İfade zaafıyeri: 

Eserde bazen anlaşılamıyacak derecede müphem ve anlamsız 
cümlelere rastlanır: "Beyne'n-nas meşhur Gizlü Sıtma rütbe-i 
İmparatoridir. Bonaparta beyn[e'd] düvel-i nasara"54 cümlesinde 
müellifın neyi ifade.etrnek istediğini anlamak mümkün değildir. 

52 Aynı yer, varalc. 558b. 
53 Aynı yer, varale 363b. 
54 Aynı yer, varale 79a-79b. 
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"Ve yedi çifte ile Çarhacı Ali Paşa dahi Üsküdar'da Büyük 
İskele'ye yedi çifte ile gelüp"55 ~ümlesinde görüldüğü ~pi ikinci 
"yedi çifte" ifadeyi bozmaktadır. Keza "bizlere, Ummet-i 
Muhammed'in hanmanını ihrak eylediler töhmeti bizlere atf edüp"56 
cümlesinde, "bizlere" kelimesi ikinci defa tekrar edilmiş ve "töhmeti" 
kelimesinin son6nda iyelik eki olması gerekirken bu ek ilave 
edilmemiştir. By gibi tekrarlar ve imla yanlışlan şüphesiz cümlelerin 
anlamlarını bozmaKtadır. 

intikam almak anlamına gelen "ahz-ı intikam" terkibinin sonuna 
müellif çok defa "<thıruz" fiilini de ilave etmektedir: Yeniçerilerin, 
"bizler kışa ve yaza bakmayüp gidüp düşmen-i dinden ahz-ı intikam 
aluruz"57 cümlesindeki "intikam alma" istekleri "ahz-ı intikham alıruz" 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Pınarhisar Muhafızı Uzun Ali Ağa'nın Pınarhisar'dan öteye 
geçerek Balkanlar'da ve Rumeli havalisinde asayişi temin etme isteği 
ınüellif tarafından, "Hikin şimdi şol Uzun Hacı Ali, Pınar[hisar] 
Muhafızı, Punarhisar'dan Balkan'ın öte yüzüne geçmesi ile bir emn[ü] 
rahat ve asayişe ınGcib ibad olunur"58 şeklinde ifade edilmiştir. 
Halbuki ifade, "emnfü] rahat ve mGcib-i asayiş-iibad olunur" şeklinde 
olmalıdır. 

Müellif Arapça asıllı kelimelerin müştaklannı yanlış kullan
maktadır. Bu durum cümlelerin ifadelerini bozmaktadır: "Hakkı 
Paşa'nın vezareti terfi' ve İstanköy Cez1resi'rıe nefy olunması fermanı 
irsaliyle59 cümlesinde kullanılan "terfi" kelimesi, "yükseltme, 
yükseltilme, rütbe venne, rütbe alma" gibi bir memGriyette ilerlemeye 
ifade eder. Oysa Hak1..'1 Paşa'nın azli söz konusudur ve "terfi" yerine; 
"lağvetme, hükümsüz bırakma, kaldırma" gibi anlamlar ifade e9en 
"ref" kelimesinin kullanılması gerekmektedir. Yine müellif "geniş" 
anlamına gelen "vasi" yerine yanlış olarak, "genişletme genişletilme" 
anlamında kullanılan "tevsi" kelimesini kullanmaktadır: "Leh 
Kıralı'nın kızını Bonaparta karındaşma tezv1c birle, Leh'in nısfına 

55 Aynı yer, varale 241a. 
56 Aynı yer, varale 245a. 
57 Aynı yer, varale 271a. 
58 Aynı yer, varale 338b. 
59 Aynı yer, varale 338b. 
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malik, Nemçe ve Moskovlu'nun selımlerinden münbit ve tevsi' 
olmağla .... "60 

e. Tekrarlar: 

Müellif birçok konuyu tekar etmektedir. Cebbarzade Mehmed 
Paşa'ya Haleb Eyaleri'nin tevclhi, metinde aynı varakta iki defa tekrar 
edilmektedir: "Cebbar-zade Mehmed Pa.şa'ya Haleb-i şehbha Eyaleti 
tevclh olunduğu istima' ile tahrir olundu; fi 17 M. sene 1228"61 .. Yine 
aynı varakta iki paragraf sonra, "Cebbar-zade Mehmed Paşa'ya 
Haleb-i Şehba mansıbı tevc1hi ihsan-ı humayGn olunduğu istima' 
olundu; fi 18 M. sene 1228." Görüldüğü gibi müellif, bir gün önce 
kaydettiği bu tevc1h hadisesini bir gi.in sonra yani 18 Muharrem'de 
tekrar kaleme almaktadır. 

Beylikci İzzet Bey'in azli ve idamıvarak 400b'de yazılmış, konu 
varak 403a'da tekrar edilmiştir. Keza S adaret'den aziedilerek Erzurum 
valilibTine atanan Yusuf Ziya Paşa için; "Erzurum tarafını Sadr-ı sabık 
Yusuf Ziya Paşa'ya ve ma'deni dahi kendiiye ihale birle .. "62 ifadeleıi 
kullanılmış ve konu, "Azi-i Sadr-ı a'zam Yusuf Ziya Paşa ve nasb-ı 
mansıb-ı Erzurum ve ma'denleri dahi kendüye ihfile ve ol tarafın 
seraskerliği kendüye ihfHe olunup ... "63 şeklinde tekrar edilmiştir. 

f. Teşbihler: 

Müellif benzetmelerle ifadeyi zenginleşrinneye çalışır. Yeniçeri 
Ortalarının aralarındaki kavgayı, Segbanbaşı'nın ağzından; "baka 
bunların gavgalan, kelblerin börekci tabicısı altında gavga etmelerine 
benzer. Tabla devri !ür ise birkaç börek kapnıağa veslle ... "64 ifadesiyle 
börekci tablası alnndaki köpek kavgasına benzetir. 

Üsküdar'daki hammal raifesinin şirretliklerini; "harnm1Hlar dahi 
bir tavr-ı aclb ve gah rneyhaneden ahşam üstü, deve veya manda gibi 
bağırarak odalarına ve odalan olan Balahan etrafına zabitan dahi kol ile 

60 Aynı yer, varak, 339b 
61 Aynı yer, varak 580b. 
62 Aynı yer, varak, 42b. 
63 Aynı yer, varak 80b. 
64 Aynı yer, varak 487b. 
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gitmez olup, avret şöyle dursun, ehl-i ırz kirnesne geçmekde havf eder 
olup .... "65 ifade.leriyle deve ve manda böğürtüsüyle tasvire çalışır. 

Üsküdar'da cariyesiyle beraber vebadan vefat eden onyedi
onseldz yaşlarındaki Nuri Bey ile cariyesinin ölümlerini; "Ferhad ve 
Şirin, Arzu ve Kanber misillü ölmüşler"66 benzetmesiyle dramatize 
eder. 

g. Deyimler, tekerierne ve argo ~fadeler: 

Şeyhü'l-islam Samant-zade Ömer Hulfısi Efendinin öfke ve 
hiddetinin derecesini, kazasker ve ilmiye ricali için; "ödleri sekt, 
parpara dizerler"67 gibi argo ifadeler kullanarak belirtmeye çalışır. 

Keza, "SeHimetü'l-insan fi hıfzı'I-lisan"68, "el-hainu haifun"69 
"el-gartbu ke'l-a'ma" gibi Arabca ifadeler metinde sıkça 
ku Bam lmaktadır. 

h. Yabancı kelimeler: 

Müellif, metinde birçok yabancı nıenşeli kelime de kullanmaktadır 
patente, feldmarşal, kumandar (conıınander) pasaporta, lostariya, 
post, sörcan (sergeant), soltad, kokona, pantazya (phantasia) poletika 
vs. 

ı. Beyider ve Tarih düşümıeler: 

Sofya'da memur. Gürcü Osman Paşa'nın Devlet'e isyan etmesi 
üzerine, Paşa'nın ifHih ye ıslahının nıüinkün olmayacağını bir beyitle 
ifftdeye çalışır; "lakin Gürcü Osman Paşa, ita'atdan rfı-gerdan olup 
ziyadesiyle başına eşkıya cem' olup; 

Gayrı gelmez mescide 
Dad aldı meyhaneden 

65 Aynı yer, varak498b. 
66 Aynı yer, varak 581a. 
67 Aynı yer, varak 569a. 
68 Aynı yer, varak 589b. 
69 Aynı yer, varak 571b. 
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beyti mazınunu üzre, muşarun-ileyh Gürcü Osman Paşa, bir takrib 
Anadolu canibine Çardak'dan mürı1r edüp, Devlet-i aliyye'nin birkaç 
sene umurunu ta'tll eyleyüp, nihayet Van civannda ser-i maktu'ı 
Asitane tarafına irsai ve Ortakapo'da vaz' olundu"70. 

