
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-



di Paşa) eseri rGzname geleneğinin ilk for
mu olarak değerlendirilebilir. Bizzat padi
şahın vekayi'name diye isimlendirdiği ça
lışma, rGzname tarzında düzenlenmekle 
birlikte daha çok. kayda değer bir şey ol
dukça tarihin yazılmasına dayanıyordu. 
Burada tarihi gelişmeler gün belirtildik
ten sonra kaydedilmiştir. Abdi Ağa. asa
leten sır katibi olmadan önce olduğu gibi 
Enderun'dan ihraç edildikten sonra da ta
rihini yazmayı sürdürmüştür. Onun tarihi 
bu sebeple rGznameler arasına alınmamış
tır. IV. Mehmed'in, resmi vekayi'nüvisliğin 

ortaya çıktığı aynı dönemde sır katibi Ab
di Ağa'yı özel tarihçi sıfatıyla görevlendir
diği söylenebilir. 

Padişahın günlük gündeminin aktanldı
ğı rGznamelerde onun resmi hayatıyla il
gili açık, özel hayatıyla ilgili kapalı bilgiler 
yer alır. Muntazam bir program dahilinde 
sur içi 1 saray içi veya saray dışı 1 sur dı
şındaki faaliyetler, gidilen biniş yerlerinde 
ve bulunulan mekanlarda yapılan işler kı
saca açıklanır. imparatorlukta ve İstanbul'
da. kışlık veya yazlık saraylarda cereyan 
eden çok önemli gelişmelerden (büyük ta
yin ler, kararlar, kabuller. dış ve iç poli tika
daki önemli gelişmeler, bütün merasim
ler, yangın ve deprem gibi doğa l afetler, 
doğumlar, ölümler) mutlaka bahsedilir. 
Padişahın bizzat katıldığı halka açık tö
renlerde ayrıntılar daha fazla, daha dar 
çerçevede yapılan merasimlerde ayrıntı
lar daha azdır. Bu kabul ve merasimterin 
başlıcaları cü!Gs, kılıç alayı, cuma selamlı
ğı, bayram, mevlid-i şerif, paşa kapısı zi
yafeti, hırka-i şerif ziyareti. sancak, surre 
ihracı , arefe, Gülhane, Eski Saray resimle
ri, donanmanın uğurlanışı ve karşılanışı, 
kalyon un denize indirilmesi, elçi kabulü, do
ğum, nakl-i hümayun tebrikleri. vefat ta
ziyeleri, tevclhat rikabları, rGz-ı Hızır ziya
feti, üç ayların, kandil gecelerinin tebriki, 
şehzade ve sultantarla ilgili çeşitli tören
lerdir. RGznamelerde sadrazamtarla ola
ğan veya olağan üstü görüşmelerin, meş
veret meclislerinin gündemine dair sınırlı 
bilgiler de aktarılır. Bazı rGznamelerde pa
dişahın günlük programı saat üzerinden, 
bazılarında ise beş vakte göre bildirilir. 

Padişahın katıldığı resmi programları 
başta vekayi'nameler olmak üzere diğer 
tarih eserlerinden bir ölçüde izlemek müm
kündür. RGznamelerin önemi tarih telifle
rinde hiç bahsedilmeyen gelişmelerin , zi
yaret trafiğinin, gizli buluşmaların, tebdil 
gezilerinin ve az da olsa görüşmelerin ger
çek gündeminin takip ediliyor olmasıdır. 
Gelişen aynı günlü olayların saray içinden 
nasıl bilindiğinin 1 görüldüğünün anlaşıl-

ması bakımından da bunlar son derece 
önemlidir. RGznamelerde padişahların zevk
leri, ibadet alışkanlıkları, izledikleri sportif 
faaliyetler (süvari ciridi, tomak vb.). din
ledikleri müzikler ve daha genelde kişilik
leri hakkında önemli ipuçları yer almak
tadır. Sır katiplerinin çalışmaları İstanbul 
şehir tarihi için de en önemli kaynaklar 
arasındadır. ismiyle ve yeriyle belirtilen sa
raylar, yalılar, askeri yapılar, hanlar. çarşı
lar. mesire vb. topografik öğeler İstan
bul'un panoramik görünüşüyle ilgili em
salsiz malzeme sağlar. Bazı temize çekil
miş rGzname nüshalarında yazma eserle
rin başlangıcındaki klasik rükünler (bes
mele-hamdele-salvele) mevcuttur. Gün, ay 
ve zamanla ilgili kısattmalar veya rumuz
lar kullanılır. Bilinen forma göre düzen
lenmiş ilk rGzname ı. Mahmud'un cü!Gs 
tarihinden (ı 730) itibaren tutulmuştur. 

