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I 

28 Eylül 1730 tarihinde, İstanbul'da, Bayezid cami'inin Kaşıkcılar
kapısı önünde başlayan ve «Patrona Halil İsyanı» adı ile meşhur olan ayak
lanma sonunda, Nevşehirli sadrıazam İbrahim Paşa ve bunun damadlarından 
Kapdan-ı derya Mustafa Paşa ile Kethüda Mebmed Paşa'nın öldürülerek 
asilere teslimini müteakib, III. Ahmed, yine sakinleşmeyen hadiseler ve asile
rin gittikçe isteklerini artırmaları olayı karşısında, nihayet kardeşi II. Mus
tafa'nın oğlu şehzade Mahmud'ı, 2 Ekim 1730 (19 Rebi'ül-evvel 1143) 
Pazartesi gecesi, saat üç buçukda yanına çağırmış ve Saray-ı hümayun'ın 

Hirka-i saadet dairesinde, onun anlından öperek, kendi yerine padişah ol
duğunu ilan etmiştil. Şehzade Mahmud, işte bu andan itibaren, sultan I. 
Mahmud ünvanı ile Osmanlı tahtına geçmiş bulunuyordu. Bu itibarla, ev
vela Enderun d~Uresinde olanlar kendisin·e bi'at ettiler; daha sonra da dışar
dan gelenler, tahta yeni çıkan her padişah için adet olduğu vechile, bi'at 

1 1730 Patrona ihtildli hakkında bir eser, Abdi Tarihi (n~r. Faik Reşid Unat). ;,..ı· 

kara 1943, s. 26 vd.; Sami· Şiikir-Subhi, Tarih, İstanbul 1198, vrk. 6/ a vd.; Şem'dani-zade 
Süleyman, Mür'iyü't-tew!irih, Bayezid Devlet kitablığı, T. yz. nr. 5144, vrk. 345/b vd.; Crouze· 
nac, Histolre de la demiere revolution arriw}e dans I'Empire Ottoman, Paris 1740, s. 5 vd.; 
Relatlon des deux rebel/ions arrivees a Constantinop/e en 1730 et 1731 dans la depositian 
d'Achnıet III et I'CI.evation au trône de Mahonıet V, Composee sıır des memoires originaux 
reçus de Constantlnop/e, La Haye 1737, s. 9 vd.; Destıiri Sdlih Tarihi (Patrona Halil ayak
lanması hakkında bir kaynak), neşr. Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1962, s. 7 vd.; Sandwich, 
A vayage performed by the Iade Earle of Sandwich round the Mediterranean in the years 
17"38 and 1739, London 1799, s. 250 vd. 
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merasimini lfa eylediler. Ancak devletin iç )şleri, daha doğrusu İstanbul'daki 
karışık durum henüz bir sükunete kavuşmuş değildi. Zorbalar bu def'a, is
tediklerine nail olmanın sevinci içinde, türlü taşkınlıklarda bulunuyorlardı. 
Patrona Halil ve arkadaşlarından bazı elebaşılar, Osmanlı İmparatorluğu'nu, 
I. Mahmud ile birlikde, idare etmek hevesine kapılmışlardı; hatta padişahın 
annesi Saliha Sultan, zaman zaman Pat.rona Halil'e oğlu·ın "diye hitab ede
rek, bazı hadiseler karşısında onu teskin etmek mecburiyetini dahi duy
muştu2. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun bu tarzda idare edilemiyeceğini 
anlayan bir kısım devlet adamları, I. Mahmud'ı, haktki hükümdarlığına ka
vuşturabilmek için, nihayet aslieri hertaraf etmeye karar verdiler ve Kızlar 
Ağası Hacı Beşir Ağa, Kırım hanlarından Kaplan Giray, eski kapdan-ı der
yalardan Canım-Hoca Mehmed Paşa, Kaba-kulak İbrahim Ağa (Paşa), 

