
15

ABDULLAH YÛSUF ALİ

teş kilâtın da ki ta yin ve azil ler, ve fat lar, 

idam edi len dev let adam la rı, mevâcib ih-

ra cı gi bi ko nu la ra da sık sık yer ve ril miş-

tir. Yi ne mü el lif bü rok ra si de ne yi miy le 

ka lem ler de olup bi ten le ri de an lat mış, 

mer kez bü rokrasisi nin iş le yi şi, özel lik le 

ma li ye ka lem le riy le il gi li ko nu lar üze rin de 

dur muş tur. Maliye bürokrasisinde ciddi 

reformların gerçekleştirildiği bir döneme 

ait olması, eserde yer verilen bu tür ay-

rıntıların önemini bir kat daha arttırmak-

tadır. Ese rin IV. cil din de Üs küdârî’nin 

bir lik te ça lış tı ğı def ter dar ve mevk†fat 

emin le ri hak kın da bil gi le re rast la nır; eği-

tim gör dü ğü En de run teş kilâtın dan da 

ye ri gel dik çe söz eder.

Ab dul lah Üs küdârî, ağır lık lı ola rak ken-

di gör dük le ri ni ve duy duk la rı nı ka le me 

al mış tır. Kay nak la rı ara sın da dev let gö-

rev li le ri, cep he de olan ta nı dık la rın dan 

ge len mek tup lar önem li yer tu tar. Eser-

de za man za man da ha ön ce ki ta rih ler-

de yer alan ha di se ler den de bah se di lir. 

Bun la rı nak le der ken zik ret ti ği kay nak la rı 

için de Ter cü me-i Takvîm-i Büldân ve 

özel lik le Ge li bo lu lu Mus ta fa Âlî’nin Kün-

hü’l-ah bâr’ı dik kat çe ker. Üs kü dârî, en 

önem li Osmanlı ta rih ya zar la rın dan ol-

mak la bir lik te ese ri henüz kısa bir süre 

önce yayımlandığı (aş.bk.) için fazla öne 

çıkmamıştır. Ese rin öne mi ne ilk dik kat 

çe ken ler den bi ri Ni hal At sız ol muş tur. 

Rho ads Murp hey ise ese ri ta ra ya rak mü-

el li fin ha ya tıyla il gi li bil gi le ri or ta ya çı kar-

mış tır.
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Hindistanlý yazar ve fikir adamý.˜ ™

14 Ni san 1872’de Ba tı Hin dis tan’ın Gu-

ce rât eya le tin de ki Sûret şeh rin de Boh râ lar 

(Dâvûdî Bohrâlar) ce ma ati ne men sup bir ai-

le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. Kur’an 

oku ma yı öğ ren dik ten son ra ilk Arap ça tah-

Kalemi üçüncü halifeliğine yükseldi ve 

1103-1104’te (1692-1693) aynı kalemde 

başhalife vekilliği yaptı. 1097’de (1686) 
Budin seferindeyken müşâherehorân 

sınıfına dahil edilerek maaşını günlük 

34 akçe olmak üzere Küçük Ruznâmçe 

Kalemi’nden almaya başladı. Söz konusu 

mevâcib kayıtları takip edildiğinde, muh-

temelen 1113 yılının ikinci yarısında veya 

bir sonraki yıl (1701-1702) vefat ettiği söy-

lenebilir (bk. Üsküdârî Abdullah Efendi, 
I, 21-22).

Ab dul lah Üs küdârî özel lik le Vâkı£ât-ı 

Rûz mer re ad lı ta ri hiy le ta nı nır. 1099-

1106 (1688-1695) yıl la rı ara sın da ki olay la rı 

anlatmak üzere altı cilt ha lin de tasarlanan 

eserin an cak dört cil di ta mam la na bil miş-

tir. Vâ kı£ât, Os man lı ta rih ya zı cı lı ğın da ör-

neği ne pek rast lan ma yan ye ni bir tür olup 

kapsadığı yıllara (1099-1104 / 1688-1693) 

