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XVIII. ASIR ·OSMANLI TARİHİ" VESiKALARINDAN : 

ŞEHDİ OSMAN.: EFENDi SEFARETNAMESİ 
i 

On yedinci asnn ikinci yar;sından · başlıyarak on dokuzuncu asır iptidalar~n~ kadar 
~uhtelif vesilelerle yabancı devletler nezdine gönderilen muvakkat elçilerin avdetlerinde 
memuriyet vazHelerini ne suretle ifa ettikleri ve gittikleri memleketlerdeki müşahedeleri 
hakkında , vermiş oldukları ve ekseriyetle « Sefaretname » adı alan resmi raporların, o 
devrin tarihi vesikaları arasında oldukça ehemmiyetli h.irer yer tuttukları ma!iimdur. Bun
lardan, eski farihlerimizdekilerden başka, bugüne kadar ayrı ayrı zamanlarda ve muhtelif 
kimseler tarafından hatta bir kaçı müteaddit defalar bastırılan, ~Üstakil kitaplar halinde 
veya mecmualarda tefrika s.uretiyle neşrolunanlarının sayısı yirmi altıyı bnlmuştur [1]. 
Osmanlı-Türk Devİetinin harici siyaset ve münasebetleı ini idare eden insanların görüşleri, 
fikri ve siyasi ıieVİyeleri hakkında değerli malilmat veren bu birinci elden .kaynaklardan 
.bilinenlerin henüz neşredilmiyenleri de, bugüne kadar neşredilmiş olaı:ılardan da,ha az 
eh~mıİıiyetli değildir. Bu ~ebeple 'mecİnua~ızda bu gayri münteşlr Sefaretnameleri de. [1] 
sıra ile neşrederek, bu devirlerin tarihi ile meşgul olanların istifadesine arzetmek arzusunda
yız. Kütüphane •ıe müzelerimizdeki yazma eserler ~akkında bugün alınmış olan muhafaza· 
tertibab bunları muntazam :bir. plan dahilinde neşre şimdilik müsait . olmadığından elde 
mevcut imkanlara· göre hareket zaruri görülmüş ve birinci olarak Mustafa Ill. ün cülusunu 
Elizabet Petr6wna'ya tebliğ vazifesiyle 1757 de Petersburg'a gönderilen Şehdi Osman 
Efendiniı:ı Sefaretnamesinin [2] neşri. ile işe başlanmıştır,. Sefaretnamenin metni ; muharririnin 
vazifesi, cinu ifada uğradığı müşküller ve gösterdiği karakter mukavemeti ve on sekizinci 
asrın ikinci yarısında artan kuvvet ve. ,ehemmiyetini gittikçe his ettirmeğe başlıyan 

Rusya' da gördükleri hakkında kafi malumat vermekte olduğu ·için bu hususta fazla tafsilata 
ayrıca lüzum görülmemiştir . 

. Topkapı Sarayı Müzesinin Hazine kısmında 1577 (23!3/36867) numarada kayıtlı 
olan bu Sefaret.namenin ikinci bir nüshasının da Paris Milli Kütüphanesinde bulunduğu 
anlaşılmaktadır [31. Bu neşre esas tutulan Topkapı nüshası 31.5Xl9.5 (yazı sathı 26Xl3) 
eb'adında 36 şar satırlı 22 varaktan müteşekkildir. Nesih ile yazılmıştır. Başlığı ve ced
velleri müzehheptir. Üstü yeşil kadife, sırtı ve kenarları vişne çürüğü maroken' ve yaldız 
zencirek ve maklapsız bir cildi vardır. 

Sefaretname sahibinin hayat ve şahsiyeti hakkında bulunabilen malilmatın oldukça 
mahdut bulunduğu görülmektedir. Tek ve toplu malumat kaynağımız Sicilli Osmanidir [4]. 
Buradan Öğrendiğimize göre Şehdi Osman , Efendi, Çavuşlar Kıi!:ihi iken azlo1unmuş ve 

[1] Listesi 67-70 inci sahifelere konulır/~ştur. 
[2] Pt"Of. Babinger, «Die Geschichtsschr)'liher der Osmanen , und İhre Werke» adlı 

kitabının 329 uncu sahifesinde hu sefaretnamenin Vasıf Tarihinin birinci cildinin 138-141 
inci sahifelerinde matbu olduğunu kaydetmekte ise de buradaki sefaretname 1758 de 
Lehistana gönderilen Selam ağası Mehmet ağanın Sefaretnamesi hulasasıdır. 
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[3] Paris. Bibi. Nat. S. 1040. Catalogue des Manuscrits Turcs, E. Blochet 
[4] Sicilli Osmani ili. C. 178 S; 
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1171 (1757). saferinde Rusya'ya sefir olmuştur. Avdetinde yine devlet hizmetinde müs
tahde.ın iken 1179 (1765) da Baruthane BinaıEmini ve.Sipah Kati.bi ve 1183 (1769) Mu
harreminde baş mu!ıasebeci ve rebiülevvelind~ Bender Ordusu Defterdarı olmuş ve cemazi
yelevvelde ordunun. dönüşünde vefat etmiştir. İşe. elverişli, münşi ve muhasip bir zattır •. 