Pehlivan Halil Ağa, İzz:et Ali Bey (Paşa) gibi daha bazı kimseler, birtakım 
başı-boş davranış ve muameler karşısında, devlet işlerine bir düzen verebil
mek amacile birleşerek, 25 Kasım 1730 tarihinde, Patrona Halil ile arkadaş
larından Muslu Beşe ve Emir Ali gibi bir kısım zorbaları, önceden hazırlanan 
bir tertip neticesi, Saray-ı hümayun'ın Si,innet-odası ve Revan-kasrı içinde 
ortada·n kaldırmaya muvaffak oldular. Geri kalanlardan bir kısmını da İs
tanbul dışına sürmek sılretile merkezde intizamı sağladılar3 ; yani takriben 
iki aylık bir devreden sonra İstanbul'da , huzur ve sükun te.essüs edebildL 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, Osmanlı İmparatorluğu tahtında mey
dana gelen değişikliği, yani yeni pMişahın cülusu olayını , adet olduğu vechile, 
komşu devletlere, birer elçi vasıtasile, zamanında bildirme meselesi ·normal 
şekilde cereyan edememişti. Devrin vak'a-nüvislerine ait vekayi'-nameler 
veya bu devir için özel mahiyette yazılmış tarih kitapları dahi tedkik edile
cek olursa, I. Mahmud'un cülusunu, yabancı devletlere beyan hususu ile 
alakah bir kayda tesadüf edilemez. Esasen 1730 senesinin başlarında ··vu
lm'a gelen, Osmanlı İmparatorluğu'na ait diğer bazı olayları da tam olarak 
tesbit etmek çok güçtür. Mesela bu devre mahsus Mühimme kayıdlarına, her 
ne sebebe mebn1 ise, henüz arşivlerimizde tesadüf edemiyoruz; yani devletin 
resmi evrakı ile alakah kayıd suretlerini ihtiva eden deftederden; Pah'ona· is~ 

2 M. Miinir Aktepe, Paırona isyanı 1730, İstanbul 1958, s. 159/161; M. · Mignot, 
Hisıoire de /'Emplre Otuiman depuis son origlne jusqu'a la paix de Belgrade en 1740, . Pa
ris 1773, C. IV, s. 344/ 45. 

3 Turquie, mbnoires et documents (1697 - 1740), Vol. 29, Fransa Hariclye Arşiv!, 

Kasım 1730 tarihli rapor; Hammer, 1/istoire de l'Empire Ottoman, Paris 1839, C. · XtV, 

s. 240 vd.; M. Mlini'r Aktepe, Aynı eser, s. 163/180; Albert Vaiıdal, Une ambas.mde jrançaise 
en orient sous Louis XV (la m.ission du Marquis de Villeneu\·e 1728.1741), Pads 1887, s.162/ 66. 
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yanı zamanına ait olanlar bugün ortada yoktur. Diğer tarafdan, biri-birini 
t~ib eden Küçük Çelebi zade İsmail Asım Efendi ile Sami- Şakir - Subhi 
gibi vak'a-nüvislerimize ait vekayl'-nameler arasında da bir boşluk görüyo
ruz. 1729/1730 (Hicri 1142 ve kısmen 1143) senesi olaylan ortada bıra
kılmış, vak'a-nüv:islerimiz tarafından kaleme alınmamıştır4• Bu bakımdan, 
bir çok yönleri ile henüz mübhemiyet içinde bulunan, nı. Ahmed'in tahtdan 
indirilip, yerine I, Mahmud'un cülfts ettiği tarihlere ait vak'aları aydınlata
cak dokümanların ortaya çıkarılması, bizce, tarihimiz için ayrı bir önem 
taşımaktadır. İşte bu nokta-i nazardan hareket ederek, biz de, şimdiye ka
dar yayınlanmamış ve hakkında pek az bilgi bulunan bir vesikayı, daha doğ
rusu I. Mahmud'un cülı1su ile aHlkalı bir Sefaret-name'yi, bu devrin olay
larını kısmen de olsa, aydınlatması bakımından faideli bulduğumuz için, bu 
Yazımız ile ortaya çıkarmayı uygun gördük. 

Osmanlı Sefaret-nameleri üzerinde senelerce çalışan ve Osmanlı sefir
lerine ait bir çok sefaret-nameleri yayınlamış bulunan5 Faik Reşid Unat, 
I. Mahmud'ın cülftsu devresine ait sadece bir sefaret-namenin bulunabil
diğini yazmaktadı~. Faik Reşid Unat'a nazaran, devrin olaylarını anlatan 
vekayi'-.ıü'ımelerde, hiç bir bilgi bulunmamasına rağmen, mesela, Mustafa 
Eferidi'nin, Devlet-i aliyye tarafından, .I. Mahmud'ın cü1ftsunu beyan mak
sadile, Avusturya devleti nezdine elçi olarak gönderildiği husftsu, ancak 
ma'luriı ve mevcftd sefaret-namesinden anlaşılmaktadır7; yani bu sefaret-

4 KUçük Çelebi-ıade İsmail Asım, Tarih, İstanbul 1282, Hicri 1141 senesi sonuna ka
dar gelir; Sami- Şitkir- Subhi, Tarih, İstanbul 1198, ise Hicri 1143 oc aylarını esas itibarice 
Patrona isyanından sonra kayd eder. Başta, olayları özet halinde alır. 

