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ortak tabii ravilerinin rivayet adetleri açı
sından karşılaştırıldığında da ilginç sonuç
lar elde edilmektedir. Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned'inde Şa'bl'nin altı rivayetine 
yer verirken Ruyanl ondan on dokuz ha
dis nakletmiş, böylece hadislerin farklı ta
riklerini ortaya çıkarm ıştır. Bazı kaynak
larda Ruy2ml'nin fıkha dair el-Gurer ve'd
dürer'i ile el -Müntel]ab min J:ıadişi Ebi 
Küreyb adlı çalışmalarından söz edilmek
tedir. Ayrıca Cüz' fihi tezvicü Ffitıma bint 
Resulillah bi -'Ali b. Ebi Tali b 'aleyhi
me 's-selam adlı eser de (nşr Selahaddin 
el-Müneccid, Beyrut, t s. ) Muhammed b. 
Harun er-Ruyanl'ye nisbet edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. Harün er-Rüyanl. ei-Müsned ( nşr. 

Eymen Ali Ebü Yemanf). Kahire-Riyad 1416/ 1995, 
neşredenin girişi , I, 6-16, 22-24; lll, 5-8; İbn Ab
dülhildi, 'Uiema'ü'l-/:ıadfş, ll, 470-471; Zehebl, 
Te?kiretü'l-f:ıufffi?, II , 752-754; a.mıf., A'liimü'n
nübela', XIV, 507; a.mıf .. Tarfl]u'l-İslam: sene 
301-310, s. 221- 222; İbn Hacer el-Askaıani, ei
Mecma'u'l-mü'esses li'l-mu'cemi'l-müfehres ( nşr. 

Yüsuf Abdurrahman el-Mar'aşli ), Beyrut 1415/ 
1994, n, 414; a.mıf. , ei-Met;alibü'l-'aliye (nşr. Ha
blbürrahman eı-A'zaml), Küveyt 1393/1973, ı , 4; 
Münaıfi. Feyzü '1-kadfr, II, 41-42; Keşfü '?-?Unun, 
ll, 1683; Kettil ni, er-Risaletü '1-müstetra{e, s . 72; 
Sezgin, GAS, I, 171. r;,g;:l 

lJllli!!J YAVUZ Ü NAL 

L 

RÜZBARI 
( IŞ) ~~.9}1) 

EbCı Ali Ahmed b. Muhammed 
b. el-Kasım er-RCızbarf 

(ö. 322/ 934) 

İlk dönem sfifilerinden. 
_j 

Bağdat yakınlarındaki Ruzbar'da doğ

du. Adı bazı kaynaklarda Muhammed b. 
Ahmed şeklinde kaydedilir. Bağdat'ın ileri 
gelen ailelerinden birine mensup olduğu 
anlaşılan Ruzban'nin İran şahlarının soyun
dan geldiği, babasının emir veya vezir oldu
ğu rivayet edilir. Cüneyd-i Bağdadl, Ebü'l
Hüseyin en-Nuri, İ bnü'l-Cella, Ebu Muham
med el-Cerlrl , Ebü'l-Hasan Bünnan ve Ebu 
Ali el-Katib gibi sufilerin sohbetinde bu
lundu. Serrac ve Kuşeyrl, Ruzban'nin, "Ta
sawuftaki şeyhim Cüneyd, fıkıhtaki ho
cam Ebü'l-Abbas b. Şüreyh (Süreye). dil ve 
gramerdeki hacarn Sa'leb, hadisteki üsta
dım İbrahim el-Harbl'dir" dediğini kayde
der. Süleml onun hadis hafızı olduğunu 
belirtir. Ruzbarl'yi fütüwet ehlinin tem
silcilerinden kabul eden Ferldüddin Attar 
onu zühd ve tasawufun önderi, hali yüce 
ve feraseti isabetli bir sufi şeklinde tanı
tır. Hücvlrl ve Kuşeyrl de kendisini parlak 
ifadelerle över. Bağdat'tan ayrılarak Mı-

276 

sır'a yerleşen Ruzbarl burada vefat etti 
ve Karafe Mezarlığı'nda Zünnun el-Mıs
rl'nin yakınlarına defnedildi. 