Müellif, Erzurum Valisi Yusuf Paşa'nın Sadarete tayinini; bu 
tayin üzerine, ismini vermediği bir şairin düşürdüğü tarih ile · 
nakletmeye çalışır: "Erzurum Valisi Yusuf Paşa ve Ma'den emini . 
Üsküdar'a dahil ve alay ile istikbal ... ve gayn teşnf-i mühründe bir 
şair beyt[inde]; 

Ma'denirJde buldu Sultan 
Mührüne layık gülıer 

beyti tarih vaki' olmuştur. "71 

Sultan Mahmud'un saltanannın ikinci yılında ( 4 Şevval 1225/3 
kasım 1810) yeniçeriler Padişah'ın Nizam-ı cedid askerini yeniden 
tertl'b edeceğini bahane ederek Padişah'ı, Paşakapısı'na yapıştırdıklan 
bir kağıt üzerine yazdıkları sözler ile tehd1d ederler. Bu tehd1d edici 
sözlerin bir kısmı beyit şeklindedir: 

"Paşakapusı'na bir yafta kağld yapışılmış bulunup; Padişah hiUif 
söylemez bilürdük, sefere gidecek idik aslı çıkmadı. Hanıilelerin var 
idi aslı çıkmadı. Ve Nizam-ı cedid'i bir dahi yad etmeyecek id in şimdi 
yeniçeri askeri düşmen-i dl'ne karşı duramayüp, küffar dünyayı istila 
ve zabt eyledi bahanesiyle Nizam-ı cedid askeri terribini etmek istersiz 
gibi kıyas ve mülahaza olunuyor. Yalancı Padişah olmaz deyü ınealli 
ve bir beyt gibi; 

Seni eder rağmından beter 
Yeniçeriler dükenmez mantargibi yerden biter 

dey.ü, nice halt-ı kelam tahrir olunmuş deyü ... "72 

70 Aynı yer, varak, 57a-57b. 
71 Aynı yer, varak, 57b-58a. 
72 Aynı yer, varak, 473a473b. 
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1811-1812 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Sadrazam Laz Ahmed 
Paşa 73 kamutasında Yergöğü ci vannda bulunan orduda yeniçeriler, 
düşmanın tazyik ve yiyecek sıkınusı bahanesiyle, başta Sadrazam 
olmak üzere, ileri gelen devlet ricalini ölümle tehdit etmişlerdir. Ordu 
efradı arasında şüyfi' bulan bu tehdit sözlerini, yeniçeriler şiir le ifade 
etmişlerdir: 

"Küffar-ı hak-sar., ilerüde olan yeniçeri ve topcu' ve arahacı ve 
sipah u silahdan ordularıyla muhasara ed üp, .tazyik ve halas kendqyi 
cenge urup, şehadetden gayrı mümkin olmadıktan başka, birkaç gün 
aç kalmalariyle, yeniçeriler miyanlarında en'am bfis edüp ve kılıç 
atlayüp, eğer sağ karşu Ruscuk tarafına geçmek müyesser olur ise 
başı kavuklu bir adem koroayalım deyü ta 'ahhüd eyledikleri haberi, 
Sadr-ı a'zam ve rical-ı devlete ihbar ve bir boşboğaz yeniçeri şairlikle, 
nazım ile; · 

Kendi kör geldi Laz, 
Karşu Yergöğü'ye geçersen mezarın kendin kaz. 
Cümle asker kış geldi dunnaz, 
Hemen eırafdan asker iste, durmakağıt yaz. 

fülan deyü, nice fesada ba'is nesneler ... "74 

Müellif, ayrıca konuya göre, naklettiği olaylara uygun düşen 
Kur'an ayetlerini ve hadis metinlerini sıkça kullanmak suretiyle ifadeyi 
pekiştinııiş ve zenginleştirmeye çalışmıştır. 

. . 
C. CABI tARİHİ'NİN KAYNAKLARI, MUHTEVASI VE iLMI 
KIYMETİ 

Müellif yaşadığı dönemin olaylan~r yazdığı için başka bir 
kaynaktan nakil söz konusu değildir. Istanbul'da cereyan eden 
hadiselerin büyük bir kısmını görerek kaydetmiştir. Taşra'daki 
olayları ise d uyarak, işittiği şdkilde kaleme almıştır. Bununla beraber 

73 - 10 Nisan 1811-5 Eylül 18ı2 tarihleri arasında sadarelde bulunan Ahmed 
Paşa Trabzonludur. Daha önce lbrail Nazın olduğu için Nazır Ahmed Paşa diye de 
anılır. Bkz. İ.lli.mi Danişmend, a.g.e. s.71. "Laz" tabiri, muhtemelen Trabzonlu 
oluşundan dolayı kendisine yakışunlmıştır. Şanizade de bu tabiri kullanmaktadır. 
Bkz. Ştınizade Tarihi, II, s.24. · 

74 Aynı yer, varak, 533b-534a. 

·- ..... .......... _ .... ...... - --
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müellif, resmi kaynaklardan; hatt-ı humayfin, ferman ve devlet 
ricalinin yazışmalan gibi resmi mahiyeti olan yazılı belgeleri de 
kullanmıştır. 

I- Kaynaklan 

Cab1 Tarihi'nin kaynaklarını üç ana başlık altında tophı.yabiliriz: 

ı. Müellifi n Müşahedele ri 

Sabri adındaki bir meczGb, Sultan Seli'ın'in Mahmutpaşa 
Cemi'inden Selamlık dönüşünde, Cağaloğlu'nda önüne çıkarak 
"seninle da'va-yı şer'im vardır" demesi üzerine, yakalanarak 
Sultanahmed Tımarhanesi'ne kapatılmış ve bir süre sonr.a buradan 
kaçınayı başarmıştır. Mücllifin ifadesine göre meczGb Uskiidar'da 
kendisine uğramış ve meczGba Anadolu tarafına kaçmasını salık 
vem1iştir.75 

İstanbul 'da meydana gelen fıı·nna, yıldırım düşmesi gibi m Uellif 
tarafından nakledilen doğal afetler, nıüellifin ~endi miişahedelerine 
dayanır. 5 Receb 1223/27 Ağustos 1808'de Istanbul'da meydana 
gelen bir kasırgayı ınüellif, biraz da mübalağalı bir iislfıbla nakleder: 
"Kağıdhane'den beri.i yevm-i merkuında, sa'at altı buçukda bir kasırga 
peyda ve Ok Meydanı üzerinden Taksim'de kefere ınaşatlığındaki 
ağaçların rast geldiğini köküyle sökerek Daimabahçe'de kebir çınar 
ağacını yeriı:den söküp, dal ve yapraklarını havaya ve bostan içinde 
purhassa (pırasa) ve lahana ve sair rast geldüğünü havaya alup Arap 
Iskelesi'ni .9ozup, balık dalyanlarını denizden havaya alup, akıntının 
nısfından Usküdar'a doğru d~~yiiyı havaya alarak def ve hayli toz u 
toprak ve ağaçların varakları Usküdar taraflarına dökülmüştür; fi 5 B. 
sene 223"76 

Kasırga'dan bir gün önce yani 5 Receb'de İstanbul'un muhtelif 
semtlerine düşen yıldırımların meydana getirdiği tahribatın kaydı, yine 
müellifin kendi müşahedelerine dayanmaktadır: "Yevm-i merkfimda 
ziyade ra'd ü berk olmağla,. Süleymaniye C3.mi'i minaresine ve Sultan 
Mehmed Cami'i şenfi minaresine ve [Nur-ı] Osmaniye · Cami'i 
minaresine ve Odunkapusu'nda bir kereste gemisi sütununa ve biri 

75 Aynı yer, varak, 76b-77b. 
76 Aynı yer, varak, 165b,l66a. 

1 
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'dahi deryaya isabet ile suyu havaya :ve biri dahi Üsküdar'da Şeyh 
Cami 'i kurbunda Satıroğlu bahçesi odasına isabet ile harab 
etmişdir. "77 

İstanbul'da Galata tarafında, Deli Hüseyin Çavuş adında bir 
yeniçeri zorbasının düğün töreniı:ıe, devlet ricalinden bazılarının 
fazlaca ehemmiyet vermesi ve iltifat etmesini müellif, bizzatibi 
müşhahede etmiştir: "Yalı Köşkü'nde, Başhaseki Ağa düğün-ı 
merkilm içün cümle hasekiyan da'vetlü olmalanyla, cümle haseki 
ağalardan akça devşirdüp, Kuşcu çırağıyla ve iki haseki ağalar dahi 
Bostan[cı]başı Ağanın ve Haseki Ağa'nın hediyesini düğüne temb ve 
irsal eylediklerinde, ben Yalı Köşkü'nde idim, gayrıdan istim5.' 
etmedim ... "78 

1226/181 1 yılının sonlannda meydana gelen veba salgını, 
1227/1812 yılında bütün şiddetiyle devanı etmektedir. Bir takım 
tedbirlere baş vunılmuştur ve bu meyanda karantina uygulanmaktadır: 
"Hastalık sebebi ile Adalar'da ve Tuzla ve Darıca ve sair kefere sakin 
oldukları mahallere, segbanlar tutup, göç ile gelürolur ise tüfenk ile 
gerü deyü komadıklan, Değirmenderesi'nde avdetde, seyr olınağla 
rahr!r olundu. "79 

Müellif, İstanbul'uı1 iktisadi hayatına dair bazı kesitleri yine 
ıniişahedelerine dayanarak vennektedir. Meyve ve sebze fiyatları, et, 
peynir ve ekmek gibi temel · gıda maddelerine konulan narhlar, 
tedavüldeki altın ve paranın alım gücü ile ilgili bilgiler, odun-kömür 
skıntısı ve zaman zaman gıda maddelerinde baş gösteren kıtlık gibi 
sosyal hayatın muhtelif boyutlanna dair nakledilen anekdotlar 
tamamen ınüellifin kendi müşahedelerine istinad etmektedir. 