Sır Katiplerinin Ruznameleri. 1. Sır ka
ti bi Hıfzi Ağa, Ruzname-i Sultan Mah
mud Han (TSMK, Reva n Köşkü, nr. 19771 
lll, vr. 37b-68b). 1. Mahmud'un günlüğü olup 
1 S Reblülewel 1143 - 27 Safer 1144 (28 
Eylül 1730- 31 Ağustos 1731) tarihlerini ih
tiva eder. Patrona isyanı sonucu tahtı bı
rakan lll. Ahmed'in son beş gününü de 
içine alır. RGznamenin bulunduğu kısmın 
derkenarlarında isyan sırasında saraya ge
len ve gönderilen bazı mektup, tezkire sG
retleri kaydedilmiştir. isyancıların saraya 
elçiler yolladıklarını bildiren satırlardan son
ra on satırlık bir yer boş bırakılmış, 19 Re
blülewel (2 Ekim) Pazartesi gecesi tahta 
çıkan 1. Mahmud'un cüiGsuyla yeniden baş
lanmıştır. İlk aylarda gün atlamaları oldu
ğu halde son ayiara doğru bunlar azal
maktadır. isyancıların düzenlenen bir plan
la ortadan kaldırılmasıyla ilgili gelişmele
re ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Bura
daki gün tarihli bilgiler çeşitli adlarla anı
lan Tarih-i Katibü's-sır adlı eserinde çok 
daha ayrıntılı şekilde yer alır (TSMK, Re
van Köşkü, nr. ı 315- ı 3 ı 6; eserin Salahi 
Efendi tarafından temize çekilmiş nüsha
l arı olan Süleymaniye [Reşld Efendi 1 ve 
Millet [Ali Emir! Efendi[ kütüphanelerin
deki yazmalara dayalı n eş ri Bekir Sıtkı Bay
kal tarafından yapılmı ştı r, bk. bibl.). RGz
name metninin çeviri yazısı İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü
mü'nde mezuniyet tezi olarak hazırlanmış
tır (Patrona Halil isyanı'na ve Mahmud 1 
Devrine Ait Tarihçe, haz. Şükran Çınar, 
ı 97 4) . Sır katibi Hıfzi ve Salahi'nin ı. Mah
mud'la ilgili bir diğer rGznamesi 1 Muhar
rem 1148 - 2S Cemaziyelewel 11 S 1 (24 
Mayıs 1735 - 1 O Eylül 1738) tarihlerini ihti
va eder ( İÜ Ktp., TY, nr. 2518, vr. 2b-J98b). 

RÜZNAME 

Bu rGznameye "zabt-ı vekayi-i yevmiyye-i 
cenab-ı hazret-i şehriyari, zabt-ı vekayi-i 
şehriyari" isimleri verilmiştir. Çerçevesiz 
olan nüshanın tebyiz amacıyla hazırlandı
ğı, ancak çeşitli tashih ve eklemeler dola
yısıyla müsvedde şeklinde kaldığı görül
mektedir. Tarihlernede pek az karışıklık 
vardır. Başlıklar ve tarihler kırmızı renkli 
yazıtarla belirlenmiştir. Metnin birdenbi
re kesildiği kağıdı takip eden yaklaşık on 
yaprak kesilmiştir. Yazı bulunması muh
temel bu sayfalardan sonra boş varaklar 
mevcuttur. Sır katibi Hıfzi Ağa 23 Safer 
11S1'de ( 12 Haziran ı 378) görevini Salahi'
ye devretmişti. Onun halefi ömer Ağa 25 
Cemaziyelahir 11 S3'te ( ı 7 Ey ı ü ı ı 7 40) sır 
katipliğine getirilmiş olduğundan sır kati
binin 1731-173S ve 1738'den sonraki not
larının bugün için kayıp olduğu anlaşılmak
tadır. 