Tasawuf tarihinde önemli bir yeri olan 
ve Cüneyd mektebinin önde gelen temsil
cilerinden sayılan Ruzban, tasavvufu "uzak
ta olmanın acısını tattıktan sonra yakın
laşmanın lezzetine ermek ve safiyet bul
mak", "salikin bulanıklıktan sonra duru
luğa ulaşması" , "kovsa dahi sevgilinin ka
pısı önünde diz çökmek ve oradan ayrıl
mamak" şeklinde tarif eder. Ona göre ki
şinin faydasız şeylerle uğraşması Allah 'ın 

ondan yüz çevirmiş olmasının alametidir. 
Bir kötülük yaptıktan sonra ihsana kavuş
mak, yapılan hatalara müsamaha edildi
ğini sanarak tövbe ve pişmanlığa yanaş
mamak ve günahkar olduğu halde cezasız 
kalışını Allah'ınrahmeti sanmak kadar bü
yük bir gaflet yoktur. Ruzbarl, "Bir sufi beş 
gün açlığa tahammül edemez ve açım der
se onu hemen çarşıya götürün ve maişe

tini çalışarak kazanmasını emredin" diye
rek nefsani arzuları terk amacıyla müca
hede ve riyazet yoluna giren sufilerin baş
kalarından hiçbir şey beklememeleri ge
rektiğine dikkat çekmiştir. 

Ruzbarl mürid, murad ve muhib arasın
daki farka işaret etmiştir. Ona göre mü
rid, Hakk'ın kendisi için irade etmiş oldu
ğu şeyden başkasını nefsi için irade etme
yen, murad ise iki cihanda O'ndan başka 
bir şeyi irade etmeyen kişidir. Hakk'ın ira
desine razı olanın kendi iradesini terket
mesi lazımdır. Muhib ve aşığın iradesi ol
madığından muradı da yoktur. Havf ve re
ca arasındaki dengenin önemini vurgula
yan Ruzbarl havf ve recayı kuşun iki ka
nadına benzetir. Ayrıca nimete şükrü de 
nimet olarak kabul etmiş, sabretmeyenin 
rıza mertebesine, şükretmeyenin de ke
male ulaşamayacağını belirtmiştir. 

Şeriatla hakikat birlikteliğinin önemine 
dikkati çeken Ruzbarl, tasawuf yolunda 
yürümeyi sırat üzerinde yürümeye ben
zeterek bu yolda yapılan hataların kişiyi 
cehenneme sürükleyeceğini söylemiştir. 

Sufi yamalı ve eski elbise giyen, heva ve 
hevesine uymayan, dünyaya değer verme
yen ve Hz. Peygamber'in yolunu tutan ki
şid ir. Ruzba.rl rızayı tasawufi makamların 
başlangıcı , muhabbeti ise sonu olarak ka
bul etmiş; tevhidi, "Teşbih , red ve ta'tlli 
terkettiğini ispat eden kalbin istikamet 
üzere bulunması ve muhayyile ne şekilde 
tasavvur ederse etsin Allah'ın söz konusu 
tasavvurdan beri olduğunu bilmesidir" şek
linde tanımlamıştır. Ona göre gerçek se
ma sevgiliyi temaşa ve müşahede merte
besine ulaştıran sırları keşfen bilmektir. 

Emredilene uymayı muhabbet çerçevesin
de zikrederek benliğinden sıyrılmayan ki
şilerin aşk sahasına ayak basamayacağını 
belirten Ruzbarl haram yemenin, harama 
bakmanın ve gıybet etmenin, kötü arka
daşlar edinmenin ve nefsin arzularına ku
lak vermenin insanı felakete götüreceğini 
söyler. 