2- Yazılı · Kaynakları 

Bu tür kaynaklar, umumiyerle sadır olan hatt-ı humayfinlar, 
neşredilen fermanlar, devlet ridilinin yazışmalan, İstanbul'daki elçilik 
bildirileri, tecziye ile katledilen şahısiann yaftaları gibi resmi 
belgelerdir. Ayrıca müellifin diğer bir yazılı kaynağı da, bilhassa 
Avrupa devletleri arasındaki münasebetlerle ilgili verdiği bilgiler için, 

77 Aynı yer, varak, 167a. 
78 Aynı yer, varak, 55 l a. 
79 Aynı yer, varak, 55lb. 
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İstanbul'daki konsolosluklara gelen gazetelerdir. Gazeteler, 
Avrupa'nın muhtelif dilleri ile neşredildiğine göre, müelli( bu 
gazetelerden nasıl istifade ediyordu? sorusu akla gelmektedir. 
Müellifin kendi iladelerinden anlaşıldığına göre, gazetelerdeki haberler 
halk arasında yayıimaleta ve müellif yayılan bu haberleri kaydet
mekteydi. 

Sadır olan hat-ı humayfin ve fehnanlar ile resmi yazışmalan, 
müellif muhtemelen bürokrasideki dostlan vasıtasıyla temin ediyordu. 
Müellifin yaşadığı ve yazdığı dönemin olaylarını ihti~~ eden resmi 
kroniklerde ds yer alan bu tür resmi belgelerin, ümer Efendi 
tarafından eserine aynen alındığı görülmektedir. Mahmud Paşa--zade 
Osman Paşa'nın, Sadaret kaymakamlığı'ndan aziedilen Hasan 
Paşa'nın yerine bu makama tayin edildiğine dair hat-ı humayGn 
suretinin bir lasmı, örnek teşkil etmesi bakımından; Ş anizade Tarihi ile 

· karşılaşnrmalı olarak verilmiştir: 



"Sabık Cebecibaşı ve Varna 
Muhafızı Yeniçeri Ağası esbak 
Mahmud Paşa-zade Osman 
Paşa'nın Kaimmakamlığının 
üçüncü günü Bab-ı all'ye gelen 
hatt-ı hümayfin sfiretidir; fi 5 
N. sene 1224 · 

Sen ki Kaimmakam es-Seyyid 
Osman Paşas_ın. Selefin Hasan 
Paşa'nın sinni derece-i inlıitatı 
tecavüzü hasebiyle, hizmet-i 
me'mfiresinde fatk u ratka ve 
umüru.n temyfzine adem-i Ziya
kati ve ba '~ı kirnesneler fursat 
ittilıaziyle, zamfrlerinde merkuz 
mefsedeıi icraya kıyam eyle
dik/eri ma'lumu.m oldukda, 
müte 'addi d lıuıut-ı izu.mayü
munla, terbiye kaydında oldıun 
ise de, müıenebbi/ı. olmadıkla
rından, ceza ve ıe'dfbleri veri
lüp ve müşarun ileyhin dahi 
azlf lazırn gelmeğin, yerine bir 
salıib-i dirayet bir vezfrin nas
bından labüdd olmağın,· sen 
rütbe-i vala-yı vezaretle bekam 
olduğun vakitden bu vakte .ge
lince, bulunduğun hidemat-ı 
saltanat-ı seniyyemde rıza-cu
yaneve eday-ı hüsn-i sülukün, 
vüzera miyanında[ n] seni [ser-] 
efraz ve bu hizmete sevk et
mekle, bi'l-intihah seni Kalm
makam · nasb u ta 'ytn eyle
dim ... " 

Cabt Tarihi, varak, 405a 
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Silret-i hatt-ı humaylin 

Sen ki Kaimmakam Osman 
Paşasın. Selefin Hasan Paşa'nın 
sinni derece-i inhitatı tecavüzı 
hasebiyle, hizmet-i me'muresinde 
fatk u ratk, umurun temytzine 
adem-i liyakatini ba'zı kirnesneler 
tursat ittilu1ziyle zamfrlerinde mer
kuz olan mefsedeti icraya kıyam 
eyledikle ri ma' Lam um oldukda, 
müıeaddid lıutut-ı humayunumla 
terbiye kaydında oldum ise de, 
mütenebbih olmadıklanndan ceza 
ve te 'dfbleri veri/üp müşarun
iley/ıin dahi azli lawn gelmeğin, 
yerine bir salıib-i dirayet vezfrin 
nasbından labüdd olmağın, sen 
rüıbe-i w1la-yı vezô.retle bekanz ol
duğun wikitden bu vakıe gelince, 
bulunduğu.n hidemaı-ı salıanaı-ı 
seniyyemde rızacuyane hareketle 
/ıüsn-i sülukün vüzera miyô.mndan 
seni ser-efraz edüp ve bu lıizmeıe 
sevk etmekle, bi'l-intihab seni 
Kaimmakam nasb u ta 'yfn eyle
d(m ... ~' 

Şantzade Tarihi, I, 270 
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İstanbul'daki yabancı elçiliklerio bildirileri müellifin yazılı 
kaynaklan arasındadır. Fransa askerinin Rusya topraklannda Ruslara 
yenik düştüğünü müellif, Rus Elçiliği kapısına yapıştınlan bir 
kağıtdan okuyanlardan duyarale nakleder: "Rusiyye Elçi Konağı 
kapusına bir kağıd yapıştırmışlar: França askeri ile mah-ı Mayıs'ın 
üçüncü günü, Rusiyye toprağında muharebe-i azim olup, Françalü 
askeri mağlub u perişan olunmağla, iş bu kağıd Devlet-i Rusiyye 
tarafından musahha~ ve temhir ile, husus-ı merkum bi-aynihi tahrir ve 
vaz' olundu deyü [I]talyanca tahrir olunmuş, mürur u ubur edenler 
teraküm ile okuyup, istima' ile tahrir olundu. "80 

Banapart'ın Moskova seferi esnasında, askerini Moskova'da 
bırakarak Paris'e dönüşü hakkında istanbul'da muhtelif söylentiler 
çıkmış; Ruslar ve İngilizler, Banapart'ın bir asker kıyafetiyle esir, 
askerinin ise Rusya'ya tabi olduğunu; Fransızlar ise Rusların 
başkentini zabrettikleriııi ileri sürmüşlerdir. Müellif, iki tarafın da 
yalan söylediklerini kaydeder ve gazeteleri kaynak gösterir; "iki taraf 
dahi yalandan ibaret olup yalan kazetler[i] elçileri kapulanna vaz' ile 
tahrlr olundu."Sl 

Keza Fransa ile Avusturya arasındaki savaştan bahsederken 
ınüellifin kaynağı gazeıelerdir; "katı zahınete Françalü duçfir olup,_ 
ellibin mikdan asker heHik ve mecrlıh olduklannı devletleri tarafından, 
Asitane'de ımıklın balyozları taraflarına gelen gazetelerden etrafa neşr 
ile zabt olundu."82 

Diğer bir yazılı kaynak ise, tecyize ile katledilen şahısların 
yaftalandır. Sırblılarla yapılan muha~ebede, ileri gelenlerden yüzenbiri 
ele geçirilerek katiedilmiş ve başları Istanbul'a gönderilmiştir: "riiesay
ı mesfGrdan yüzenbiri ahz ve ser-i maktG'lan Ordu-yı humayGn 
tarafına irsal ve andan Dersa 'adet' e irsal olun up Saray-ı huınayGn 
Meydanı'nda vaz' ile yaftasından tahrir olundu."83 

Maraş'da S of Kalesi a 'yanının halka zulmü ileri dereceye varmış, 
vaki olan şikayetler üzerine idama mahkum edilmiştir. Maraş 

80 Aynı yer, varak, 599b. 
81 Aynı yer, varak, 578b. 
82 Aynı yer, varak, 350b. 
83 Aynı yer, varak, 606a. 
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Beylerbeyi Kalender Paşa tarafından cezası infaz edilen a 'yanın kesik 
başı İstanbul'a gönderilmiştir: "Maraş Beylerbeyisi sa'adetlü Kalenqer 
Paşa, asakir-i vafire ile, zulm ü ta'addisini tahkik ile üzerine varup, 
mezbfir Sof Kal'asını tahassun ve muhasara ile ahz edüp ser-i 
maktfi'ını Deraliyye'ye irsal etmekle, yaftasından tahıir olundu."84 

3. İstima'i Kaynakları 

Müellifin en önemli kaynaklanndan biri de halkın konuştukları· ve 
dolayısiyle duyduklandır. Bunu müellif açıkça ifade etmektedir ve 
eserin herhangi bir sahifesinde, kaydettiği bir olayın altında "istima' 
ile kayd olundu, istima' ile tahıir olundu" veya "istinıa' ile kayd şGd" 
gibi bir i bareye rastlamak mümkündür. 