5 Bak, Şehdl Osman Etendi Se/iiret-namesi, (Tarih Vesikaları), C. I, sayı 1, Haziran 
1941, s. 66/80 ve sayı 2, Ağustos 1941, s. 156!59 ve sayı 3, Birincite:JI'in 1941, s. 232/40 ve 
sayı 4, Birinci kanun 1941, s. 303/320 ve sayı 5, Şubat 1942, s. 390/400; Kapıcı-başı Nişli 

Mehroed Ağa'nın Moskova Se/aret-namesi, (Tarih Vesikaları), C. II, sayı 10, İlkkanun 1942, 
s. 284/299 ve sayı 11, Şubat 1943, s. 352/371 ve sayı 12, Nisan 1943, s. 462/ 472; Necati 
Efendi'ıtin Rusya Sej..'iret-namesi, (Tarih Vesikaları), C. III, sayı 13, Ağustos 1944, s. 60/68 

.ve sii.yi 14, BirinGiteşrin 1944, s. 137/149 ve sayı 15, Mayıs 1949, s. 222/229. · 
6 Faik Reşit U~at, Osmanlı Sejirleri ve Sefaretname/eri (Tamamlayan. Bekir Sıtkı 

Baykal), Ankara 1968, s. 65/69. 
7 Topkapı Sarayı, Bağdad Kütüphanesi, nr. 224 de bulunan nüshamn özelliği için 

bak, Fehmi E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Türkçe yazmalar Kataloğu, 
C. I, s. :?89, ve Millet, Ali Emir! Efendi Kitaplığı nr. 844 ile 595/1 de o!an iki yazmanın 
özelliği için de bak, Milll Eğitim Bakanlığı Tiirkçe yazmalar Kata/oğu, Sefaret-nameler kısmı, 
s. 7.83/84. İstanbul Üıtiversitesi Ktp.hğı Yıldız yazmaları kısmı, nr. 270 ile Nuruosmaniye 
Ktp.lığı nr. 1293/2 de, bu eserin birer nüshası daha bulunmaktadır. 
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name mühim bir vesika olarak, bizim tarihlerimize, Sami-Şakir-Subhi'nin 

vekayi'-namesi gibi devrin eserlerine geçmeyen bazı olayları, Osmanlı- f\vus~ 

turya münasebetlerini ve Avrupa'nın XVIII. yüz yıl başlanndaki durumunu 
anlatmaktadır. Nitekim, Hammer dahi, bu husfisda, Mustafa Ağa adında 
birinin, maslahat-güzar olarak ikinci defterdar payesile ve 62 kişilik bir he
yet ile birlikde (fakat, Faik Reşid Unat'ın belirttiği gibi 1730 senesinde de
ğil de), 1732 yılında Avusturya'ya gönderilmiş olduğunu yazmakla iktifa edi
yor8. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise, I. Mahmud'ın ilk yıllarına ait olayları 
anlatırken« ... Türk Şehbenderi Ömer Efendi 1732 senesine kadar, yedi sene 
Viyana'da bırakıldık tan sonra geri çağrıldı ve yerine kimse gönderilmedi... >> 

diyor9, yani Mustafa Ağa'nın ismi bahis konusu dahi edilmiyor. 

Görülüyor ki, yukarıda dahi söylediğimiz gibi, 1730 senesi olayları, 

henüz tam bir açıklık içinde tarihimize geçmiş değildir ve bu yüzden de 
Mustafa Ağa'nın devlete yaptığı hizmet, yerini bulamamıştır. Ancak, Faik 
Reşid Unat'ın, Mustafa Efendi'ye ait Sefaret-narneyi incelemesinden sonradır 
ki, Mustafa Efendi'nin kimliği ve yaptığı işler, Hammer'in verdiği maluma
tın ilavesile daha iyi bir tarzda ortaya çıkmıştır10 . Bunun gibi, muayyen bazı 
meseleleri vuzuha kavuşturan diğer bir sefaret-name de, bu yazımııda neşrini 
hazırladığımız, Lehistan'a gönderilen Mehmed Efendi'ye ait Sefaret-name'
dir ve yine, tarihlerimizde, ne elçi Mehmed Efendi ve ne de onun Sefaret
name'si hakkında bir bilgi mevcuttur. Ancak, Faik Reşid Unat, Mehmed 
Efendi'nin Lehistan sefareti hakkında şunları yazmaktadır : 

« ... Bu def'a bu kitabın basılmakta olduğu sırada Topkapı Sarayı Mü
zesi Hazine kitapları arasında iki yazma sefaret-narneyi ihtiva eden bir cilt 
içinde, 1730 da Mahmud I. in cülusunu Lehistan'a tebliğe memur Mehmed 
Efendi'nin de bir Lehistan Sefaret-namesi mevcut olduğunu öğrendim. Müze 
ve kütüphanelerimizdeki eserler için son senelerde alınmış olan tedbirler 
dalayısile bu nüshayı diğer Sefaret-nameler gibi incelemeye imkan bulama
dım. Devrin hadiselerini bize nakleden vak'a-nüvis Subhi Efendi, tarihinde 
Mahmud I. in cülfisunu tebliğ için gönderilen elçiler hakkında malumat 

8 Hammer, Hı'stoire de J'Empire Ottoman, Paris 1841, C. XVII, s. 159. Ayrıca bak, 
C. XIV, s. 267. Burada, giden hey'etin Avusturya imparatoru VI. Charles'a, hediye olarak 
25 at ile İstanbul'da basılmış olan kitaplardan götürdüğü kayıdlıdır. 