Kelabazl ve Hatlb el-Bağdadl onu eser 
veren sufiler arasında sayar, ancak bu eser
ler günümüze ulaşmamıştır. Döneminde
ki sufilerle mektuplaştığı bilinen Ruzban'
nin bazı şiirleri kendisiyle görüştüğü riva
yet edilen Serrac tarafından kaydedilmiş
tir ( el-Lüma', s. 43 I. 45 I) . Ruzbarl'nin Su
riye'de yaşayan yeğeni Ebu Abdullah b. 
Ata er-Ruzbarl de ( ö . 369/979) döneminin 
ünlü sufilerindendir. Fuat Sezgin'in Ruz
barl'ye nisbet ettiği eserler (GAS, ı. 663 ) 
muhtemelen yeğeni Ebu Abdullah'a ait
tir. 
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RÜZBİHAN-ı BAKLİ 

(bk. BAKLİ) . 

RÜZBİHANİYYE 
(~~j.9}1) 

Rfizbihfuı- ı Baldi'ye 
(ö. 606/ 1209) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. BAKLİ) . 

RÜZNAMÇE 
( ~Uj.9J) 

Osmanlı bürokrasisinde 
çeşitli kalemlerde tutulan 

bir tür defterin adı . 

_j 

_j 

_j 

Kelime Farsça'da "günlük'' anlamına ge
len rumarneye küçültme eki ilavesiyle oluş
turulmuştur. Ruznameden farklı olarak Os
manlı bürokrasisinde günlük işlemler için 



tutulan defterlerin genel adı haline gel
miş, ayrıca hazineye bağlı günlük gelir gi
derlere bakan kalemler için de kullanılmış

tır. Resmi bir defter türü olarak rOznam
çe, daha ziyade maliye teşkilatında hazine
deki işlemlerin gelir ve harcamaların kay
dedildiği defterleri ifade eder. Defterda
ra bağlı olan ve hazinenin bütün işlemleri
ni yapan kalem ROznamçe-i Ewel (Büyük 
ROznamçe Kalemi ) olarak anılır. Diğeri da
ha dar kapsamda devlet hazinesinden ma
aş alan kesimlerin hesaplarını tutan ROz
namçe-i Sani'dir (Küçük ROznamçe Ka le
mi ). Doğrudan hazineyle ilgili bu iki kale
min gündelik muamelatı büro ile aynı adı 
taşıyan defterlere kaydedilirdi. İşlemleri 
yapan memura rOznamçeci (rüznamçei) , 
büronun başındaki görevliye de başrfiz
namçeci denir. Söz konusu büroların ve 
defter türlerinin ortaya çıkışı ve standart
Iaşması muhtemelen XV. yüzyıl sonu ile 
XVI. yüzyıl başlarında gerçekleşmiştir. Fa
tih Sultan Mehmed'in teşkilat kanunna
mesinde geçen rOznamecinin hazine ka
tibi olduğu kabul edilirse ona ait defter
lerin varlığı XV. yüzyılın üçüncü çeyreğinin 
sonlarına kadar indirilebilir. 

ROznamçe-i Ewel Kalemi tarafından tu
tulan hazinenin giriş ve çıkış hesaplarının 
kaydedildiği , ROznamçe-i Hümayun da de
nilen defterlerin başında hangi sadraza
rnın ve defterdarın zamanında hazırlan
dığı yazılıdır. Günün tarihinden sonra ha
zine rOznamçelerinin her sayfasında aynı 
hizada ikişer öbek halinde kayıtlar vardır. 
Defterlerdeki kayıtların her zaman günlük 
olmadığı , haftalık, birkaç haftalık veya bir 
aylık muamelelerin bir günün altında top
landığı da görülür. Günlük kayıtların altı
na bazan gelir gider ve mahsupların top
lamı yapılır. Defterde rakamlar siyakatle 
yazıldığında bunlar toplama yapmaya el
verişli olmadığından rOznamçe defterlerin
deki kayıtların sadece rakamlarının döküm
leri ayrı bir defterde (ecnas- ı nuküd ve er
kam defterleri) yer alı r. 