Müellifin istima'1 kaynaklan üç gıuba aynlnıaktadır: 

a. tsimlerini belintiği şahıslar: 

Mi.iellif olayları kaydederken, olayı kimden duyduysa ismini 
zikretmek suretiyle kaynağını belirtir. Bu kaynak esnafdan biri 
olabilir, bir devlet memuru olabilir veya bir denizci olabilir. Bu 
takdirde miiellif olayları kaydettikten sonra; "bir tatar, Attilr Nu'nıiln 
Efendi'ye takrir ile tahnr olundu" veya "Bliyük Çekmece A 'yanı 
Sarban Ali Ağa bana takrir ile kayd olundu", yahut "Ayasofya-i Kebir 
Oinıi'inin kayyuınbaşısı Feyzullah Efendi'den istima' ile kayd 
olundu" gibi ifadelerle, olayı kimden duyduysa i!;ınini vererek 
kaynağını belirtir. 

b. İsimlerini belirnnediği şahıslar: 

Mi.iellif bazen, kaydetti ği olaylara kaynaklık eden şahısiann isimlerini 
belirtmez. Bu tür belirsiz kaynakları uınGmiyetle, "bir ehibbadan 
istima' ile kayd"·veya Vehhabilerin Mek.ke ve Medine'yi işgalleri ile 
ilgili bir haber ise, "gelen mücavirin ve müsafirinden istima'ile kayd 
olundu".85 Bazen bu meçhUl kaynak, lstanbul'a gelen yabancı bir 
misyon şefinin yardımcısı olmaktadır: "Acem Elçisi'nin bir söz anlar 
ademinden istim§.' ile tahrlr olundu. "86 

84 Ayni yer, varak, 614a 
85 Aynı yer, varak, 416b. 
86 Aynı yer, varak, 575a. 
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c. Kahveh~ne, sokak, çarşı ve pazarlarda konuşulanlardan derlediği 
bilgiler: 

Müellifin önemli kaynaklarından biri de halk arasında 
konuşulanlardır. bu tür bilgileri bazen, "beyne'n-nas raygan olmakla 
tahıir. olundu" diye kaydeder. Çoğu zaman sadece "istima' olundu" 
veya "istima' ile kayd olundu" şeklinde yazar. Bazı hadiseler için 
kaynak "elsin~-i nas"dır; "ve kapudan-·ı derya Hüsrev Paşa kethudhası 
Mir-i ınıran Ihrahim Paşa'ya rütbe-i vezaretle ve efendisi Hüsrev 
Paşa'nın Bolu mansıbı ihsan olunduğu elsine-i nasdan gGş ile tahrir 
olundu; fi 26 Z. sene 1226"87 ·. · 

II- Muhtevası ve i lmi Kıymeti 

ı. Muhtevası 

Eser, dönem olarak 1203-1229/1788-1813-4 yıllan arasını 
kapsamaktadır. Eserde yazılan son paragrafı n altında 13 S afer 1229/4 
Şubat 1814 tarihi bulunmaktadır ve bu tarihte.sona em1ektedir. Ancak 
eserin son paragrafında ınüellif "Devlet-i aliyye'in vüzedi ve m1r-i 
ml'dinı ta 'd ad olunmağla, bu hak1r dahi tahrir ed üp, bir ber-güzar ola 
deyü kayd eyledin1..:".S8 diye Osmanlı Devleti'nin 1814 yılındaki 
vezlr ve mlr-i miran rütbelerine sahip devlet adamlannın sayıma tabi 
tutulduğuı1u ihbar etmekte, fakat bu sayınıla ilgili bilgiler 

.bulunmamaktadır. Diğer taraftan "E" Nüshası'nın son varağında 
eserin bitriğine, sona erdiğine dair bir işaret ve bir kayıt bulunmadığı 
gibi varağın alt sol köşesinde yer alan reddade89 kellınesi eserin sona 
e~rnediği devamnun olab~~eceği kanaatini uyandırmaktadır. Nitekim, 
"Istanbuldaki Yazma Osmanlı Tarihleri" adlı bir incelemede de, Cab1 
Tarihi'niıf, son var~ktaki bu kelimeden hareketle, tamamlanmamış 
olabileceğine işaret edilıniştir.90 

Eser'de günlük olaylar kaydedilmiştir ve $ultah III. Selim'in 
cülGsundan itibaren Sultan II. Mahmud'un ilk beş yılı dahil olmak 

87 Aynı yer, varak 533b. 
88 Aynı yer, varak 622b. · 
89 Bu kelime "Cidde" olup muhtemelen müteakip sahife bu kelime ile 

başlıyacaktı. .. 
90 Ludwig Forrer. "Handschriften Osmanisehen Hisıoriker in İstanbul", Der 

İslam, XXVI!3 (Berlin 1942). 173-220. 
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üzre toplam yinn.~beş yıllık vekayi yer almaktadır. Bu çeyrek asırlık 
tarih diliminde, üzi Kalesi'nin düşüşü üzerine duyduğu üzüntüden 
dolayı meflfiç olan I. Abdülhamid'in vetau, Sultan III. Selim'in tahta 
çıkışı, Nizam-ı Cedtd hareketi, Fransa'nın Mısır'ı işgali, Mısır'ın 
istirdadı, bazı a 'yan ve derebeyilerin devlete karşı isyanları, Avrupalı 
devletler arasındaki savaşlar, Boğaz Yarnakları (Kabakçı) isyanı, 
Sultan III. Selim'in tahttan indirilmesi, IV. Mustafanın iclası, Alemdar . 
Mustafa Paşa'nın Bab-ı ali darbesi (varak 143b ve devamı) Sultan 
Mustafa'nın tahttan indirilmesi, Sultan Mahmud'un cülfisu~ Alemdar 
Vak'ası (varak 212 a ve devamı) gibi literatürde bulunan önemli tarihi 
olayları, müellif yaşayarak kaydetmiştir. 

Bu genel olayların dışında, Osmanlı Devletinin başkentindeki 
günlük hadiseler, yeniçerilerin sokak kavgalan ve halka karşı 
zorbalıklan, çarşı ve pazarlardaki fiyat hareketleri, paranın satın alına 
gücü gibi sosyal hayatın iktisadi cephesine dair bilgiler, devlet 
bürokrasisinin işleyişi, bazı devlet ricali ile ilgili otantik anekdotlar, 
tevcihat ve vefayar ile ilgili malumatlar; yangın, zelzele, fırtına, 
yıldırım düşmesi gibi doğal afetiere dair haberler, Cabi Tarihi'nin 
ımıhtevasını oluşrumıaktadırlar. 

2. ilmi Kıyıneri 

Oibi Tarihi, "Te' lif Sebebi" bahsinde değinildİğİ gibi hiç bir maddi 
ınenfaat gözeıilmeden kaleme alınmıştır. Müellif yaşadığı devri yaz
mış, meydana gelen olaylara şahid olmuştur. Olaylan kaleme alırken, 
her hangi bir endişesi ve beklentisi olmadığı için sansürsüz ve açık bir 
dil kullanmıştır. 

Günlük yaşamın bir parçası halin~ gelen yeniçeri kavgaları, halka 
karşı zorbalıki an, gasb, hırsızlık, ırza tecavüz gibi emniyyet ve asayişi 
ortadan kaldıran hareketlerin bizzat emniyet ve asayişi temin etmesi 
gereken Yeniçeri Ocağı mensuplanndan sadırolması, halkın bu ocağa 
karşı nefretini mficib olmuştur. Bu tür günlük olaylar, bir bakıma daha 
sonraki tarihlerde meydı;ma gelecek büyük hadiselerin (Vak'a-yı 
hayriyye gibi) arka planım, zeminini oluşturması açısından ehemmiyet 
arzetmektedir. 

Pahalılık, fiyat hareketleri, zaman zaman vuku bulan darlıklar, 
fiyatlara konulan narhlar gibi iktisadl hayatla ilgili verilen bilgiler çarşı 
ve pazar denetimine dair ilginç örnekler, dönemin iktisat tarihi için 

. ···-- -- ---·- - - -- -
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önemli malzemeyi ihtiva etm~ktedir. S adaret Kaymakamı Rüşdi Paşa 
bir tebdil gezisi esnasında, Istanbul-Langa civannda bir manavın, 
üzümü, konulan narhdan iki para fazlasıyla sattığını görmüş ve 
manavı idam ettirrniştir: "Kaymakam Paşa Langa kurbunda bir manav 
on pareye üzüm satup narhdan iki pare ziyade olmağla, manavı Ağa 
Kapusı'na irsal ve zindanda i 'dfunı ferman olundu; fi Selh-i L. Sene 
1227"91 (5 kasım 1812). 

Eserde, tedavüldeki paranın alım gücü ile ilgili hayli mal~eme 
bulunmaktadır: "Doksanbeş pareye geçer iken fındık rub'iyesi yüz 
pareye ve yalduz altunu on guruş on pareye geçer iken on guruşa ve 
Macar altunu dokuzbuçuk guruşa ve riyal beş guruşa mubaya'a 
olunmak üzre beyne'n-nas rak fennan olunmuşdur; fi 7 C. sene 
1224"92 (20 Temmuz ı 809. 