Şehdi Osman Efendi; Sefaretnamesinin muhtelif yerlerinde 1153 (1740) te Mahmud 
I. İn cülusunu tebliğ vazifesiyle yine Rusya'ya gönderilen ·Ümıii Mehmed Beyin Divan 
Kitabetinde ve bil!ihare Kethüdalığında bulunduğunu ve o zatın maiyetinde ilk defa, bu me
muriyetinden on yedi sene Önce bir kere daha Rusya'ya gitmiş olduğunu kaydetmektedir. 
Osman Efendinin m'emuriyeti hakkında malumat veren Vasıf Tarihi [5] kendisinin «Ça
vuşlar Katibi» olduğunu, Abdülhakim Efendi Tarihi [6] de cZümrei Haceganı Divaniden 
merhum Ümni Bey Kethüdası» bulunduğunu bildirmektedir. Kendisinin bilahare 1769 .da 
Hotin'de _bulunan ordu,da, Yeniçeri Katibi tayin edilen Baş Mahaşebeci Kesriyeli Zade 
Ebubekir Beyin yerine baş muhasebeci olduğ"ıiqu ve Ordu Defterdarı C.anibi damadı 
Ahmet Efendinin orduyu ·z:;ıhiresiz bırakması sebebiyle azli Üzerine de yerine. ordu defterdarı 
tayin kılındığını yine· Vasıf Tarihinde görmekteyiz [7]. Resmi· tercümei hali hakkında elde 
edebildiğimiz bu malı1mata bakarak Sefir Şehdi Osman Efendinin devletin muhtelif idare 
ve maliye işlerincle bulunmuş değerli_ bir memuru olduğunu a~lam~kta iseJ~ ,te Mehmed 
Süreyya Beyin aynı zamanda «Münşi» sıfatını kendisine verdiği bu' zatın ayrıca· edebiyatla 
iştigali ~lup olmadığı ve edebi kıymeti hakkında d~vrine ait şuara tezkirelerinde bir kayda 
tesadüf· kab_il olaıbam~ştır. «İnşa» daki kudretinin tek vesikas·ı şimdmk, neşrettiğimiz .bu 
sefaretnamedir, diyebiliriz. 

. 

.. Faik Reşit UNAT 

I 

Neşredilmiş olan Sefaretnameler 

1. Viyana SP.faretnamesi (1655) Kara Mehmed Paşa 
Raşit Tarihi (II. b) C. I. S. 120-125 
Silahtar Tarihi C. 1. S. 403-409 

2: Mükaleme Takriri (1688-1692) Zülfikar Paşa 
Silahtar ta;ihi C. II. S. 652-668 (Telhisen) 

3. Viyana Sefaretnamesi (1719) İbrahim Paşa 
Botschafters İbrahim Pascha nach Wien 
im Yahre 1719, Krealitz, .Wien 1907 
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Sayı: 40. s; 212-227 

4: Fransa Sefaretnamesi (1720) . Yirmi sekiz Çelebi 
Mehmed Efendi 

Par.is Şark Dilleri Okulu· baskısı, 1841 Paris 
Cemiyeti İlmiyei Osmaniye baskı~ı, 1866 İstanbul 
Ali Suavi baskısı, 1872 Paris 
Ebuzziya baskısı, 1886 İstanbul 

. Raşit Tarihi (II. b.) C. V, S. 330-367 

[5] Vasıf Tarihi; I. C, 64 S. 
(6] Abdülhakim Tarihi V. 284 R; ( Topkapı Müzesi. Yzni. Bağdat, No. 234) 
[7] Vasıf Tarihi, II. C, 5 ve 11 S. 
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5. İran Sefaretnamesi (1721) Ahmed Dürri Efendi 
Paris baskısı, 1820 Litoğrafya ile 
Raşit Tarihi (II. b.) C. V, S. 372-398 

6. Takrir (1732) Said Mehmed Efendi 
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası ' 

C. II, S; 660-677 

7. İran Sefaretnamesi (1746) Mustafa Nazif Efendi 
İzzi' Tarihi S. 86-91 . 