ROznamçelerin giriş (irad) kayıtları , "an
tahvil-i ... " başlığı ile hazineye değişik ka
lemlerden giren geliri gösterir. Çıkış (mas
raf) kayıtları ise "be-cihet-i ... ,teslim-i .. . " 
gibi başlıkların altında hazineden çıkan pa
raların nerelere ve ne kadar harcandığına 
işaret eder. Bu defterlerdeki üçüncü bir 
işlem çeşidi ise gelir ve giderin birbirini 
karşılaması (mahsup) durumudur. Hazine
ye girmesi gereken gelir maliyeye teslim 
edilmeden devletten alacaklı olan bir ye
re harcanırsa buna mahsup denirdi. Baş
rOznamçeci deftere bir kayıt girerken bu-

nu bir belgeye dayanarak yapardı (Sahil
li oğlu . s. ı ı 5 -ı 2 ı ). Mukataat, muhasebe, 
mevkufat ve cizye gibi gelirlerin kaydını 
tutan kalemler topladıkları geliriere dair 
belgeleri; teşrifat, yeniçeri kalemi ve kü
çük rOznamçe gibi giderlerin kaydını tu
tan bürolar da harcamalarıyla ilgili evrakı 
Büyük ROznamçe Kalemi'ne verirlerdi; böy
lece bütün bu kayıtlar rOznamçe defter
lerine geçirilirdi. ROznamçe defterleri nev
ruzdan (22 Mart) nevruza bir yıllık olurdu 
( Uzu nça rş ılı , s. 339). 

ROznamçe-i Sani'nin mevacib kayıtları
nı tutan ve bu kayıtları ihtiva eden def
terlerine küçük rOznamçe defterleri de
nirdi. Küçük ROznamçe Kalemi'nden ka
zaskerler, rikab-ı hümayun ağaları, der
gah-ı all müteferrikaları , maliye katipleri, 
defter-i hakani katipleri. divan-ı hüma
yun katipleri , maliye şakirdleri, ehl-i hiref 
ağaları , hassa mimarları , hassa peykleri, 
hassa hekimleri, hassa müezzinleri, blrun 
hazinedarları, çaşnigirler, dergah-ı all ça
vuşları , bazdaran-ı enderun şakirdleri , şii

hinciyan-ı enderun şakirdleri , hassa avcı
ları, yahudi hekimler ve darbhane-i ami
re sikkezenleri gibi gruplarla bu zümrele
rin bazılarının emeklileri maaş alırlardı. 
Yıllık olarak tutulan küçük rOznamçe def
terlerinin girişinde hangi yıla ait olduğu
nu gösteren, mesela "defter-i mevacib-i 
ağayan ... va ci b sene 1 036" şeklinde bir 
ibare bulunurdu. Ardından küçük rOznam
çeden maaş alan zümreler "cemaat-i .. . " 
şeklinde sırayla verilirdi. Defterlerde ma
aş alan kişilerin isimleri ve aldıkları yevmi
yeler kaydedilirdi. Bazı defterlerde maaş 
alanların yevmiyelerinin altında maaşları
nın aylık toplamı, isimlerinin üzerinde ise 
aldıkları üçer aylıklarının hangi tarihte ne 
şekilde ödendiğiyle ilgili bilgiler mevcuttu 
(BA, KK. m 3399) 

Küçük rOznamçeden maaş alanlar ve
fat eder, başka bir göreve tayin edilir ve
ya maaşlarına zam yapılır, memuriyetten 
aziedilir yahut herhangi bir görevlendir
meyle bir yere giderlerse bu durum tari
hiyle birlikte şahsın isminin üzerinde be
lirtilirdi. Bu kaleme bağlı herhangi bir ce
maatten yeni maaş almaya başlayan bir 
kişinin ibtida kaydı o zümrenin maaş alan
larının isimlerinden sonra yer alırdı . Ma
aş dağıtılmasıyla ilgili yazılan emirler def
terlerin içerisine eklenir veya doğrudan 
defterlerin sayfalarına yazılırdı . Küçük rOz
namçecilik 1838'de kaldırılarak görevi ma
liye tezkirecisine verilmiştir (Akyıl d ız . s. 99). 