Eser, ihtiva ettiği dönemin biyografik kaynaklannı ikmill ve tashlh 
etmesi bakım.~ndan önemli bir misyon taşımaktadır. Şeyhu'l-islam 
Samanl-zftde ümer Hullısi Efendi'nin şahsiyeti, karakreristi~ özelikleri 
yaşayış tarzı ile ilgili geniş malfımat verir. Keza vefannı uzun uzadıya 
anlattıktan sonra, defin ve rekvinine dair teferruarlı bil!.!i 
vem1ektedir.93. Mesela Mekk1-zade Mustafa Asım Efendi'nin İstanb~l 
Kadılı!h'na nasb tarihi Sicill-i Osmanl'de 11 Z. 1223, Devhatü'l
meşayDı'de 10 S. 1224 olarak verilmektedir. Cfıbl Tarihi ise bu tarihi 
9. S. ı 224 olarak vermektedir. (varak 3 Jl.lb) 

Eser, siyasi Tarih açısından önem arzeden ilginç ıivayerlere de yer 
vermektedir. Mesela Nizam-ı ced!d askerinin lağvı maksadıyla 
Yeniçeri Ocağı'nın Rusya tarafından tahrik edildiği ve bunun için 
ocağa para verildiği zikredilmektedir. "Bu askeri ŞevketHi efendimiz, 
Anadolu'nun, bir Asitane'ye ba'!d mahallinde· rfıbıta vermeli idi. Bu 
nizam, ancak Devlet-i Russiyye'den ahz-ı intikamdan ibaret bir ma'na 
olduğu cümlenin n1a 'lGmudur. Moskovlu, bunların fena bulması iç ün 

91 Cabi Tarihi, varak 572a. 
92 Aynı yer, varak 366b ve 367a. . 
93 Ömer Hulisi Efendi'nin velat tarihi Cabi'de 15 Şevval 1227 olarak ay, gün 

ve yıl belirtilmck suretiyle verilmiştir. (Varak 569a vd.) Şanizade ise bu tarihi 
"Sene-i mezklirc (1227) Şevvaıı evasıu" şeklinde vermekLedir. Bkz. Sanizade. II. 
155. Halbuki Sicill-i Osmani'de Ömer Hullisi Efendi'nin ölüm tarihi, yanlış olarak 
"Cemaziyelahirin gurresi" yani dört ay öncesinden verilmiştir. Bkz. Sicill-i 
Osmani, III, 598. 
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Yeniçeri Ocağı tarafına çok akça i'tasiyle, iniyfuılannda bir fesad-ı hafi 
çıkarup ... " (Varak 480a) 

Cabi Tarihi, resmi kronikleri tamamlayıcı bir mahiyet arzeder. 
1227 yılı Şevvaı ayında yapılan tevcihatda, Divan-ı humayan ve Bab-ı 
ali mensuplan ile Ocak ağalarına dair Şaniziide Tarihi fazla tafsilata 
girmemiş ve qilhassa Ocak ağaları ile ilgili olarak; "ve ağavatın dahi 
ekseri ibka ve birkaçı tebdlle seza oldu" ifadesiyle iktifa edilmiştir. 
Buna mukabil Oibi Tarihi bu tevc1hatı tafsilatıyla vermiş, kim hangi 
mansıba tayin edilmişse isimleriyle beraber zikredilmişlerdir.94 

D- ŞANIZADE'NİN CABİ TARİHİ'Nİ KAYNAK OLARAK 
KULLANMAS I 

Yak'anüvis Ahmed Asım ' Efendi'ye halef olarak 1325/1819 
tarihinde bu nıansıba tayin olunan Şantzade Ataullah Mehmed Efendi, 
I 223-1236 yılları arası vak' alarını kaleme almış ve bu yıllara ait 
olayları ihriva eden rarihi, Tarih-i Şanizade adıyla II. cildi 1290 
tarihinde olmak iizere dön cild halinde basılmıştır.95 

Ancak Şaııizfıde, 1241 yı~ıııda96 vak'aııiivislikden aziine kadar 
geçen sürede, vak 'aniivislik dönemin~ ai ı sadece iki yıllık (1235-
1236) olayları yazabilmiştir.97 Selefi Asım Efendi'nin kaldığı 1223 
yılı olaylarını, II. Mahmud'un rahıa çıktığı 4 Cemaziyelahir'den9S 
iri baren, 1235 re yani 12 yıl sonra ıahrire başlamış ve 1236 yılı mn 
sonuna kadar götiiıınüştür. 

Bu döneme ait 1223-1229 yıllar.ı arası olaylarının tahririnde 
Şani'zftde'nin Cabi Tarihi'nden nakiller yaptığı göriilmektedir. Yapılan 
k<uşılaşuııııada, bu nakilleıin bazen ayn~n yapıldıbıı ve bazen tashih ve 
taksir yoluna gidilerek yazıldığı tesbit edilmiştir. Geniş ölçiide Cevdet 
Paşa'nın Şanizade Tarihi'ni kaynak olarak kullandığı ve Şfı.nizade'yi 

94 Cfıbi Tarihi, varale 567b vd. Şfuıl;r..Udc, II, 148. 
95 Bekir Kütükoğlu, Vekayi-nüvls, lA. 13,282. 
96 Ccmftlcddin, Ayinc-i zürera, Dersa'adet, 1314,68. 
97 Bkz. Ş anizade Tarihi, cil d III. 70. sahifedcn itibaren ve IV. cild 
98 Bkz. Şanizade 1., 17; Babinger'dc Sultan II. Mahmud'un cülus tarihi 1225 

olarak gösterilmiş, dolayısiyle Şanizade Tarihi'nin başlangıç yılı olarak bu tarih 
zikredilmiştir. Bkz. Osmanlı Tarih Yazarlan ve Eserleri, (Çev. Coşkun Üçok) 
Ank. 1992, s.376. 
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asnnın tabib ve feylesofu olarak nitelediği99 gözönüne alındığında, 
Cabi Tarihi'nin ilmi değeri bir kat daha artmakta ve onu Yakınçağ 
Osmanlı Tarihi araşnnnalan için vazgeçilemez kılmaktadır. 

Tarihi'nin girişine, "TarilYtlrİrl Metodolojisi"ne dair on sahifelik 
bir mukaddimeıoo yazan· Şantzade eserine, Cabi Tarihi'nden yaptığı 
alıntılan kaynak belirtıneden alıntılar yapmış ve fakat bu alıntılan genel 
olarak Cabt'hin içinde bulunduğu imla'·z~fıyetini gidererek·yazmıştı!. 

Aşağıda örnekleme için seçtiğimiz ve karşılıklı olarak verdiğimiz 
metinlerde, Şan!zade'nin, kaynak olarak Cab1 Tarihi'nden ne şekilde 
istifade ettiği tesbite çalışılmıştır. 

ı. ~adaret Kaymakamı Hasan Paşa'nııı azliı~e dair: 

Burada Şanizade, Sadaret Kaymakamı Hasan Paşa'nın aziini ve yerine 
Osman Paşa'nın tayini keyfiyetini, Cab!'ye nazaran kısaltarak ve 
Cab!'nin inıla zaafıyetini gidererek venııiştir. 

99 Kütükoğlu, aynı yer. 
ıoo "El-Mukaddimetü fi kava'idi fenni't-tarih ve usulü mutaıa'ati't-tevanh", 

Şanizade Tarihi, I. s.6 vd. 



Kaimmakam Elliiki H asan 
Paşa azi olunup Balıkhane'ye 
ir sal ve Rikab-ı humayan fer
maniyle Varna Muhafızı Gür
cü, Yeniçeri Ağası Mahmud 
J:.aşa-zade Osman Paşa'yı 
Asitane'ye getürtmekle, mes
ned-i Kaimmakamf ihsan-ı 
hwrıayun ile ilbas ve Bab-ı 
aif'ye viisul ve se/efi, ziyade 
ihtiyar olmağla, kendiiyi igfal 
bir/e, lıilekaran devlet rica/i, 
kendü sadedil olmağla, az/i 
i/ıtizlıa ve emvlili kendiiye 
ilısan u inavee ve isıid'tisı 
üzre, Üskiidar'da Kadtkarye
si'nde mel:ftl.'u'l-vezô.re ika
meci ve belıer şehr bin guruş 
ıeka'üd, maıbalı masôrifi ih
stin-ı cilıtindô.rf ile, lıaıı-ı lw
mfıyunu Bab-ı {zff'ye irsôl 
olunmuşdur; ji 3N sene 1224 

Cahf Tari/ı i, 404b. 
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Tebeddül-i Kaimmakfuni 

M ah-ı Ramazanü' l-mübarek'in 
beşinci günü Rikab-ı humayan 
Kaimmakamı Hasan Paşa azl ve 
Çiftliğine irsal ve mesned-i 
Kaimmakamf'ye esbak mora 
Valisi Cebecibaşı Osman Paşa 
ihtiyar u ibdal olundu. Y ev m-i 
nasbdan iki gün mun~runda, 
müşarun-ileylıe /ıiıaben ber
mu'tad Bab-ı aif'ye şeref-nümud 
v_.ürud olan /ıaı-ı lıwrıayundan 
Asitline-i aliyye'nin ke)fiyyeti ve 
müşarun-ileylıim tehditinin vücu
biyyeıi erbab-ı im' ô.na n ilmayan 
olur. 