• 8. Viyana Sefaretnamesi (1748) 
İzzi Tarihi S. 190 - 196 

Hatif JY!ustafa l:,jendi 

9. Lehistan Sefaretnamesi (1754) Hacı Ali Ağa 
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası Sayı: 13, S. 777-795 
(Kısmen aynen manzum, kısmen nesren ve hulasatan) 

10. Rusya Sefaretrıamesi (1754) Derviş Mehmed Efendz 
Vasıf Tarihi 1. C. S. 40-43 (Hulasatan) 

11. Viyana Sefaretnamesi (1757) Ahmed Resmi Efendi 
Ebüzziya baskısı, 1304 İstanbul 
Vasıf Tarihi, C. I, S. 77-85 

12. Sefaret Takriri (1757) Selam Ağası Mehmed Ağa 
Vasıf Tarihi C. 1, S. 88-90 (Hulasatan) 

13. Prusya Sefaretnamesi (1763) Ahmed Resmi Efendi 
Ebüzziya Baskısı, 1303 İstanbul 
Vas;f Tarihi 1. C. S. 154-168 

14. Abdülkerim Paşa Sefaretnamesi {1774) Mehmed Emin Nahifi Efendi 
İkdam külliyatı, 1316 İstanbul 

15. Kasidei Tannane (1775) Sünbülzade Vehbi Efendi 
Sünbülzade Divanı, Bulak baskısı, Kasideler, 12-17 

16. Bµhara Sefaretnamesi (1786) Alemdar Mehmed Ağa 
Cevdet Tarihi (il. b.) C. V, S. 342.,.-346 

./ 

17. İspanya Sefaretnamesi (1786-68) Vasıf Efendi 
Cevdet Tarihi (il. b.) C. IV. S. 348-358 

18. Prusya Sefaretnamesi (1791-92) Ahmed Azmi Efendi 
. Ebüzziya baskısı, 1303 İstanbul 

Cevdet Tarihi (II. b.) C. V. S. 346-369 

19. Rusya Sefaretnamesi (1792) Mustafa Rasih Paşa - Hafız 

68 

Seyyid Abdullah Efendi 
Bir Elçinin Tarihçei Sefareti - Hayreddin Nedim 

1333 İstanbul (Kısmen) 
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20. Ingiltere Sefaretnamesi (1792) Yusuf Agıih Efendi 
Cevdet Tarihi (II. b. C. Vt, S. 377-385 

21. Fransa Sefaretnamesi (1797) Maralı Seyid Ali Efendi 
Osmanlı Tarihi Encümeni Mecmuası sayı: 20; 21, 22,, 23, 24. 
Ayrı baskı, Ahmed İhsan Matbaası, 1329 İstanbul 

22. Fransa Sefaretnamesi (1801) Galib Said Mehmed Paşa 
Edebiyatı Umumiye Mecmuası, sayı: 9, 10, 11, 12, 13, ve 15. (eksik) 

23. Fransa Sefaretnamesi (1806) Seyit Mehmed Emin Va-
hid Efendi 

Paris Şark Dilleri Okulu baskısı, 1843 Paris 
İlk İstanbul baskısı, 1283 İstanbul 
Ebuzziya baskısı, 1304 İstanbul 

24. İran Sefaretnamesi (1806) Seyit Mehmed Refi' Efendi 
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, sayı: 43 ve 44 
Ayrı baskı, İstanbnl, 1333 

25. Avrupa Risalesi (1838) 
Birinci baskı (Tipo) İstanbul, 1256 
İkinci baskı (Lito) İstanbul, 1268 

Mustafa Sami Paşa 

26. Italya Sefaretnamesi (1838) Rifat Paşa-
Asarı Rifat Paşa, S. 18-24 
Müntahabatı Asar, Cüz. 11,. S. 14-30 

11 

Neşrdilmemiş Sefaretnameler [ı] 

1. Rusya Sefa,retnamesi (1722-23) 
2. Sefaretname (Istılahatı Nemçe) (1730) 
3. Rusya Sefaretnamesi (1740) 
4. İran Sefaretnamesi (17 46) 
5. Rusya Sefaretnamesi (1757) 
6. Rusya Sefaretnamesi (1775) 
7. Sefaret Takriri (Fas) (1786) 
8. Sefaret Takriri (Fas) (1787) 

Nişli Mehmed Ağa 
El haç Mustafa Efendi 
Mehmed Ümni Be.y 
Kırımlı Rahmi Efendi 
Şehdi Osman Efendi 
Necati Efendi 
Seyit İsmail Efendi 
Ahmed Azmi Efendi 

