CAB~~ÖMER EFENDI, Câbl Tarihi, (Tarih-i Sultan Selim-i Sâlis ve
Mahmud-~~Sâni), Tahlil ve Tenkidli Metin, Ankara 2003, Haz~rlayan Mehmet
Ali Beyhan, 2 Cilt, I-LXV+1056-1104 (Dizin).
Osmanl~-Türk tarihi üzerinde çal~~anlar için k~ymetli bir kaynak yay~nlanm~~~bulunuyor.
Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~aras~nda ç~km~~~bulunan C~ibi Tarihi hacmi ve kapsad~~~~y~llar bak~m~ndan dikkat çelunektedir. Eser 1788-1813-14 (Hicri 1203-1229) tarihleri aras~ndaki hadiseleri ihtiva etmektedir. Takriben 25 y~l~n tarihi olan bu eser önemli bir kaynak olmas~na ra~men,
tarihçiler aras~nda pek tan~nm~yor ve kullamlnuyordu. Asl~nda yazma halindeki bu eserler, kütüphane raflar~nda bulunuyor ve ula~~lmas~~gün geçtikçe zorla~~yordu. ~u halde
tozlu kütüphane raflanndan kurtardm~~ur. Eserin geni~~muhteviyatma ra~men fazla tan~nma mas~n~n bir sebebi de milellifl hakk~nda lây~lu vechile bilgiye ula.~~lamanu~~olmas~ndandu-. Nitekim eseri yay~nlayan, Câbi Ömer Efendi hakk~nda kaynaldarda hiçbir bilgiye rastlanmad~~~n~~
ifade etmektedir. Keza do~um ve ölüm tarihleri ile âilesi ve babas~n~n ad~n~n da bilinmedi~ini
belirtmektedir. Ayr~ca ar~iv ara~urmalanndan da tatmin edici bir sonuca ula~~lamam~~ur. Müellifin tahsili hakk~nda da bilgi yoktur. Ancak onun iyi bir e~itim almad~~~, indâ yanh~hklan ile
hatal~~kelime uygulamalar~ndan anla~~lmaktad~r. Nitekim yay~nlayan, "Dil ve Üslub“ ad~yla açt~~~~
bahiste (s. XXVII-XXXII) metinde tespit etti~i dilbilgisi yetersizli~i, kelimeleri yanl~~~anlamda
kullanma, ifade bozukluldan, Arapça as~ll~~kelimelerin mil~taklar~m yanl~~~kullanma ve gereksiz
tekrarlara i~aret etmi~tir. Bütün bunlara ra~men, müellifin kavray~~m~n iyi ve mütecessis biri oldu~u beyan edilmektedir. Di~er taraftan Câbi 6mer Efendi'nin bürokratik çevrelere yak~n oldu~u, devletin ahvali hakk~nda geni~~bilgiler vermesinden tesbit edilebilmektedir. Nitekim baz~~
ferman ve hatt-~~hilmâyünlan da aynen yay~nlamas~~bu dü~ünceyi teyid etmektedir. Eserin ad~~n~n baz~~kaynaldarda, kapsad~~~~dönem itibariyle Tarih-i Sultan Selim-i Sâlis ve Mahmud-1 Ski
olarak kaydedildi~ini belirtmekte yarar var. Yaymlayarun da tesbiderine göre eserde H. 12031222 y~llar~~aras~ndaki olaylar~n günlük olarak kaleme al~nd~~~; 1223-1229 y~llar~~olaylar~n~n ise
ruznâme tarz~nda kaydedildi~i belirtilmi~tir.
Mûellif, eserinin te'lif sebebini aç~klarken (s.1), Istanbul'da kahvehânelerdeki yerli-yersiz
dedikodular ile güvenilir kimselerden duyduklar~n~~eserine kaydetti~ini belirterek; bunun, gelecekte ak~ll~~ve zeki insanlar~n okuyup ders ç~karmalar~m ve kendisinin de hay~rla yad edilmesi
arzusundan k..ynakland~~nu ifade etmektedir. Benzer ifadelerle eserin ikinci cildinde tekrar
kar~~la~~yoruz (s.349) ki, burada Câbl Ömer Efendi imparatorlu~un içine dü~tü~ü durumu endi~e içinde ortaya koymaktad~r.
Yay~nlayan eserin kaynaldan için bir bahis açm~~t~r. Müellif ça~da~~bir yazar olmas~~dolay~siyle genel olarak mü~âhadelerini kaleme alm~~t~r. Istanbul'un her ahvaline temas eden Câbi
Ömer Efendi, fiyat ayarlamalar~n~, çar~~~ve pazarda g~da fiyatlar~n~~ilanlardan tesbit etmi~tir.