Şô.nfzôde Tarilıi, I, 270 

2. Pehlivan İbrahim Ağa'nın vezarete terfiine dair: 

Pehlivan İbrahiı~~ Ağa'nın vezirlik rütbesine yekseltilınesi hususunu 
Şanlzade, Gibi Omer Efendi'nin bu konudaki ifadelerini biraz daha 
genişleterek yazmaktadır. 

Baba Ağa'ya, Sadr-ı a 'zam 
hazretleri ey/ediği gaza vü gayreti 
içün, üç ıuğ ihsaniyle, kadrf 
terfi' ve rütbe-i vezaret ihsan 
olunup ve öteden. berü düşmeni 
ve hasmı olan Yılıkoğlu'nu 
Silistre'den getürdüp, 

İhsan-ı vezaret ba-Pehlevhan 
İbrahim Ağa: 

Mukaddema zikri sebkat eden, 
Dergah-ı alt kapucıbaşılarından 
Mhirfı_hfi.r-ı s{mt payesi olan Pehle
van Ihrahim Ağa'nın, bundan 
akdemlerde a'da ile vuka' bulan 
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Baba İbrahim Paşa'nın dame
nin bUs etdirdüp barışdırdığı 
istima' ve kayd olundu; fl28 
N. sene 1224 

CabfTarihi, varak 415a. 

muharebatda gayret ü hıdemaıı 
ma' zam-ı e nam ve işbu S ilistre 
Muharebesinde dahi meşhad olan 
şeca'at ü Ziyakati müsellem-i ha
vass ü avvam olmağla, rütbe-i 
samiye-i vezaretle bekam ve a'da:. 
yi ta'kibde me'mar, gayret ü 
ihtimam kılındı. 

ŞiinfzQdeTarihi, I, 276 

3. Üsküd~r'daki bekar odalarının yıkımına da_ir: 

Üsküdar'da bekirların kaldıklan ve fuhu.ş yuvası haline getirdikleri 
odaların devlet tarafından yıkımını, Oibi ümer Efendi ayrıntılı olarak 
nakletnıiştir. Buraya aldığımız metinde, ayrıntıların bir kısmı 
çıkartılmış olup, noktalı y~_rler bu ayrıntılara aittir. Şanizade, bu 
hadiseyi kısairarak ve Cab1 ümer Efendi'nin imla zaatiyetini giderek 
kaleme almışnr. 

Üsküdar'da iskele-i kebfr ve Jf.edm-i odaha-yı bekar der
Balaban iskelesi kur bunda, Uskü.dar. 
bekar odalarında olanfulışiy-yaı 
·haddi recavilz edüp ve e/ıl-i ırz Üskildar'da Balaban iskelesi 
makulesi dahi desı-res olunduğü verası ve Debbağhfıne elvarı ve 
aşikar, lakin bir . zabitiinın sair sahil-i deryaya karfb köşe ve 
basmak lazım gelse, fesad ola- kenarda, öteden berü mefseka-i 
cağı aşiktlriyle, Toptaşı [nam] eriizil-i bf-ar ve dii.rtln-nedve-i 
malıalde dahi odalar peyda eşkıya-yı na-bekar-ı bektlr odaları 
olmağla, başlayüp giderek Padi- ve ba'zı yeht'kiihanelere bu esnii
şalı-ı alemferce-i Beşiktaş Sara- da ba'zı süfelıfi, birkaç mulıad
yı'nda olmağla, bf-vakt keyfiye dere hatanları cebren yoldan 

· ötüp odanın penceresinden ta- çevirüp idMl ve ırz-ı nası paymal 
banca vü tüfeng atmağa ictisar·ve etmek sadedinde olduklarında, 
ba'zen deniz kenarında, Üsküdar ahalfsi ıecemmu' ve 
fahişe/erin düşürdükleri çocukla- ıahlts ve kaziyyeyi Bab-ı aif'ye 



rın ölüleri bulunup ve avret 
ölüsü dahi kenar-ı kurb-ı 
Üskadar'da zuhuruyla, börek
ci ve salebci ve gözlemeci 
tablektirları, odalarda avretler 
ile ahz u · ata ve bakkal 
şakirdleri, avretlerin istedik
lerini getürüp götürrneğe 
mübaşeret. .. yerlüden bu 
htiletleri, Bostancıbaşı Ağa'ya 
malırem-i esrar eyledik/eri 
yerlüler birkaç def' a ifade 
edüp ve lıus(ısı mezbur, ağa
nun dahi ziyade matlubu 

. olmağla, Bab-ı ali'ye ve taraf-ı 
Mülükane'ye ifade· ile ... 
husus-ı merktım irade-i aliyye 
olup, ... Mi'mar Ağa 
tarafından kifayet rtıikdarı 
neccar cem' i iç ün icaleten, bir 
fitne icra olmadan .' .. yevm-i 
merkılmda Bostancıbaşı Ağa 
kuluyla ve biraz hasekiyan ve 
yeniçeri tarafından yazıcılar ve 
nevbetciler ve kap u kethudaları 
ve Tersane-i amire tarafindan 
Başağa çavuşlarıyle ve bu 
kadar amele Uskildar'a vusul 
ve Usta ve Üsküdar Koliuğu 
ve mahkeme tarafindan adem 
ile lıedme şura' ve lıedm olan 
oda/ardan, ecnas avretler 
zuhur, beşiğiyle örgü ve 
gergefiyle taşra ve esbab[ı:] 

. eş kallerini . sokaklara ilka ile 
yüzotuz odadan mütecaviz oda 
hedm ... erazil makulesi,fahi-
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ihbar eylemeleriyle, zikr olunan 
daru' n-nedve-i eşrarın hedm u 
imhasına hatt-ı şerif-i şevket
redif-i padişah-z ma' delet-elif-i 
mehô.bet-bahş sudur ve Bostancı
başı ve Segbanbaşı ve Mi'mar 
Ağa me' mur kılınarak derakab 
beşyüz kadar amele ile mah-ı 
Recebü' l-müreccebirJ.. üçüncü 
Çelıarşenbih günü Usküdar' a 
mürur idüp Balaban verasında iki 
aded yelıudfhaneler gerek orada 
ve gerek ol civarda iki yüz kadar 
bekar odalarını fi' i-hal lıedm ile 
ıar-mar eyledi/er. Garfbdir ki 
ba'zı odalarda çocuklu kahbeter 
içün bir kaç beşik zuhur eyledi. 
Ve ertizil-i merku-menin ekseri 
derhal firar ve ilıtifa ve ba 'zıtarı 
ahz ve i'dam ile birkaç gün sonra 
mazhar-ı cezay-ı seza oldular. 

Şanfzade Tarihi, II, 51-52 



şeyi zaruri yehud-haneye 
koyup, yehudiler havflarından 
setr etmekten. gayrı çareleri 
olmamağla, mucib-i fesad 
olunduğu ifade ... ahaLfden ba' 
zı hedm olunmasını derakab 
taraf-ı Şer'den alıaLf ağzından 
i'lam olunup ... fi 3 B. sene 
1226 

CabfTarilıi, 504b-505a 

.ı. Ruscuk Muharebesi 'ne dair: 

Osmanlı-Rus Savaşı'nın (1806-1812) devam ettiği sırada, Osmanlı 
birliklerinin Ruscuk civarında, Ruslara karşı elde ettikleri başarıyı 
(Haziran 1811) Şaıılzade, Ca bl Tarihi'nden ay m ifadeleri kullanarak 
nakleıınekredir. 

''\le Ruscuk Mulıii.rehesi'nde 
bir lıi111oh ( lıi.nıo) içinde bir 
cel!era/ klyt{{eıinde hir kefere 
taşesi hulwımuşdur." 

CablTari.lıi, 506b 

"Rus cuk M u!ıiirebesi'nde alı ı 
olunan esfrler ve bir top ve ilç 
cebe/ı{ıne arabasr. Ordu-yr. lıu
mrı.yun ıarafuıdan. Asitane'ye 
irsal olu.nup ... " 

Cabf Tariizi 507b 

"\le ol esnafarda alır bargir/i hir 
lıinro dedin u nda, hir nefer mu 'ıe
lıer eellerali i 'dôm killllmtşidi." 

Şflnlzflde Tarilıi, 11, 50 

"Ol giin canib-i a'dfldan bir top ve 
iiç lllied cehelıflne arabası ve wJ.fir 
dil ve kelle alwnırş ... ll 

Şônfzade Tarihi, II, 50 

5. Veba salgınmda vefat edenlerin günlük sayılarına dair: 

1811 yılı sonlarında başlay~ak 1812 yılı boyunca bütün şiddetiyle 
devam eden veba salgını. Istanbul'da günde ikibine yakın insanın 
ölümüne sebeb olmuşur. Salgında ölenlerin tesbiti ve salgımn bir an 
önce def'i için bir takım tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin naklinde 
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Şanizade, Cabi Ömer Efendi'nin yazdıklannı imla yönünden taslım ve 
muhteva bakımından tevsi yoluna giderek nakletmiştir. 