z. Sır katibi ömer Ağa, Ruzname-i Sul
tan Mahmud Han (Millet Ktp., Ali Emi
ri Efendi, Tarih, nr. 423, vr. 1 b-220b). 1. Mah
mud'un günlüğü olup 2S Cemaziyelahir 
11 S3- 23 Reblülahir 1163 (17 Eylül 1740-
1 Nisan 1750) tarihlerini ihtiva eder. Kadı
lık vazifesinde iken Medine'de vefat eden 
müellif Kadı Ömer olarak da anılır. Kırmızı 
çerçeveli temize çekilmiş nüshadır. Baş
lıklar, üzerine çekilen çizgilerle günler, der
kenarda rakamla olmak üzere yıllar kır
mızı mürekkeple yazılıdır. Bazı kenar not
ları da bulunan nüshada muhtemelen cilt
lerne sırasında varakların yerleri karıştırıl
mıştır. RGznamenin çevriyazıları istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü
mü'nde mezuniyet tezi olarak hazırlanmış
tır (Özcan Özcan, 1 965; Yavuz Oral, 1 966; 
Kamuran Bayrak, 1972). 

3. Sır katibi Kahvecibaşı Ahmed Bey 
v.dğr., Ruzndme-i Sultan Osman Han-ı 
Salis (TSMA, nr. E 12358. s. 1-1 1 ). 8 Şa
ban -6Şewal1168 (20 Mayıs- 16Temmuz 
ı 755; s. 1-5) ve 18 Zilkade- 23 Zilhicce 1168 
(26 Ağustos- 30 Eylül ı 755 ; s. 8- ı ı) ta
rihlerini ihtiva etmektedir. 6 ve 7. sayfa
lar boştur. RGznamenin ilk kısmını kaleme 
alan sır katibinin ismi şimdilik belli değildir. 
Altıncı sayfada belirtildiği üzere rGzname
nin ikinci parçası Kahvecibaşı Ahmed Bey' e 
aittir ve onun kahvecibaşılıktan sır katip
liğine terfi ettiği anlaşılmaktadır. 

4. Sır katibi Abdullah Efendi v.dğr., Ruz
name-i Sultan Mustafa Han-ı Salis 
(TSMA. nr. E 12359, vr. ıb-40b). 16 Safer 
1171 - 25 Rebiülewel 1177 (30 Ekim 1757-
3 Ekim 1763) tarihlerini kapsamaktadır. 
Müsvedde olan nüshadaki bir kayıtla (vr. 
1 • ı metnin 2S Cemaziyelahir 1178'e (20 
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RÜZNAM E 

Aralık ı 7 64) kadar geldiği öğrenilmekte, 
böylece bir araya getirilerek cilt yapılmış 
kağıtların eksik olduğu ortaya çıkmakta

dır. 3 Şewal 1171 ( 1 O Haziran 1758) tevcl
hatında Cebeciler kitabeti sır katipliğin
den çırağ olan Abdullah Efendi'ye tevcih 
edilmişti (Vasıf, ı, ll5-ll6). 6 Şewal 1174'
te (ll Mayıs 1761) sır katibi değişmişti. 
Sır katibinin ismi 1 isimleri şimdilik belli 
değildir. lll. Mustafa'nın cülfıs gününden 
itibaren tutulan rfıznamede yaklaşık on 
bir aylık süreyi kapsayan varaklar eksiktir. 
Rfıznamenin çevriyazısı Yunus ırmak ta
rafından yüksek lisans tezi olarak hazır
lanmıştır (lll. Mustafa Rüznamesi [1171-
1177/1757-1763], 1991, MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü) . İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın 
lll. Mustafa devrine ait rüzname sahibi 
olarak andığı Kahvecibaşı Mustafa Nakşl 
Efendi'nin eserinden iz yoktur ve onun 
aktardığı satırlardan Tarih-i Nakşi'nin sır 
katibi rüznamesi olmadığı anlaşılmakta
dır. 