9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1959, C. IV, Ks. 2, s. 199; Ayrıca 
bak, Hammer, Aynı eser, C. XIV, s. 269. 

10 Faik Reşit Unat, Osmanlı Selirieri ve Sefaret-nameleri, Ankara 1968 (B.S. Baykal 
neşri), s. 65/68; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osman!, İstanbul, C. IV, s. 429/30. 
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vermediği gibi, Sicill-i Osmani'nin hakkında malumat verdiği Mehmed 
Efendiler arasında da bu tarihlerde Lehistan'a gönderilen birine raslanma
ınaktadır. Hammer tarihinin fransızca tercümesinde de bu hususta malii
mat yoktur, yalnız, bu yıla ait name defterindeki surette yazılı nameres 
isimlerinden Mehmed adında bir zatın Lehistan'a gönderildiği ve ayın vazife 
ile Rusya'ya da o tarihte Mehmed Said Efendi'nin yollandığı öğrenilmektçdir. 

Lehistan Sefaret-namesi'nin Mehmed Said Efendi'nin İsveç Sefaret
namesi ile aynı cilt içinde bulunuşu, 1730 da Petresburg'a ve Varşova'ya 
aynı zatın gönderilmiş olabileceği ihtimalini de akla getirmekte ise de bu, 
şübhesiz sefaret-name'nin metni ve bu konularla ilgili diğer kaynaklar göz
den geçirildikten sonra belli olacaktır ... »ıı. 

Faik Reşid Unat, pek haklı olarak, buradaki Leh elçisi Mehmed Efen
di'nin kimliği üzerinde durmakta ve bunun 7 nr.lu Nôme-i Hümayun Def
teri12 ile Hammer Tarihi'nin sonundaki listede13 belirtildiği gibi, aynı se
nelerde Rusya'ya gönderilmiş olan, Yirmi-sekiz Çelebi zade Mehmed Said 
Efendi olması ihtimalinden bahsetmektedir. Ancak, Topkapı Sarayı Mü
zesi, Hazine kitaplığı nr. 1641 de bulunan ve iki sefaret-narneyi bir arada 
ihtiva eden, aynı kalemden çıkmış yazma eser tedklk edilince görülür ki, 
bunlardan birincisinin başlığı <<Cülus-ı hümayı1n-ı meymenet - rnekrunu 
müş'ir name-i hümayun ile Leh'e gidüp ve gelen Mehmed Efendi'nin tak
riridir» şeklinde; diğerinin başlığı da «Bundan akdem sefaretle İsveç tara
fına me'mur olan Mehmed Said Efendi kullarının takrlridir» tarzındadır. 

Şayed bu iki sefaret-nameden birincisi de, Mehmed Said Efendi'ye ait ol
saydı, eserin müstensihi, diğerinde olduğu gibi, muhakkak ki, bununda baş
lığında, Mehmed Said ismini sarih şekilde kayd edecekti. Nitekim, yine 
Faik Reşid Unat'ın bahsettiği vechile, 7 nr.Iu Nc1me Defteri'nde, Rusya'ya 
gönderilen Mehmed Said Efendi'nin adından ma'da, bir de, Mehmed Efen
di ismindeki şahsın, Lehistan'a elçi olarak gönderildiği yazılmaktadİr. Ham
mer dahi 1731 de, Mehmed Said Efendi'nin sefaretle Rusya'ya gitmiş oldu,
ğunu yazdığı halde, aym tarihde, bu Mehmed Said Efendi'nin ayrıca bir de 
Leh elçiliğinden hiç bahsetmiyor. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise, eserinin bir 
yerinde «Birinci Mahmud'un cülusunu Rus hükftmetine bildirmek üzere 

ll Faik Re§it Unat, Osmanlı Se/ir/eri ve Sej/iret-ncime/eri, s. 69/70. 
12 İstanbul, B~baknnlık, Ar~iv Genel Müdürlüğü'nde bulunan Ntime-i Hüm/iyun Del· 

teri'nden biridir. 
ı3 Hamnıer, Histoire de l'Empire Ottoman, Paris 1841, C. XVII, s. 164. 
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1143 Rebi'ül-fıhir- ı 730 Ekim'de şıkk-ı sani payesile Yirmi-sekiz Çelebi 
·iade Said Mehmed Efendi elçi tayin olundu ... Said Mehmed Efendi evvela 
Rusya'ya gidip, vaziyeti tahkik edecek ve oradan da İsveç'e geçecekti. .. Os
manlı- İsveç ittifakı 'Said Mehmed Efendi'nin Stokholm'da Osmanlılar lehi
ne muvaffak olduğunu göstermektedir. Said Mehmed Efendi 28 Eylül ı 733 
de İstanbul'a gelmiştir» diyor14; Aynı eserin bir diğer yerinde de «I. Mah
_mud'un cülı1su üzerine saitanat tebeddi.ilünü Rus çariçesine bildirmek için 
Said Mehmed Efendi 1143 Rebi'ü'l-evvel ortalarında (1730 EylUl sonu)15 