"Asitalie-i aliyye Kal' ası kapu
lanndan ihrac olunan cenaze/e
rin ta'dadı, Gümrük Emfni 
Ağa tarafına emr ile, dfde
banlar ta'dad edüp, ilm ü 
haberi, dokuzyüz~. sekizyüzelli 
vaki' olurken Oinikiy~i.ze takar
rübü olup, derun-ı Asitane'de 
defn olunandan başka ... " 

Cabf Tarihi, 563a-563b 

"Binaen~qleyh Bab-ı Qlf tarafindan 
ebvab-ı Asitane'ye haflce muhar
rirler irsaz u ta'yfn ve kal'a kapu
larından taşraya taşınan mev-taıan 
deftere almaları merkum/ara telkin 
olunmağ la, dertın-ı İ stanbul'da 
ba'zz cevami' ve mesacid ve türbe
ler civarındaki mekabir ve bunlara 
benzer malıal/i saire defn olunan
lardan başka, İstanbul kapula

. rından geçilrülen mevıfı, evasu-ı 
Ramazan'da ba'zen binbeşyüz ve 
ha'zen ikibin aded-lerinde olup ... " 

Ştınizade Tarihi 11, 147 

6. Yeba sa l gınının def'i için Duhan ve Ahkaf surelerinin 
ok un ması : 

Keza veba salgınının def'i için, geceleri yatsı namazından. soı'ıra 
Kur'an-ı Keıim'den Duhan ve Ahkaf surelerinin okunınası hususunu 
Şanlzade, Cabl Tarihi'nden şu şekilde aktarınakçadır. 

"Minfırelerde süre-i Dulıan ve "Sudar-ı emr-i alf be-ıilô.vet-i 
sure-i Alıkfıf okunmağa tulu 'u' 1- su,re-i Alıktif der-leyô.lf 
fecrden akdem,fer-mfın olunup, 
'1J:elu1kim-i sela-seye kayd ve M{!şiyyet-i Barf-yi te'fzla ile ala 
Usküdar'da on ciimi'?Zfermfın ile ma-kan veba müıemtid/. ve telef-i 
'taraf-ı şer'den erbfıbına sipariş nüfus-ı kesfreye bfıdf olduğundan 
ve tar[ af]-ı Mülukfıne'den oku- s alaı-ı işfıyi ba 'de' 1-edfı minare
yanlara yedibin guruş i!J:sfın, lerde sure-i Ahkfıftilavet olunmak 
onbe§;·ciimi' hademesiize, Uskü- re'y-i saib ba'zı saff-sfreı 
aar Mollası tarafindan elli guruş ,olmağla, ol vechile emr-i şerif 
veri/üp sairleri kıyas ile taraf-ı - ısdar ve ıilftvet-i süre-i şerifeye 
şer'den i'tiisı tahrfr ibtidô.r olundukda, istimft' eden 
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olundu; fi 3 L. sene 1227" sığtir u kibar bir kat dahi havf u 
dehşeteduçar oldular. Lakin 'id-i 

CabtTarihi1 566b fttr takrfbiyle· halkın birbirleriyle 
kesret-i ihtilatından naşi illet
isariye-i mezbure bi-iznillahi ta'tila 
evasıt-l Şevva/e doğru gitdikçe 
derece-i uruc ve yalnız nefs-i 
İstanbul'dan yevmiyye üçbin 
kadar mevıa huruc etmeğe 
başladıkda, sure-i şerife-i Ahkaf, 
heLak-ı kavm-ı Ad' ı muhbire 
olduğu ecilden böyle eyyamda 
ıilaveti mülıeyyic-i gazab-ı ilahf 

_e lur demeğe cesaret eden ba 1 

ll 

/ alimi sartnin kavline i 1timadew 
yine üç-beş günden sonra men 1 

olundu." 

Ş anizade Tarihi,. ll, 152. 

7. Vebanın def'i için Fuhuş yerlerinin yıkılması: 

Yine İstanbul'un vebadan kurtuluşu için fuhuş yerlerinin yıkılmasına 
dair Şanizade'nin verdiği bilgiler, Oib1 Tarihi'nden aktanlınıştır. 



"Asitane-i aliyye'de, BahÇeka
pusı Julricinde, Melekgirmez 
Sokaği nam mahalde, bfkar 
oda/arznda fahişeler beşikle
riyle ve tezgahlarıyla otururlar 
olup, eraziller maı'anen fevt 
olan avreti alenen meydana 
çıkaramayüp, kimi gece kayığa 
alup deryaya ilka ve Asmaaltı 
nam maltalde bfkar odalarmda 
kezalik zenparesiyle falıişesi~ 
bir döşekde bir gece ikisi dahi 
fevtleri vaki ve Istanbul Ağası 
karşti.Sında pirinçci mağazaları 
üzerlerinde olan odalar içinde 
bfkarlarınm eyledikle ri fesadar 
ve Talıun-kal'a deranunda 
vaki' bfkar oda/arını., Yirmi 
altılar zabt, dertımmda bu kadar 
zina vü fuhşiyyaı var iken, bu 
ta'an ll veba def' 
olmayacağından başka, bir ahar 
musfbecden lıavf olu.nu.p ol 
.dahi, K apudan Paşa ve 
Segbanbaşı Ağa'ya ve Bostan
cıbaşı Ağa'ya ve Mi 'mar 
Ağa'ya ifade ile} küllf neccaran 
ve Cebecibaşı Ağa'ya ve siiir 
BaşyasakcL ve Tersane Baş
ağası ve Ağa Kapusı Başağası, 
ale' s-selıer Melekgirmez 
Sokağı'na lıücum ve odaları 
derakab haka beraber edüp, 
kahveleri hedm ve pirinçci 
mağazaları üzerinde olanları 
kezalik ve .Galaıa'da olan 
kalyoncu odalarının dahi 
hedmini Kapudan Paşa ilulle, 
Mi'mar Ağa ve Şehremtni 
ademieri irsalini ifade de, 

. . .. - ---·-
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"Hemd-i odaha-yı süfeiıa ve 
men '-i fevahiş ez be her ıemenni-i 
indifa'-ı veba 

Hudas-ı taun u vebli asa kesret-i 
fısk u zina olduğuna ibtina bu 
takrible mecma '-ı eşkcyli olan 
bekar odalarını hedm u imM birle 
tefrfk-i cem·'iyyet-i süfehli dahi . 
re'y-i savab bazı erbab-ı calı-z 
takva-intima olmakdan naşi, 
Şevval-ı şerffin onsekizinci sebt 
günü Kalmakam Paşa Mi'mlir 
Ağa ve Ocakludan bir mikdar 
zabiıan ve neferaı ve lıususan 
milşarun-iley/ı Tiifengcibaşı nasb 
eyledik/eri Tavukpazarılı rical-ı 
Ağa ve vô.fir ameleyi iscishô.bla 
Bağçekapu.sı'na ge/üp sandalı 
nişin nezaret olarak Melekgirmez 
Zakağı'nda ve Kayıkhane üzerle
rindeki oda/arın· ciimlesini derakab 
Mi'mô.r Ağa amefesiyle ba-emr-i 
aif lıedmine başlayüp birkaç 
sa'aıde imlıô. eyledi/er. \le Kapu
dan Paşa 'dahi Galata ve 
Kasımpaşa taraflarındaki kalyon
cu. ve kalafaıcı erazili odalarını 
lı'edme me' mür kılınmağla, yevm-
i merkumda müşarun-ileylı dahi 
bi' n-nefs varup anların hedmi 
kabil olanlarını kezalik /ıedm u 
kal' bir/e, nesyen mensiyyen edüp 
ancak ba'zz hanlarda olan kar-gfr 
odaları erazil üfevahişden tahliye 
vü temhtr ile, lazfme-i 
me' muriyyetini i cra eyledi. 
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Kapudan paşa, Kaimakam Hatta ol esnada gerek İstanbul ve 
Paşa'ya "efendim, bu gün hemd gerek Galatarada hedm u tahliye 
olunan odaların derununda olan olunan odaların ba 'zında henüz 
eşyanın dahi sahibine hayır taundan fevt olmuş ba'zı kimse
etmeyeceğini ma' lum-ı devletiniz ler in meytelerini ebnô.y-ı cinsleri 
oldu ve çoğu yağmaya girdi. İki zokaklarda gasl etdirdiler. Ve ol 
[gün) ruhsat kerem buyurup, odalarda ba 'zı mat'une olmuş ve 
mal[ u] eşyalarını nakl, üçüncü ba'zı da henüz fevt olmuş birkaç 
gün lıedm edelim" deyü izin fahişe nisa dahi zuhur eyledi. 
alup, iki gün arasında, Tahtü'L-
kal'a ve Asmaaltı nam malıalde Şaniziide Tarihi, II, 151 
odaları dahi lıedm olunup, 
ellıamdülillahi te 1 ala kuvvet-i 
padişiilıf ile, birkaç muhalefet 
sadedinde olmağla, s[zire ibret 
olsun içiiıı başını ve gözünü cerh 
ile Ağa K apusı'na ir sal ve 
derakab i'dam olımup, Galata 
dalı i kezalik lıedm ile def' -i 
fu/ışiyyat olwımu"''idu.r; fi 17 L. 
Sene 1227 