s. Sır katibi Mustafa Ağa, Ruzname-i 
Sultan Abdülhamid Han (İstanbul Bele
diyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim M. Cev
det, nr O. 121, vr. ı b-48b). I. Abdülhamid'in 
günlüğü olup 2 Cemaziyelewel - 29 Zil
hicce 1188 (11 Temmuz 1774-2 Mart 1775) 
tarihlerini ihtiva etmektedir. Takdim ama
cıyla temize çekilmiş nüshadır. Çevriyazı
sı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü'nde mezuniyet tezi olarak 
hazırlanmıştır (Abdülhamfd I. Hakkında 
8 Aylık Rüzname [1188/1774-1775], haz. 
Necati Öndikmen, 1952) 

6. Sır katipleri İsmail Zihni, Ebubekir 
Sıdkl, Bolevi İbrahim efendiler, Ruzna
me-i Sultan Abdülhamid Han (TSMA, 
nr. E 12360/1-17). I. Abdülhamid'e aittir. 
On beş parça kağıt ve biri yedi, diğeri yir
mi beş varaklık iki defterden oluşan rfız
name müsvedde halindedir. İlk defter ve 
bazıları arkalı önlü yazılmış kağıtlar (nr. E 
12360/1-16) 16 Reblülahir 1192- 8 Zilhic
ce 1193 (14 Mayıs 1778- 17 Aralık 1779) 
tarihlerini ihtiva etmektedir ve arada bazı 
ay ve günler eksiktir. 1 Muharrem 1197-
9 Receb 1203 (7 Aralık 1782- 5 Nisan 1789) 
tarihlerini içine alan ikinci defter (nr. E 
12360/17, vr. ]b-25b) padişahın vefatının iki 
gün öncesine kadar gelmektedir. Sır katibi 
Ebubekir Sıdkl s Şaban 1199'da ( 13 Hazi
ran 1785) vazifeyi Bolevi İbrahim'e (Hoca 
İbrahim Feyzl) devretmişti (vr 12"). Bazı 
gün tarihlerinin sonradan konulmuş olma
sı, çeşitli çıkmalar yapılması ve yazının bo
zulması sebebiyle rfıznamede birtakım 
güçlükler ve karışıklıklar mevcuttur. 
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7. Sır katibi Bolevi İbrahim Efendi, Ruz
name-i Sultan Selim Han-ı Salis (TSMA, 
nr E 12357, vr ı b_8b) 1 Reblülahir 1204-
9 Receb 1205 ( 19 Aralık 1789 - 14 Mart 
1791) tarihlerini ihtiva etmektedir. Sır ka
tibi Bolevi İbrahim vazifesini 9 Receb 1205'
te ( 14 Mart 1791) sır katibi olan Ahmed 
Faiz' e devretmişti. Notların ilk şeklidir ve 
tek nüshadır. 

B. Sır katibi Ahmed Faiz Efendi, Ruzna
me-i Sultan Selım-i Han-ı Salis (TSMA, 
nr. D 10749, s. 1-227) 9 Receb 1205-29 
Şaban 1217 (14 Mart 1791 -25 Ara~k 1802) 
tarihlerini ihtiva etmektedir. Temize çe
kilmeye çalışılmış nüshadır ve yıllar itiba
riyle bugüne ulaşan en geniş rüznamedir. 
Tahsin Öz'ün bu nüshaya dayanarak baş
ladığı neşir (bk. bibl.) tamamlanamamış
tır. Rfıznamenin bütün metninin çevriya
zısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Tarih Bölümü'nde yüksek lisans tezi 
olarak hazırlanmış ve basılmıştır (lll. Se
lim 'in Sırkatibi Ahmed Efendi Tarafından 
Tutulan Rüzname, haz. V Sema Arıkan, 
Ankara 1993). Topkapı Sarayı Müzesi Ar
şivi'ndeki (nr. 4819/7) muhtemelen Ende
run mensubu biri tarafından yazılan ta
rih i. Hakkı Uzunçarşılı tarafından rüzna
me adıyla yayımlanmıştır (bk. Belleten, 
XXXVII /148 [ 1973]. s. 607-662). Söz konu
su notlar sır katibi çalışması değildir ve 
rüzmerre tarifine uygundur. Ahmed Faiz 
Efendi'nin lll. Selim'e ait "selh-i Şaban" 
1217- 11 Cemaziyelewel 1221 (25 Aralık 
1802 - 27 Temmuz 1806) tarihlerini ihtiva 
eden diğer bir rüznamesi Başbakanlık Os
manlı Arşivi'nde bulunmaktadır (Mill! Em
lak'tan Devralınan Defterler, nr. ll, s. 8-
51 ). Rüznamenin yer aldığı defter birden 
fazla sır katibinin günlük notlarının temi
ze çekilmesiyle meydana gelmiştir. Ebat
larıyla klasik bir arşiv defteri görünümün
de olan nüsha okunaklı nesih hattıyladır. 
Ahmed Faiz'in notlarının çevriyazısı, Mar
mara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arşivcilik Bölümü'nde lisans tezi olarak ha
zırlanmıştır (lll. Selim'in Ruznamesi, haz. 
Ade m Mehmetoğlu- Semih Ceylan, 2000). 
Sır katibi Ahmed Faiz Efendi 1807'de Ka
bakçı isyanı sırasında çatıdan çatıya ka
çarken düşmüş ve öldürülmüştür. 