şıkk-ı salis defterdan payesile Peteı:sburg'a gönderildiği gibi, 1 ı45 H. ı 732 
M. Kasım'da da, I. Mahmud'un cülı1sunu tebrik için gelen Şerbatof'a karşı, 
fevkal'ade elçi olarak evvela Rusya'ya ve oradan sefaretle İsveç'e gitmiş
tir» şeklinde bir ifade kullanıyor16; yani Mehmed Said Efendi'nin iki def'a, 
sefaretle Rusya'ya gönderilmiş olduğunu yazıyor. Ancak burada, birinci kı
sımdaki ifade ile ikinci kısımdaki ifadenin, bazı noktalarda çelişme halinde 
bulunması bertaraf, Mehmed Said Efendi'nin17 Leh elçiliğine dair, y~ne de 
her hangi bir k~yd me:veud değildir. Bu itibarla, he_nüz hayatı hakkında, 
·sefaret-namesinden dahi fazla bir bilgi elde edemediğimiz bu Mehmed 
Efe-ndi'yi, 22 Aralık 1730 (11 Cemaziyelahir 1143) de, I. Mahmud'ın pa
dişalliığını beyan için Leh kralının yanına gönderilmiş ve 16 Mart 173 ~ 
(7 Ramazan 1143) tarihinde de Varşova'dan ayrılarak, doğru İstanbul'a dön
müş, ayrı bir Osmanlı elçisi olarak kabul etmenin daha doğru olacağı kanaa
tindeyiz18 . 

. . Mehmed Efendi'nin, Lehistan'da ne gibi işler yaptığı ve hangi konu
larda -kimlerle temas etmiş bulunduğu husôsları, Sefaret-name'sinde açık 

14 i. H.- Uzıınçarşılı, Osmanlı Tarihi, C IV, Ks. 2, s. 219/20. 

15 · I. Mahmud'un ciilusu 2 Ekim 1730 ta rihidir; cülfısundan önce, 1730 isyanının en 

siddetli bir anında, bu maksadla elçi gönderilemiyeceği aşikardır. 

16 i. H. Uzuoçarşıh, Aym es~r. C. IV, Ks. 2, s. 382. Hammer, Aynı eser. C. XIV, 

s .. 27_1. ' 
17 Osman-zade Tfiib Ahmed, Hadikatü'l- viizera, Freibıırg 1969 (Dilaver-zade Ömer 

Efendi zeyli), 's. 84/86; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osm8n1, İsıanbuİ 1311, C. III. s. 29/30. 
18 Her · ne kadar, Topkapı Sarayı Müzesi Kütiiplılinesi, Türkçe yazmalar Kata/oğu'nu 

hazırlayan Felııni Edhem Karatay, bu iki takririn bir cild iç inde bulıınması hususunu göz 

önünde tutarak, fakat takrlrlerin başlıklarını ve tarihi olaylar içindeki yerini, asla nazar-ı 

dikkate almıyarak, her ikisini de Mehıned Said Efendi'ye mill etmiş ise de, bııriun bir zuhCil 

eseri meydana geldiği düşiincesindeyiz. Bak, Adı geçen Kata/ok, İstanbul 1961, C. I. s. 291; 

Bıı devrin Mehmed isimli §ahıs!arı için bak, Hiisameddin Doğan, Sublı1 Taıtlıi Birinci kısım 
izalılı indeksi, İstanbul 1969 (Tarih Tezi) ve Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmaııi, C. IV. 
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bir ·türkçe ile yazılmış olduğu için, burada tekrar aynı meseleler üzerinde 
dutİnayı lüzumsuz bulduk.· Methini aynen ve.rdiğimiz Sejaret-name'd.en, 
Mehmed Efendi'nin· yaptığı görüşmeler, yani Osmanlı- Leh münasebetleri 
hakkında bilgi edinmek mümkindir, Yalnız burada, bahis konusu Se{aret
f!ame'nin şimdilik tek nüsha olarak Topkapı Sarayı- Müzesi, Haz'ine Kitap
lığında, nr. 1641 de bulunduğunu ve bunun ıiıüstakil bir eser halinde ol
mayıp, Mehmed Said Efendi'ye ait İsveç sefaret-namesi ile birlikde istinsah 
edildiğini, 25 X 13,5 eb'adında, ta'lik yazı ile yazılmış ve her sahifesinde 
25 satın ihtiva ettiğini açıklamak da yerinde olur. Cildi ise kahverengi meşin 
ve ebru kağıd kaplıdır19 • 

II 

Cülôs~ı hümayôri-ı meymenet - makrônu müş'ir nfune-i hümayôn ile 
Leh'e gidüb gelen Mehm~d Efendi'nin takriridir. 