CabfTarihi, 570a 

8. Divan Tercümanı Dimitraşko'nun Katli'nc dair: 

" .. .Divan Tercerniinı Dimitraş
ko'yı, Sadr-ı a'zam Hurşfd Paşa 
Otağ-ı Sadr-ı aif'ye çağırdıp, beş 
sa' atden ziyade; halvet ed üp 1 

Terceman'a des-tur ve otağdan 
taşra çıkarken, Endenm ağalarına 
işaret ile, Divan Tercemanı'nı 
hançer üşürü.p i'dam ve Leylek 
ç__adırı alnna /{iş esini vaz' edüp ve 
Asitane tarafına tahrfr ile, 
mesjurun karınciaşı siibık Divan 

" ... ve müşarwı il~ylı hazretleri 
merkamu Otağ-ı Asafi'ye çağır
dup gefdikde gavaslara iştiretle 
kılıç üşiirderek kati u (dam 
kılınmiŞ idüği haberi ba-ıellıfs-i 
Sadr-ı a'zamf Deriiliyye'ye m·alı-ı 
Zilka'de'nin yirmibirinci günü 
vürad eyleatgi akabınca, Biio~·ı 
aif'de maktu/ün karındaşı vekfl-i 
terceman ve bu makale idlal u 
ifsada müekkil-i vekfl-i şeytan 



Tercemanı' nı habs ve yevm-i 
merkumda, mesjur dahi Sa
ray-ı humayun meydanında 
kati olunup .... " Ff 16 Za. 
1227 

CQbfTarihi 573a 
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olan habfs dahi, ba-hatt-ı humfi.
yun kati ile ... " 

Şantzade Tarihi, II, 160 

9. Sakarya Nehrinin sabanca Gölü ile birleştirilmesi: 

Sakarya Nehri'nin Sapanca Gölü ile birleştirilmek suretiyle Manııara 
Denizine akıtılması hakkındaki proje çalışmalarına dair Cab1 
Tarihi'ndeki lnalunıat, genişierilerek ve imHi yönünden düzeltilerek 
Şantzade Ttuihi'nde de yer almaktadır. 

i ı ni km id kurbunda . S abanca 
Gölii'nil Sakarya /rmağr'na 
kanşdrnlmağa, bundan akden-ı 
birkaç dej' a muriid-r Devleı-i 
a)iyye olup, kanşıldığı lıatde 
Asiı!zne'de odun ucuz ve ha
lı usfi.s Ter s li ne -i linzir e' ni n 
kerasıesi sıtlıfi!et ile gelmesine ve 
!m kadar kerôsteler gelmek 
mümkin olmayüp, dağlar ve 
derelerde feramuş i.! e, bu kadar 
inasarifat/ar ve karye fuka
rôlaruıın umli.r u lıususlaruıı 
bırağu.p, /ıayvanlarıyfa çekdik
leri milınetler lıeba ve kerlisıe-i 
merkum, gelebildiği malıalde çü
rü.yiip telef olduğu cümle indinde 
ma'lum, lakin göl-i merkum 
mô.nende derya bir göl olup, ıulı 
altı sa' atdan mütecaviz ve ar.zı 
beş sa'ati ziyade bi; göl-i aztm 
olup, içinde kayıklar ve etrafında 
karye/er vaki' olmağla, . öteden 
berü herkes intlfa'ında olup, 

Keşf-iNe/ır-i Sakarya 

Sakarya lrmağı'nın, yine ism-i 
mezkfl.r ile meşllli.r olan gölden 
den·ava i/hak ve icra oltmması 
kô6.ii ... ve bu takdirde ne/ır-i 
nıezhfir diri ve sali k olduğu havôli 
vii eniılidan s{i/ıif-i deryaya ciiz 'i 
rnasra.fve ednii zalırnec/e lıarah ve 
zelıôir ıenıili ve /ıusti.san Terstme
i amire'ye dôir kedisee ve sôir 
eşya sevk ve nakli lıust1ı;larr nda 
ve cihaı-r u/ırada her vechile 
suMUeı /ıasrf olacağı elsine-i 
nfzsda öteden beril. nıiitevacir ve 
carf olup ancak eımine-i sôl~fede 
bu hususa bir kaç defa idide-i 
seniyye ta' alluk eımişken her 
birinde bir özr ü iliete yalıu.d 
müeddf-i mazarrat olur bir hafi 
hikmet e me b ni terk ü ta 'vfk 
ol unduğu ma' tam-ı hazret-i 
cihandarf ve bu güne mükem-mel 
mühimmat-ı devlet ve müshil-i 
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birkaç defa mübaşeret o/anda, 
etraf kazfılar ziyadesiyle meblağ 
cem' ü ta 'ytn olunan kirnesnelere 
arz ile, her sakal-dan bir kıl ve ol 
da ta 'ytn olu-nan mühendisiere 
ve mi'mara-na arz ile "eğer bu 
göl Sakarya Irmağı'na karışmak 
lazım gelqr ise, çok karyeleri su 
basu.p ve Iznikmid'in nısftnı dahi 
su basar" deyü, i'lamlar ve 
masarif-i küllf defteri ibraziyle 
terk olunduğu dahi müHihaza 
olunup ve ta'yin olunan 
mühendisan, mukad-dem olan 
-sözler ile, selef mühendisanın, 
elbetde bundan mudid olmak 
gerekdir müHihazasına düşüp, 
havf etmekle, bu def'a sabık 
Çavuş Abdi Beyefendi ta'yin ve 
Hüdavendi!!ar Sanca~ı ve 
izniknıid Murasarnfı Vez'fr Aziz 
Paşa hazretleri ve İznik-mid'de 

.muklm Kethuda-yı Sadr-ı all-yi 
esbak Moravi Osman Efendi, 
hala iznikmid Tersane Em1ni 
nazır olmak üzre, her ne olursa 
olsun, ikibin kese akça dahi. sarf 
olu-nur ise, iki seneye varmayüp 
çıkacağı ma 'lGm-ı mü lukane 
olmağla, emr olmağla mü başe-ret 
olunup, Ramazan-ı Şerif gelrne
ğin t~rk olundu ğu istimaile tahrir 
olundu; Fı 3 N. sene 1228" 

CabtTarilıi, 607a-607b. 

hidemat-ı ra 'iyyet olur mas la
hatlar, matbu'-ı tab'-ı hikmet-i 
neb '-i cenfıb-z şehriyart olmakdan 
naşt, husus-ı merkttm mahzurdan 
salim ya gayr-ı salim ve mizac-ı 
dehr u devlet yahud tab 'iyyet-i 
mülk ü millete mülayim veya na
mülayim olduğu bir kerre keşf u 
tahkik ve eırafiyle mülalıaza vü 
isıişare ve tefekkür ve mütala 'a 
birle, mukteza-yı şe/ır ü dehre her 
cilıeti kıyas ve tatbfk . olunarak 
/ıulfısa-i masiahat ve netice-i 
mülô.lıaza ve meşvereı ma 'nız-ı 
paye-i serfr-i saltanat kılınarak 
re'v-i reztn-i keramet-karfn-i 
makam-ı hillfetden mımtazır-ı emr 
ü iradaı olmaları üzre, hala 
Hiidavendigar Sancağı Mı.ttasarnfi 
Ahmed Azfz Paşa ve Jznikmid 
tarafmda keraste-i Tersane mü
lıimmawıa me' mür Kechu.dfı.-yı 
sadr-ı esbak Moralı Osman Efendi 
ve sôbıka Çavuş-başı Abdi Bey ve 
ma' iyyeılerinde birkaç mühendis
ler keşf ü ralıkike me' mar olarak 
valiyi müşarun-ileylı ıarafma 
evasu-ı Ramazan'da ba-emr-i alt 
mttma-ileyhüma ve merkaman 
irsal olundular. 

Müşarun-ileyh dahi muma
ileyhümfıyi ve mühendisleri ve bu 
makule umura vukufı maznun 
olan ba'zz kirnesneleri istishabla 
nehr-i mezkar hava/isini geşt ü . 
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güztir ve iktiza eden mahallerinin 
arz u umkunu ve içindeki kayalar 
ve tabf'f sedler ve sığ yerleri rü'yet 
ü istibsar: ba'dehü Sararya 
Gölü'nün alt yanında gadfr-i 
mezburdan balıre kadar yarılup 
açılacak mahalli dahi alat-l 
hendesiyye ve ruesa-yı amele ile 
mesalıa ve tasmfm ederek tarfk-ı 
eslıelini tahmin bir/e, pezfra-yı 
karar eyledikden sonra, erbab-ı 
fünün-ı müşar ve milma-ileylıilm 
veelı-i imkan ve sulıuletini ta 'rif u 
ilıbar eyledikleri vali-yi müşaru.n
ileylı ıarafmdan ba-takrfr ma'ruz-ı 
derbar-ı devleı-karar olundu. 

Ancak zamı-ı licizfye göre bir 
başka cilıet-i mahzur mütala 'asma 
mebnf ke' i -evvel mesk(au.n-anlı 
kaldı. 

Şiinizade Tarihi, II, 202-203 · 
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