9. Sır katibi Arif Muhlt 1 Fennl Bey, Ruz
name-i Sultan Mustafa Han-ı Rabi' 
(TSMA, nr. E. 1086, s. 1-4). 1-29 Şewal 
1222 (2-30 Aralık 1807) tarihini ihtiva eder, 
arkalı önlü iki varaktan oluşan notlar müs
vedde halindedir. Gün rakamları genelde 
belirtilmemiş, "ferdası" girişiyle padişahın 

günlük programı kayıt altına alınmıştır. 
Aynı sır katibinin IV. Mustafa'yla ilgili di-

ğer rüznamesi Başbakanlık Osmanlı Arşi
vi'nde yer alır (Mill! Emlak'tan Devralınan 
Defterler, nr. ll, s. 52-61 ). 23 Zilhicce 1222-
2 Cemaziyelahir 1223 (21 Şubat- 26 Temmuz 
1808) tarihlerini içine alır. Sır katibi Arif 
Muhlt Bey, 24 Muharrem'den (22 Mart) 
17 Safer 1223'e ( 14 Nisan 1808) kadar iş
lerin çokluğu sebebiyle günlük olayların ya
zılamadığını belirtmektedir. Sır katibi Arif 
Muhlt Bey, Alemdar Mustafa Paşa Vak'ası 
esnasında öldürülmüştür ( 1223/1808). 

10. Sır katibi Feyzullah Efendi, Ruzna
me-i Sultan Mahmud Han-ı Sani (Baş
bakanlık Osmanlı Arşivi, Mill! Emlak'tan 
Devralınan Defterler, nr. ll, s. 67-78). 4 
Cemaziyelahir - 7 Zilhicce 1223 (28 Tem
muz 1808 - 24 Ocak 1809) tarihlerini kap
samaktadır. Üç padişah devrindeki bazı sır 
katiplerinin notlarını bir araya getirip aynı 
defterde temize çeken kişinin adı belirtil
memiştir. Rüznameleri ihtiva eden bu nüs
hada az da olsa bazı karalamalar ve karı
şıklıklar mevcuttur. 

Metnin tamamı tıpkıbasımla birlikte ya
yımlanmıştır (Mehmet Ali Seyhan, Saray 
Günlüğü [1802-1809], istanbul 2007) En 
önemli Osmanlı tarih kaynaklarından biri 
olan rüznamelerden bugüne ulaşan me
tinler II. Mahmud devrinin ilk yılına ait 
notlarla birlikte sona ermektedir. Sır ka
tiplerinin yerini alan mabeyin başkatipleri 
bu usulü izlememişler, görevden ayrıldık
tan sonra daha çok hatırat türü kabul edi
lebilecek tarih çalışmaları kaleme almış
lardır. Bunlar arasında Abdülhamid Ferid 
Efendi 1 Paşa, Atıf Bey, Küçük Said Efen
di 1 Paşa, Tahsin Efendi 1 Paşa, Ali Cevat 
(Açıkalın), Halit Ziya (Uşaklıgil) ve Ali Fuat'ın 
(Türkgeldi) eserlerini belirtmek mümkün
dür. 
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RÜZAAVERİ 
(~J.91J::ı.9}1) 

Ebü Şüdı' Zahirüddin Muhammed 
b. Hüseyn b. Muhammed (Abdillah) 

er-RGzraveri 
(ö. 488/1095) 

L 
Abbasi veziri, edip ve tarihçi. 