[1] Bunlar metinleri ele geçirilebilenlerdir. İsimleri muhtelif yerlerde _görülen dört 
sefaretnamenin [a) Raşit Mehmed Efendinin İran, b) Abdürrezzak Bahir Efendinin Paris, 
c) Seyfullah ağanın Avusturya, d) Defter Emini Mehmed Beyin İran Sefaretnameleri] 
henüz metinleri görülememiştir. Arşivlerimizin tasnif ve tetkikı ilerledikçe daha bir çok 
mühim sefaretname metinlerine tesadüf olunacağı da kuvvetle tahmin edilebilir. 
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9. Nemçe Sefaretnamesi (1791) Ebubekir Ratib Efendi 
10. Havadisnamei İngUtere (1792-94) Yu.suf Agah Efendi 
11. Journal du Voyage (1792) Mahmud Raif Efendi 

12, ve 13. !1ragsa Sefaretnameleri (1806-1811). Segid Abdürrahim Muhip 
Efendi 

14. İran Sefaretnamesi (Resimli) (1811) Bozoklu Osman Şakir: Ef. 
15. Takrirler (Londra Sefareti) (1832) Namık Paşa . · 

· Takriri Şehdl Osman Efendi 

Sdiri Moskov 

Sene 1171 
CüliJ.si Humagun tebşiri için Devleti Rusgaya seferidir. (*) 

* I~ ..ıı4 YJ ~ ..:,._..Jı ~ "~ Jl.1 j_::.J cS~~ .J,,_1 J-) c>jl ....u ... Jı 
~I i4J}t4 Jll JW ı:r- ~ i)UIJ :;_,LJIJ * ~ ~::. "v"IJI 4-.~4 .!l).tl jk.....IJ 

- : ~ .• iL'}t.I ~ .J ~l:.c. ~ı .:>~ }t j_jl 4!~1 J .ıJ\ ~J iıç_ }tı -1::-

• .fa- I ~ dtS ~Ş ~ . ~ . .:..J l-1> -lA" j 1 V"l. 

Sinini hicreti aliyyei fq.hrül'enbiya aleyhi efdalüşselat ve ekmelüt':' 
tehaya hazretlerinin bin yüz yetmiş. birinci senei bahirülmeymenesi 
Saferülhayrının on altıncı günü [1] bil- irsü vel'istihkak . tahtı ali bahtı 
osmani ve seriri ma'delet masiri kiti sitani üzer.e padişahı ma~ü tin ve 
şahinşahı rub'u ma'murei zemin, afitabı cihantabı sipihri adalet, mahitabı 
evci hilafet ve imamet güzini Ali Üı>,maı:ı, serlevhai ceridei padişahan 
şevketlü, azametlü, kudretlü; mehabetlü· zillüllahi fil'alem, melikülmülüki 
nev'i beni adem, veli nimeti - alem ve alemiyan padiŞahımız efendimiz 
hazretlerinin [2] cülusu hmriayun - u saadet. me'nuslamiın Devleti · Rusiyye 
canibine tebşiri sefaretiyle bu ahdi hakir Osman Şehdi kulları hala saçlr-· 
arayı vekaleti kübra, ve minassa pirayi vezareti uzma, asaf - tedbiri 

/ Aristo-rey, Nizamülrnülk-ü memalik-ara, Camiülmehasini ve! - meali . 
. J6 }ti ::.l.}I ı:r- ..b.I .u,·Lc_ '1 l.Şjl Raufu bihemali h~temi tabiat, Atufu adimÜI- -
misali Bermeki-himmet, devletlu,· inayetlfı, alemiyane merhametlü veliy
yünniam efendimiz hazretlerinin [3] iradei aliyyei bende perverlerinden 
memur ve- tayin buyurulmam ile ~ JIJI .::.:.a;ıı~ gerek esnayı rahta ve 

[l] 30 Teşriiıievvel 1757 -
·-• - · · [2J Mustafa :m. 