1/b. Bu kulları cülus-ı hümayun-ı meymenet makrunu müş'ir name~i 
hüinayfın-ı eeladet - makrün ile Leh kıralına20 me'muren bin yüz kırk uç 
senesi Cemaziyü'l- ahirinin on birinci günü21 Astane-i saadet'den hareke.t 
ve sene-i mezkure Recebinin on ·altıncı günü22 Leh hudüduna dahil ve Şa~
ban-ı şerlfin dokuzuncu günü23 Leh cumhurunun oldukları Varşova nam 
mahalle varılup, kıral ve sair cumhurları ve Nemçe ve Françe ve İngiltere 
ve Moskov ve İspanya ve s~Hr mlıel-i nasaranın elçileri anda mevcfıd mü
·şavereleri varimiş. Müşaverelerine net!ce verilmeyüb, kimi bizden akdem 
gidüp ve kimi sonra gitmek üzre idiler. Müşavereleri ne içün olduğu haber 
alamadım. İkinci gün Hatman vekili olan Poniatowski ( ~1:. 4,:-'~ )24 

19 Fehmi Edhem Karatay, .Adı geçen Kata/ok, s. 291. 
20 Bu esnada Lchistan kıralı,: Osmanİıların Nal· kıran adım verdikleri Ogüst . (Frede-

rik) Il idi. 
21 22. Aralık 1730 Cuma günü . 

. 22 25. Ocak 1731 Perşembe günü .. 
23 17. Şubat 1731 Cumartesi. 
24 Poniatowski, İsveç kıralı XII. Şarl zamanında, istanbul'da bulunmuş ve birçok 

Osmanlı Devlet adamı ile tanışmıştı. İyi türkçe biliyordu. Daha sonra Leh Kıralı IL Ogüst'ün 
hizmetine girdi. Baş kumandanlı ğa kadar yükseldi. II. Ogüst'Un ölümlinden sonra da bu· iŞden 
ayrıldı. 12 Mart 1731 de sadnilzama yazdığı bir mektup için bak, Name-i Hümliyim De/leri, 

nr ... 7, s . .241, Ba§-bakanlık Arşivi ve İ. H. Uzunçarsılı, Osmanlı Taı·ihi, C. IV, Ks. 2, s. 192. 
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da'vet edüb, safa geldiniz, hoş geldiniz deyü l'zaz ve ne gördünüz ve ne 
işiteliniz ve hudf.ıdumuza dabil olalı rahat mı ve zabmet mi çekdiniz deyü 
süa.J. eyledi. Maksudu eelb-i havactis teferrüs olunup bu kulları dahi As~ne-i 
saadet'den bu tarafa gelince efvah-ı nasdan mesmu'ım oldu ki Nemçe ile 
Françe'nin cengi varimiş ve Moskov Nemçe'ye kırk bin asker imdad edüp 
Leh hududundan mürf.ır etmek üzereymiş, mürf.ır ettiler mi ve bunların 
cengi vaki'mi deyü sü'al eyledim~ cevab ettiki cengleri ve Moskova'ın imdactı 
vaki'dir. Lakin bizim hudUdumuzdan 2/a. ubf.ıru mümkün değildir. Z!ra 
al-i Osman ile sUlhumuza mügayirdir. Moskov askeri kat'a Leh hudUduna 
ayak basmamak üzredir. Bu keyfiyyeti gereği gibi size haber veririm deyü 
va'd eyledi ve Devlet-i aliyye ile dostluğunu arz eyledi ve bu tarafda her ne 
ki havactis ve keyfiyyet var ise, cümlesin takrir eder aniatırım deyü cevab 
eyledi ve dahi sü'aliniz var mıdır deyü sü'al eyledikde Varşova[ya] karib 
maha.J.de devletlu Han hazretlerinin25 bir mirzasına rast geldim idi. Bana 
sabih olmak üzere . Galata'dan iki müslüman ma' suroları serıka olunup 
kırala götürüldüğün haber aldım; anı isterim dedim, cevab eyledi ki, bu 
işe kıralın ve bizim rizamız yoktur. Sü'al edeyim, vaki' ise getürdür size · 
teslim ederim. İki gün sonra haber göndermiş ki, Galata'dan serika olunan 
ma'sumlar vaki, getüren kirnesne harc-ı rab taleb eyledi hala Tartahova 