_j 

437 (1 045-46) yılında Ahvaz'a bağlı Ken
gever'de doğdu. Hemedan yakınlarındaki 
Ruzraver'e nisbette Ruzraverl diye meş
hur olmuştur. Tahsilini Bağdat'ta Ebu İs
hak eş-ŞlraZı'nin de aralarında bulunduğu 
alimlerden fıkıh, hadis ve Arap dil ilimleri
ni okuyarak tamamladı. Halife Kaim-Bi
emrillah tarafından vezir tayin edilen ba
bası Ebu Ya'la Hüseyin b. Muhammed. gö
reve başlamadan vefat edince ( 460/ ı 066) 

Kaim-Biemrillah onunla yakından ilgilen
di. Ruzraverl, 471'de (1078-79) Nizamül
mülk'ün isteği üzerine Muktedi-Biemril
lah tarafından aziedilen Fahrüddevle İbn 
Cehlr'in yerine vezir tayin edildi. Fakat Be
ni Cehlr ailesinin Nizamülmülk'le ilişkilerini 
düzeltmesi ve Fahrüddevle'nin oğlu Aml
düddevle İbn Cehlr'in vezirliğe getirilmesi 
(472/1079) dolayısıyla bu görevi kısa sür
dü. Amldüddevle İbn Cehlr'in aziedilme
sinden sonra Şaban 476'da (Aralık ı 083-

Ocak ı 084) , tekrar vezirliğe getirildi ve 
kendisine "Zahlrüddin" lakabı verildi. Bu 
görevi, 19 S afer veya Reblülewel 484 ( 12 
Nisan veya Mayıs 1091) tarihinde Selçuklu 
Sultanı Melikşah ile Vezir Nizamülmülk'ün 
isteğiyle halife tarafından azledilinceye ka
dar sürdü. Ardından halkın kendisine aşı
rı ilgi göstermesi yüzünden bir süre evin
de göz hapsinde tutuldu. Bu sırada çıktı
ğı hac yolculuğundan dönünce Bağdat'a 
girmesi yasaklandığı için Ruzraver'e gitti 

ve iki yıl orada kaldı. 487'de (ı 094) hac 
maksadıyla tekrar yola çıktı. Katıldığı hac 
kafilesinin uğradığı bedevi saldırısından 
sağ kurtulan Ruzraverl hac dönüşü Medi
ne'ye yerleşti. Cemaziyelahir 488'de (Ha
ziran 1095) burada vefat etti ve Cenne
tü'l-baki'da defnedildi. Oğlu Reblbüddev
le, Abbas! ve Selçuklu devletlerinde vezir
lik yapmıştır. 

Kaynaklarda iyilik sever, adaletli ve iyi 
bir yönetici olarak zikredilen Ruzraverl'nin 
600.000 dinar tutarındaki malını cami ya
pımı ve yoksullara yardım gibi çeşitli ha
yır hizmetleri için sarfettiği belirtilmekte
dir (İbnü'l-Cevzl, IX, 90) . Bağdat'ta Sünni
ler ile Şiller arasında ortaya çıkan anlaş
mazlıklarda yatıştırıcı rol oynamıştır. Edip 
ve şair olduğu gibi hat sanatında da ma
hirdi. Divanından bazı parçalar kaynaklar
da yer almaktadır. Onun aziedildikten son
ra kendisi için söylediği, "Vezir olduğunda 
bir tek düşmanı yoktu, görevden alındı
ğında tek bir dostu kalmamıştı" anlamın
daki mısraı meşhurdur (İmadüddin el-is
fahanl, I , 77) . 