Bu ikisinin dışında diğer rOznamçeler
den en önemlisi tirnar rOznamçeleridir. 

RÜZNAMÇE 

Defterhane'nin günlük muameleler iyle il
gili tutulan bu defterler Defterhane'nin ve 
dolayısıyla tirnar sisteminin en önemli kay
naklarıdır. Tirnar rOznamçe defterleri, ti
mar almaya hak kazanmış kişinin berat 
alabilmesi için Defterhane tarafından veri
len tezkire sOretlerini ihtiva eder. Bu def
terler, tirnar sisteminin kuruluşuna para
lel olarak çok erken tarihlerde tutulmaya 
başlanmış olmalıdır. Fakat eldeki en er
ken tarihli defter ll. Bayezid devrine 1487-
1489 yıllarına aittir (BA. MAD, nr. ı 7893). 
Tirnar rOznamçe defterleri XX. yüzyıl baş
larına kadar aynı şekilde kullanılmıştır (TK. 
TRD, m ı 929, ı 938). Erken tarihli tirnar 
rOznamçe defterleri çok geniş sahaları 
ve birkaç yılı ihtiva ederken tirnar siste
minin gelişmesiyle birlikte daha dar böl
gelere göre hazırlanmıştır. Genellikle bir 
yıla ait olup bir eyalete bağlı sancakların 
tezkireleri ayrı cüzler içerisinde bir defter 
haline getirilmiştir. Timarlı sipahi sayısının 
çok fazla olduğu sancaklarda yıl yıl müsta
kil defter tutulmuş, bazan da birkaç san
cağın bir yıllık tezkireleri bir defter haline 
konulmuştur. Bir defterde bir sancağın ti
mar sistemindeki yerine göre birden fazla 
(bazan on-on beş) cüzden oluştuğu görü
lür. Bu durumda aynı sancağa ait cüzler 
numaralanır ve cüzlerin üzerine bunlar
dan sonra cüz tutulmuşsa belirtilir. 

Defterlerdeki tirnar tezkirelerinin kaydı 
şu şekildeydi : Timarın ait olduğu bölgeyi 
(nahiye ve bağlı o l d uğu sa ncak) gösteren 
başlığın altında tirnar sahibinin ismi ve ti
marın intikal şekli "an-tahvil-i ... " biçimin
de yazılıdır. Bunun altında timarın gelirini 
oluşturan yerlerin adları, hasılları ve ge
nel yekün yer alır. Daha sonra timarın ve
riliş aşarnalarına dair açıklama ile tezki
renin verildiği tarih kayıtlıdır. Tezkire def
tere kaydedildikten sonra aslı ile deftere 
kaydedilen sOreti bir başka katip tarafın
dan karşılaştırılır (BA, TRD, nr. 254, s. 90-
9 ı ; BA, ADFE, Dosya, nr. 2/ ı 7) ve bir hata
ya rastlanmazsa asıl t ezkire defter emi
ninin mührüyle mühürlenir. Tezkirenin mü
hürlendiği , tirnar rOznamçe derterindeki 
tirnar tezkiresi sOretinin sağ üst köşesi

ne "mühürlenmiştir'' ibaresi yazılarak be
lirtilir. Bu işlem yapılmamışsa defterde ya
zılı kayıt geçerli sayılmaz (BA. TRD, nr. 287, 
s. ı oo ). Eğer şüpheli bir durum görülürse 
tezkire mühürlenmez ve defterdeki kay
da şerh düşülür (BA, TRD, nr. 286, s. 354). 