Milellifin biirokrasideki dostlar~~vas~tas~yla hatt-~~hümayun ve fermanlar ile baz~~resmi yaz~~malar~~elde etti~i anla~~lmaktad~r. Bundan ba~ka Rusya-Fransa sava~~~için Câbi Ömer Efendi'nin
kayna~~~Rus elçilik kap~s~na yap~~unlan kâ~~tur. Bu ~imdiye kadar bilinmeyen bir bilgilendirme
usulüdür. Yabanc~~gazetelerin de müellifln kayna~~~oldu~u anla~~l~yor. Câbl Ömer Efendi duydu~u haberleri de kaydetmi~tir. Kimden duyduysa ismini zikretti~i de vakidir. Bazen de e~~dost
vas~tas~yla elde etti~i bilgileri kaydetmi~tir. Kahvehâne, çar~~~ve pazarlardan temin etti~i bilgiler
de eserinde bulunmaktad~r. Bununla birlikte milellifln ~ahit olup kaleme ald~~~~Osmanl~~tarihinin en önemli ba~l~ca olaylar~~dikkati çekmektedir: özi kalesinin dü~man eline geçi~i üzerine
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üzüntüden felç olan I. Abdülharnid'in vefat~, III. Selim'in tahta ç~ k~~~ , Nizam-~~ Cedid hareketi,
Fransa'n~ n M~s~r'~~ i~gali, M~s~r'~ n istirdad~, baz~~ayanlar~n isyan~, Avrupa devletleri aras~ ndaki sava~lar, Bo~az yamaklarm~n isyan~ , III. Selim'in tahttan indirili~i, IV. Mustafa'n~ n cülusu, Alemdar Mustafa Pa~a'n~n Bâb~âli darbesi, IV. Mustafa'n~n tahttan indirilip II. Mahmud'un iclâs~~ve
Alemdar vak`as~. Ayr~ca yeniçeri edepsizlikleri, çe~itli hadiseler, fiyat hareketleri çerçevesinde
paran~n al~ m gücü, alt~n fiyatlar~, narh tayinleri, bürokrasinin i~leyi~i, tevcihat ve aziller, vefat
haberleri, yang~n, deprem, f~rt~ na ve y~ld~r~m dü~mesine dâir haberler de yer almaktad~r.
~âni-zâde 'nin, Câbi Tarihi'ni geni~~~ekilde kulland~~~~yay~nlayan taraf~ndan tesbit edilmi~ tir. Bunu bir makalede (~âni-zâde'nin Kaynaklar~ndan Câbi Târihi, Osmanl~~Ara~t~rmalar~ , The
Journal of Ottoman Studies, XV, ~stanbul 1995, 239-283) ortaya koyan yay~nlayan, elimizdeki
eserde de konuyu k~smen de~erlendirmi~tir (s.XL-XLID.Di~er taraftan yay~ nlayan, Cevdet Pa~a'n~ n tarihini haz~rlarken, Sâni-zâde'yi geni~~ölçüde kullanmas~~ l~asebiyle, Cabi Tarihi'nden dolayl~~olarak yararland~~~ n~~ifade etmektedir.
"Metin tesisinde uygulanan esaslar" bahsi (s. XLIV-XLV) yay~ nlayan~n önemli katlular~m
belirtmektedir. Bu cümleden olarak baz~~ mübhem k~s~mlar onar~ lm~~, aç~ klamalar ve ilâveler
yap~lm~~t~r. Metnin orjinalinde konu bast~ klar~~yoktur. Yay~ nlayan her bahsin muhteviyatma uygun ba~l~klar bulup her birini kö~eli parantezde göstermi~tir. Bu suretle alt~~yüz kadar konu ba~l~~~~ile ara~ur~c~ya büyük kolayl~k sa~lanm~~t~r. ~ki hacimli ciltten mürekkep Cabi Tarihi itina ile
haz~ rlanm~~~dizin ile son bulmaktad~r.
~imdiye kadar pek tan~nmayan, ara~ur~c~larm da kolay kolay ula~amad~ klar~~ de~erli bir
eser istifadeye sunulmu~~bulunmaktad~r. Büyük bir emek sarfiyle meydana getirildi~i anla~~lan
Câbl Tarihinin yay~nlanmas~, Osmanl~~Tarihi ara~t~rmalar~~için isabetli olmu~tur.
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