Ruzraverl aynı zamanda Z,eylü Tecd
ribi'l-ümem adlı eseriyle bilinmektedir. 
369-389 (980-999) yıllarını ihtiva eden bu 
çalışmasında Ruzraverl. Abbas! halifeleri 
Tai'-Lillah ve Kadir-Billah dönemlerini, Bü
veyhl hükümdarlarından Adudüddevle, Mü
eyyidüddevle, Şerefüddevle , Samsamüd
devle, Fahrüddevle ve Bahaüddevle'nin fa
aliyetlerini anlatmış, çeşitli olayların yanı 
sıra Bizans ve Fatımller'le münasebetler 
konusunda bilgi vermiştir. Eser Henry F. 
Amedroz ve David S. Margoliouth tarafın
dan Tecdribü'l-ümem'le beraber neş
redilmiş (Kahire 1334, lll, 1-332; Bağdat 

ı 969), daha sonra her iki eser İngilizce 
tercümeleriyle birlikte yeniden yayımian
mış (The Eclipse of the 'Abbasid Calipha
te, Oxford ı 92 ı, VI, 1-358), ayrıca Ebü'l-Ka
sım İmam! tarafından yine Tecdribü'l
ümem ile birlikte neşredilmiştir (Tahran 
1407/1987, VII , 5-391) Esere Muhammed 
b. Abdülmelik el-Hemedanl'nin e~ -Z,eyl 

<ald Tdri{ıi'l-vezir Ebi Şüca< er-Ril~rd
veri adıyla yazdığı zeyil günümüze kadar 
gelmemiştir. 
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II. Meşrutiyet'te yayımlanan 
edebi, içtimai, felsefi dergi. 

_j 

Devrin kültür ve edebiyat hayatını en iyi 
yansıtan dergilerdendir. 25 Kanunusani 
1327 - 15 Mayıs 1330 (7 Şubat 1912 - 28 
Mayıs 1914) tarihleri arasında bazı aksa
malarla haftalık ve on altı sayfa olarak 116 
sayı yayımlanmıştır. Sahibi aslen Manisalı 
olan Yemen Naibi Asımefendizade Cemal 
Nadir'dir. Bu zat kardeşi Şeyh Abdurrah
man Sami ile birlikte sekiz sayı devam 
eden tasavvufı muhtevalı Mihverü'l-ulilm 
(ı 9 ı ı- ı 9 ı 2) ve Manisalı Halil Hilmi ile be
raber beş sayı çıkan Musavver İslam Sa
lon Mecmuası (ı 9 ı 4) adlı dergileri de neş

retmiştir. Tevfik Pikret'in Rübdb-ı Şikes
te'sini çağrıştıran derginin adına yönelik 
bir eleştiri üzerine Cemal Nadir, bu ismi 
Gördüslü Hüseyin Hüsnü ile birlikte bul
duklarını, Tevfik Pikret'ten bu hususta izin 
aldıklarını ve kendisinden derginin müdür
lüğünü yapmasını istediklerini, fakat şai
rin bunu kabul etmediğini belirtmiştir (c. 

ll, nr 62, s. 298-299) . 

"Rübab'ın Mesleği" başlıklı takdim yazı
sında Cemal Nadir mecmuanın yalnız ede
biyata hizmet etmek, edebiyatı yücelt
mek için çıkarıldığını vurgulamış. edebi fa
aliyeti eriyle tanınmış isimleri bir araya top
layarak genç nesillerin bu yolla beslenme
sini ve özellikle kadınların fikren aydınla
tılmasını amaçladıklarını söylemiştir. Der
gi, belli bir edebi anlayışı takip etmek ye
rine hem ferdiyetçi hem sosyal faydacı an
layışlara sayfalarını açmıştır. Mesela şiire 
toplumsal sorunları asla sakınayan Ahmed 
Haşim de, vatanı terennüm etmeyen şey
leri edebiyattan saymayan İlyas Macid de 
Rübdb'ın yazar kadrosundadır. Ancak ge
nel çizgisi itibariyle o yıllarda Hüseyin Rah
mi'nin (Gürpınar) temsil ettiği popüler ede
biyat anlayışına karşı olduğu dikkatten kaç
mamaktadır. 
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