Bu işlemi yapan katip timarın önceki be
rat tezkiresini bularak oraya o timarın ye
ni durumunu belirten bir şerh koyar. Bu
na "kayıt bozma" adı verilirdi. Böylece ön-
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RÜZNAMÇE 

ceki kayıt geçerliliğini kaybeder. Bu mu
amele yapılmazsa bir tirnar birden fazla 
kişiye berat edilebilir. Nitekim bu muame
lenin düzgün yapılmaması sonucunda XVII. 
yüzyıl başlarında bir timarın birkaç kişiye 
berat edildiği görülmektedir. Tirnar tezki
resini rüznamçe defterine kaydeden ka
tipler sayfa kenarlarına kendi paraflarını 
atarlar. Bu durum usulsüzlül~Ierin artma
sı üzerine 1 S8S'lerden itibaren ortaya çık
mıştır. Bir diğer rüznamçe türü defter ka
zasker rüznamçeleridir. Bunlar Anadolu ve 
Rumeli kazaskerlerinin yaptığı kadı ve mü
derris tayinleriyle ilgili bilgileri ihtiva eder. 
Bunların dışında teşrifat , şehremini, top
hane, mevcudatl, tersane. arpa eminliği ve 
ıstabi- ı amire gibi birçok Osmanlı kuru
munun rüznamçecileri ve defterleri var
dır. 
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RÜZNAME 
( 4.oli j~.) ) 

Genel olarak 
günlük tarzında yazılmış , 

özel ola rak padişahların 
günlük faaliyetlerinin kaydedildiği 

t a rihi eseriere verilen ad. 
_j 

Farsça kökenli birleşik bir isim olup r fiz 
ile (gün) name (mektup) kelimelerinden 
oluşmuş ve rfiznamec (rfiznamce) şeklin
de Arapça'ya da geçmiştir. Batı dillerin
deki journal kelimesi de aynı anlamdadır. 
Rüzname günlük gazete için de kullanıl
mıştır. Osmanlı literatüründe müneccim
lerin yıllık takvimlerinden günlük hadise
Ierin anlatıldığı tarihlere uzanan geniş bir 
alanda ortaya çıkan değişik türden eser
Ierle bürokraside günlük gelir ve giderle
rin kaydedildiği defterlere rüzname denil
miştir. Osmanlı maliye teşkilatında mu
hasebenin temel defterleri olarak adı za
manla rO.znamçe şekline dönüşmüştür. 
Öte yandan günlük olayların kaydedilmesi 
sebebiyle rüzname adıyla tanınan birçok 
tarih eserinin varlığı ve sır katiplerinin ça
lışmalarının bu isimle anılması kaynağın 
önemi ve farkıyla ilgili tesbiti güçleştir
mektedir. 

Sır katiplerinin kaleme aldıkları eserleri
ne rüzname adını verdiklerine dair bir kay
da rastlanmamıştır. Rüzname nüshaların
da karşılaşılan "vekayi'name, zabt-ı veka
yi-i yevmiyye-i hazret-i cenab-ı şehriyarl, 

vekayi-i yevmiyye, vuküat-ı yevmiyye, maz
bata-i yevmiyye, tesvld-i vuküat" gibi baş
Iıklar veya hiçbir başlık taşımayan notlar 
sır katipleri tarafından muayyen bir ismin 
belirlenmediğini , kaleme alınan yazıların 
bir nevi arşiv belgesi olarak düşünüldüğü
nü göstermektedir. Esasen sır katiplerinin 
yazılarının büyük bir kısmı , düzensiz bi
çimde düşülmüş kayıtların yer aldığı çe
şitli boyutlardaki kağıtlardan ve temize çe
kilememiş notların bulunduğu defterler
den meydana gelmektedir. Bunlarda bir 
yazma eserde mevcut olması gereken un
surlar ve başlıklar bulunmamaktadır. Rüz
namelerin hemen hepsi tek nüshadır. te
mize çekilmeye çalışılmış metinlerde de 
l~arışıklıklar vardır. 