dair hadiseleri adeta günbegün ve en in-

ce teferruatına ka dar nak le der. 300-350 

va rak lık her cilt te yak la şık bir yıl lık olay-

ların anlatıldığı eserin I. cildi 15 Zilkade 

1099 – 29 Zilhicce 1101 (11 Eylül 1688 – 3 

Ekim 1690) ta rih le ri arasın da ki ha di se le ri 

(TSMK, Re van Köş kü, nr. 1223), II. cil di 1 

Mu har rem 1102 – 29 Zil hic ce 1102 (5 Ekim 

1690 – 23 Ey lül 1691) arasın da ki vak‘ala rı 

(TSMK, Re van Köşkü, nr. 1224), III. cil di 1 

Mu har rem 1103 – 29 Zil hic ce 1103 (24 Ey-

lül 1691 – 11 Ey lül 1692) ara sın da ki olay la rı 

(TSMK, Re van Köş kü, nr. 1225), IV. cil di de 

1 Mu har rem 1104 – 29 Zil hic ce 1104 (12 

Ey lül 1692 – 31 Ağus tos 1693) hadiselerini 

(Sü ley ma ni ye Ktp., Esad Efen di, nr. 2437) 
ih ti va eder.

Mü el lif, Os man lı mer kez bü rok ra si-

sinde ça lış tı ğın dan İs tan bul ve Edir-

ne’de ce re yan eden ha di se ler, II. Vi ya na 

boz gu nun dan son ra Avus tur ya ve Ve-

nedik’ le ya pı lan sa vaş lar ve sa vaş ha zır-

lık la rı hak kın da ge niş bil gi ver mek te dir. 

Ese rin I. cildin de 1100 (1689) yı lın da, II. 

Sü ley man’ın bir nok ta ya ka dar ka tıl dı-

ğı Avustur ya sefe ri ni ne re dey se men zil 

men zil an lat mış tır. Ay rı ca mevk†fat çı ol-

ma sı nın da ro lüy le ese rin de se fer or ga-

ni zas yo nu hak kın da ay rın tı lı bil gi ler ak ta-

rır; or du nun at, koyun, ka tır, de ve, odun, 

er zak ve ara ba gi bi ih ti yaç la rı nın na sıl 

sağ lan dı ğın dan ge niş bi çim de söz eder. 

Yi ne se fer de hiz met ede cek la ğım cı, 

neccâr, su yol cu gi bi grup la rın ve as ker-

le rin na sıl ve ne re ler den te min edil di ği ni 

ve kaç ne fer top lan dı ğı nı da ya zar. Bu 

hususlarla ilgili Mevk†fat Ka le mi’nden 

sağ la dı ğı bel ge le ri ese rin de ori ji nal ya zım 

bi çi miyle (siyâkat) kay deder. Vâkı£ât’ta 

Os man lı mer kez bü rok ra si sin de ve taş ra 
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Muh te me len 1640’lı yıl lar da İs tan-

bul’da doğ du. Ba ba sı nın adı İbrâhim’dir; 

Üs küdârî ve ya Mevk†fâtî di ye bi li nir. 27 

Ramazan 1061’de (13 Eylül 1651) Ha rem 

ağa la rın dan Bilâl Ağa’nın hi ma ye siy le En-

de run’a kü çük oda ya ka bul edil di. Bu ra da 

yak la şık beş yıl eği tim gör dük ten son ra 16 

Şâban 1066’da (9 Ha zi ran 1656) gün lük 20 

ak çe ulûfe ile ka pı ku lu si pa hi si ola rak çı rağ 

edil di ve Köp rü lü Meh med Pa şa ile bir lik-

te 1067’de (1657) Çanakkale Boğazı’nın 

Venedik kuşatmasından kurtarıldığı Boz-

caada seferine, 1068’de (1658) Er del se fe-

ri ne ka tıl dı, Ya no va’nın fet hin de bu lun du. 

Hem bü rok ra si iş le ri ne yat kın lı ğı sa ye sin-

de, hem de Mevk†fat Ka le mi’nde ça lı şan 

ka yın pe de ri Rus asıl lı Ali Efen di’ nin hi ma-

ye siy le 1070’te (1660) bu ka le me şâkird 

sı fa tıy la gir di. Uy var, Kan di ye, Çeh rin se-

fer le ri ve II. Vi ya na Ku şat ma sı ile Vi ya na 

boz gu nu yıl la rın da ki se fer ler de Mevk†fat 

Ka le mi men su bu ola rak hiz met et ti. 

Kan di ye’nin fet hin den bir müd det son ra 

Mevk†fat Ka le mi ke se dar lı ğı na ge ti ril di 

ve on beş se ne den faz la bu gö rev de kal-

dı. 1085-1088 (1674-1677) yıl la rın da ser gi 

nâzır lı ğı yap tı. 1103’te (1692) Mevk†fat 
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