( • ,;.ı.-; L' ) nam kal'ada bir papaza emanet olunmuş dedi ve kaidemiz 
budur ki, al-i Osman ve gayriden gelenler ile cümhf.ırdan ve kıral tarafından 
bir kaç kirnesne bir yere gelüb müşavere misillu sohbet olunup Devlet-i 
aliyye'nin bir siparişi ve siz~n bir ricanız varmıdır, sü'al olunup cevab verile 
gelmişdir. Yarınki gün Kıral Sarayı'na gelür ve anda, Moskov askeri mü
rurunu ve Galata'dan serlka olunan ma'sumları ve dahi her ne ki müractı
nızdır, söylersiz deyü cevab gönderdi. Bu kulları cevab verdim ki, efendi
lerim beni müşavere ve müUleme içün göndermediler. Ancak name-i hü
mayunu getirdüm, gayri sözüm yoktur dediğimde, tekrar haber gönderdi ki, 
elbette gelirsiniz ve muradınız her ne ise söylersiz, bu busus içün efendilerin 
sana · gazab etmezler; kaidemiz böyledir ve bu keyfiyyet sizden süft! olunur 
deyü ibram. etmelerile bi'l- iktiza vürudumun 2/b. altıncı günü da'vet eyle
rlikleri yere varıldı. Cümhurdan Hatman vekili Poniatowski ve voyvoda 

Kioski ( .0:.-J.f' )26 ve voyvoda Ruski ( ~ JJ ) ve voyvoda Lobski 

25 Bu esnada Kırım hanı olarak I. Kaplan Giray bulunuyordu. Bak, Halil İnalcık, 

l. Kaplan Giray (İslam Ansk). 
26 İsmail H. Uzunçarşılı, Kioski Potocki adında birinin, Poniatowski'nin yerine getiril

miş olduğunu ve bundan sadrıılzama gelen bir mektubda, Ruslar müsatahaya aykırı olarak, 
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( 6:-!Y ) ve bir general ile beş kişi cevab eylediler ki, şev'icetlu Padi~ 
şahımız27 hazretleri selefi sultan Ahmed [III.] bazretlerinin sfilbu üzre dost
luk murad etmişler, getirdiğiniz nam.e-i hümayunun mazmunı budur. Hakk
teala cülus-ı bümaytınların meymun ve mübarek eyliye; akil padişah imiş. 
Düşmanlığı dilemeyüb dostluk murad etmek akil işdir ve iki devletin bey
ninde gelenlerden sü'al oluna gelmiştir. Lisanen dahi sipariş var mıdır? Her 
ne ise söyleyin dediler; cevab eyledim ki kat'a sü'al ve sipariş yoktur. Kıral
dan ve bizlerden bir murM ve bir taleb edecek yokmu? elbette söyle dedi
ler, ibram eylediler, yine redd-i cevab edüp, yoktur dedim. Elbette söyle
meye muhtacdır demelerile, zaruri bir sü'alim var dedim; söyle dediler. 
Astane-i saadet'den bu tarafa gelince efvah-ı nasda Nemçe ile Françe'nin 
cengi varimiş, Moskov Nemçe'ye kırk bin asker imdad edüp, Leb hududun
dan geçse gerek deyü mesmu'um oldu ve sizin ve kıralınızın re'yi ile midir 
dedim. Hatman vekili sözümü tahrir eyledi; dahi söyle dediler; gayri yoktur 
dedim. Elbette söyle deyü ibram eylediler. Galata'dan iki müslüman ma'sum
ları serika olunup kırala bediyye olmak üzere getirmişler, isterim, verirseniz 
dedim. Bu söıümü dahi tahr!r eyledi ve voyvoda Kioski ile voyvoda Ruski 
biri-birile söyleşüb bana cevab eylediler ki, bu söz hilaf gerek ve vaki' olup 
ve eğer bizim dmimize dönmüş ise, nice veriltir dediler. Ma'sOm değil, bü
yük adam dahi bavf ile darb ile döndüm demek mümkündür. Bu söz mü
nasib değildir dedim. Hatman vekili ntçün mu'arıza edersiz; sabıka Hotin 
muhafızı merhUm Abd! Paşa'ya28 bir kaç Leb uşakları varup, müslüman 
olup, vafir eyyam hizmetinde olmuşlar 3/a. iken taleb eyledikde geri verdi. 