Padişah merkezli söz konusu kayıtların 
bir eser türü şeklinde tanımlanmasında 
hükümdarıo unvanının rüzname kelimesiy
le birlikte belirtilmesi önemli görülmekte
dir. Mesela sır katibi ömer Ağa'nın notla
rında herhangi bir başlık ve tanımlama 
olmamasına rağmen eser Ruzname-i Sul
tan Mahmud Han diye adlandırılmıştır. 

Sır katiplerinin zabıtları dışında hadisele
rin günlük olarak aktanldığı diğer Osman
lı tarih teliflerinin, müellifleri veya başka
ları tarafından verilen "vakıat-ı rfızmerre, 

cerlde, rüzname, vak'aname" gibi adları 
bulunmaktadır. Bu tür eserler, günlük ol
duklarına vurgu yapan ve rüznameyle eş 
anlamlı kullanılması mümkün olan "rüz
merre" başlığı altında kategorileştirilebi
lir. Bu durumda rfızname tarzı, "özel ola
rak sır katiplerinin padişahın gündelik fa
aliyetlerini topladıkları eserler için bir ta
rihi kaynak çeşidi" diye tanımlanabilir. 

Enderun odalarının en itibariısı Has Oda'
nın ağaları arasında yer alan sır katibi ağa 
padişahın özel katibi durumunda oldu
ğundan gördüğü birçok vazife yanında pa
dişahın günlük gündemini izlemesi ve za
bıt altına almasıyla ilgili herhangi bir tali
mata, resmi bir kayda rastlanmamakta
dır. XVII I. yüzyılın ilk yarısından itibaren 
örnekleri bugüne ulaşan rüznamelerin bazı 
safhalardan sonra mevcut formu kazan
dığı söylenebilir. Sır katipleri , aldıkları söz
lü talimat üzerine veya kendiliklerinden 
çeşitli tarih eserleri meydana getirmişler
dir. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır se
ferlerine sır katibi olarak katılan Keşfı Meh
med Çelebi Selimname sahibidir. Sefer 
günlükleri arasında sır katiplerinin kale
minden çıkması muhtemel olan ve "men
zilname" diye bilinen birtakım eserler bu
lunmaktadır. IV. Murad'ın 163S'teki Revan 
seferi günlüğünOn (TSMK, Bağdat Köşkü, 
nr. 405, vr. 1248 -1848 [haz. Yunus Zeyrek, An
kara 1999]) doğrudan gün tarihiyle baş
laması, her zaman padişahın izlenmesi, 
otağ-ı hümayun içindeki gelişmelerin , pa
dişahın sözlü emirlerinin aktarılması ve bazı 
diplomatik özellikleri dolayısıyla sır katibi 
nin kaleminden çıkmış olması muhtemel
dir. Il. Mustafa'nın, esere Nusretname adı
nı koyarak cülüsundan itibaren vak'aları 

"rüzmerre" yazmasını istediği Silahdar Fın

dıkldı Mehmed Ağa sır katibi değildi ve Has 
Oda'da kendisini "müverrih" olarak tanıt
mıştı (Nusretname, vr. 213b)_ Sır katibi Ne
dim Ağa , yine Il. Mustafa'nın tahta çık
masından itibaren bazı vak'aları ve özel
likle onun 169S'teki Belgrad seferini çok 
defa gün tarihiyle ve bazan saatleriyle bir
likte manzum olarak kaleme almış ve ese
rin adını Zafername-i Gazi Sultan Mus
tafa Han bin Ebu Feth Gazi Sultan 
Mehmed Han-ı Rabi' şeklinde bildirmiş

tir (Millet Ktp., Ali Emir! Efendi , Manzum, 
nr. 1343, vr. l b-108

). 

IV. Mehmed'in emriyle 10S8'den (1648) 

itibaren "tahrlr-i vekayi'"e memur edilen 
ve sır katibi olan Abdi Ağa'ı;ıın (Nişancı Ab-