Bu söz münasib değildir deyü sözlerini kesdirdi. Badebu meclis dağıldı; yine 
ol gün kırala da'vet olunup, namesin teslim eyledi ve andan cümbfir kethü
dasına da'vet eylediler. Cümle vükela ve ayanı cem' olup cevab verdiler ki, 
Moskov askeri müruru vaki'dir; Lakin hududumuzdan müruruna kıralın ve 
bizlerin kat'a rizamız yoktur ve mürur ettirilmek mühaldir. Zira mugayir-i 
sulh olduğu cüırilenin ma'lumudur. İrtesi Hatman vektli haber gönderdi ki, 
bu husus içün Moskov'a mahsus elçi gönderilmek üzere karar verildi. 
Ma'lumunuz ola; ba'dehU irtesi gün haber gönderdi ki, voyvoda Kioski ve 

kendi namzedleri bulunan III. Ogüst'ii kıral yapmak için, Lehistan'a asker sokarlarsa, Os
manlı Devleti'nin Purut muilhedesi ve bunun ta'dil edilmiş şekli gereğince, mfini' olmasını 

ve bu hususta Kırım Ham'na da emir vermelerini rica ediyordu, diyor. Bak, Adı geçen eser, 
C. IV, Ks. 2, s. 192. 

27 II. Mustafa'nın oğlu I. Mahınud'dur. 
28 Koca Abdi Pa~a adıyle meşhurdur. Birçok yerlerde muhafızlık ve valilik yaptıkdan 

sonra, 1722 de Hotin valisi bulunuyerken öldü. Bak, Meydan Laroıısse, Fask. I. s. 16. 
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voyvoda Ruski'nin Moskov Çarı ile akrabalıkları olmağla, anların muradları 
geçirmektir. Lakin kıralın riZası yoktur ve müslüman ma'sumları değil-, Er
meni eviadları imiş; getiren kirnesne şer'e da'vet ediyor; isbat e~ek üzere 
tarafınızdan adam ta'yin edin, varsınlar şer'an da'va etsinler haberin . gön

·dermiş. Bir adam gönderdim. Ermeni deyü isbat etmişler. Lakin hilftf, çün
ki aslında Hat~an vekili, sahih imiş, haber aldım deyü söylemişiken böyle 
aksi .zuhur. eyledi. Ba'dehu Hatman vekili veda'a gelüp dedi ki, Devlet-i 
aliyye'nin dostuyum ve Moskov, Nemçe'ye imdadı, Prus memleketinden 
mürur edüp, Lehlü ta'yinatın vermek üzre karar verildi. Eğer beni dost bi
türler .ise, Moskov'a gılşmal gerektir. Zira Nemçe ile dostluğa metanet ve
riyor)ar. BunUn encamı mülahaza oldukda zahmet görünür29

• Bu sözü söyle 
deyü cevab eyledi ve ibtida hududlarına dahil olup, varup gelj.nce yollarda 
beş-on konak yerden Lipka ( ~ )'lar30 haber alup, gelüp niyaz ederler
ki; bizler ehl-i islamdan olup, kefere memleketinde kaldık, bir mıkdarımızı 
miikaddema Devlet-i aliyye himmetile çıkardılar. Lutf ve kerem eyle, bizi 
söyle, inayet ve kerem buyursunlar, sevabdır deyü Allaha emanet eylediler. 
Ramazan-ı şerifin yedinci 3/b. günü31 Varşova'dan hareket olunup, arefe 
günü Hotin'e dahil olduk. İyd-i şer!fin ikinci günü Hotin'den hareket Thna 
sahiHnden İsmail'e andan Astane'ye gelince vaki' olan menziller de ba'zı 

ayan~ı vilayet gelüp emanet ederler ki, kasabalarımızda rahatımız kalmadı. 
Eşkiyadan lutf edüp ahvalimizi deviethl efendilerimize ifade eyle deyü 

emanet eylediler ve Edirne'ye karib Küçük- unlu ( y ,ı .:!1_,~ _,) ) nam 
karyeye geliİp, anda vafir adam cem' ve beynlerinde niza' üzre oldukları 
fehm olunmağla biri yanıma geldi. Bu keyfiyyet nedir deyü sü'al eyledim, 
cevab eylediki, bugün rflz-ı Hızır'dır. Kadı efendinin naibi geldi, her hane
den bir kuzu taleb eder ve Ramazan-ı şerifde dahi birer baktava ve ibtida 
zabıtlarında kefilierne deyü fukaraya böyle teaddi olunur. Şikayete kudret 
yöktur ki, evlftd ve ensabını tecrim ederler ve karye-i mezbUre halkı ziyade 
muztar ve muhtaclardır, deyü haber verdi. 

29 Nitekim bu Mdiseden birkaç sene sonra, 1736-1739 Osmanh-Rus ve Osmanh
Avusturya seferleri zuhur etmiştir. 

30 Lipka'ların menşe'i, Avrupa'ya yerleşmeleri ve Osmanlı İmparatorluğu sırurları 
içine göçleri hakkında bak. Cengiz Orhonlu, Lipkalar (Tiirkiyat Mecmıı'ası), sayı XVI, s. 

57/87, İstanbul 1971. 
31 16 Mart 1731 Cuma. 
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