(3] Mehmed · Ragıp Paşa. 
(*) Yaz'ma metindeki .. sabile başlarmm 11tmıaraları burada rasladıkları satırları11 ya11lar111da 

gösterilmiştir •.. 
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gerek memleketi Rusiyyede vaki olan umur ve husus bermucibi emrü 
fermam evliyayı niami keşidei silki sutur kılınmıştır. J-::9 _,:JIJ d.;b':/1 .uıl 0 .. J 

Senei mezburei ·mübareke rabiül'aharıiuri gurresi isneyin günü [4] 
levazımı tariki memurem · ile aşiyam ankayı devletü ikbal olan asitanı 
muhalledül'iclalden hareket ve iki gece dahi tetmimi bazı ku;uri levazım 
için hazinedar bahçesi mülasıkında olan çiftlik-i bendegide meksü beytutet 
olunup yevmi mübareki erbeada seheri (Beyi: Ettik murad seyrü sefer 
darı gurbete- Basdık rikabı himmete AllaP, yol vere) gıiyan kat'ı rahı me
rama şitaban olarak Dobruca nam kazayı pehnaya · vüsulümüzde şit~yı şe
didei naşü iıideye musadef e ve bir dürltİ hareket imkanı na peyda iken asarı 
hüsnü enzı;ırı evliyayı niamı ile bir lahza aram olunmaksızın ba kemali sür'at 
mashuben bisselame Baba dağı şehrine vüsulümüz pezirayı husul 'ol
muştur. Ol esnalarda Ozi Valisi olup Baba dağında ikamet üzere olan 
vüzerayı n1kreyden . veziri saibüttedbir devletli'.l Mehmed Paşa hazret
lerile bir dürlü muarefe ve münasebeti bendegi nayab iken mücerred 
ikmali ırzı" . devleti aliyY-ei müeyyedül'unvan . için himmetlerinden naşi 
kapucular kethüdası ve selam ağası vesair mültehi agavat ve enderunı 
veziraneleri ağalarını istikbali bendegiye memuren Yemeklik çeşmesi 
nam mahalle tesyir buyurmalarile muazzezen ve muvakkaren şehri mer..
kuma aiay ile dahil olup menzili mahsusumuza riüzulde tarafı saadet
lerinden istihbarı hatırı müş'ir peyamı nevazişanei re'fetlerile tevkiri sabıkı 
müzdad ve ertesi med'uvven cebinsayi huzurları oldukta fevkalhaddi 
sunuf izaz ile manzumei ahsenülhadisi lı1tufların müstezad buyurmuş
lardır. Şehri. mezburda bir gün meksten sonra hareket olunup mahı 
cemaziyelevvelin haftasında ·ki Asitanei saadetten hareketimizin otuz 
sekizinci günüdür, hısm hasini Bendere vüsulümüz mukadder olmuştur. 

Bender muhafızı bulunan mirimiram kiramdan elhaç Ömer Paşa 
bilcümle kapusu halkını. ve sağ ve sol kol ve beşlu ağalarını istikba
limize tayin etmeğin alay ile Benderin İstanbul kapısından dühulümüzde 
sadayı topı şenlik lerze efkeni basiti· gabra olarak paşayı mumaileyhin 
sarayında tertip kerdei çaşnigfri himmeti olan ziyafet tenavülünden 
sonra menı;ili muayyenimiz sol kol ağası elhaç İbrahim ağa'nın. hane
sinde vaz'ı kaliçei ikamet olundu. Eyyamı· meksimizde serhaddi mez
burun bilcümle zabitan ve ayam ve ocak ağaları ziyaretimizde berzede 
damanı makderet ve envaı lzazü ikramda· bezli himmet etmişlerdir. 
Hazreti hak .celle ve taala deima Devleti Aliyyei müeyyedenin satvetli 
kudreti müebbedesin teşyid ve teyid ile ruz efzun eyleye amin. 

[4] 12 Kanunuevvel 1757, Pazartesi günü 
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Vasfı kal'ai Bender. Hısnı merkumun resm ve şeklü hasaneti müstağni 
ı:ınilbeyan olup hassaten bir iki seneden beru himemi aliyyei hazarah 
evliyayı niami ile müceddeden tamir . ve termim ve levazımı esbabı 

tahsini tetmimir..de masruf kılınan defayini bigiran dikkat ve iKtimam ile 
hakkal'insaf bir hısnı hasini üstüvar ve bir kal'ai namdarı ba iştihar 

olmuştur ki tabiri kabil değildir. Ve hıdmeti muhafazasinda olan zabitan 
ve ayan ve neferatı, bilcümle edip ve erib kendi hallerinde gayetülgaye 
zabitlerine münkad ehli ırz insaniyetlu ademlerdir. Eğerçi kal'ai merku
menin hasanetine söz yoktur amma sade bir <livar ile muhat olup sair 
serhaddat misillu derunu divardçı. haiti merkuma mürasık Allahümme 
ahfaz vakti hacette teharrüz ve imali edevah lazıme için bazı kule! ve 
metamir ve günchayı kargir olmadığı manzurı didei sadakatbini bendegi 
olmağin ma vaka'ı beyanda vazifei ububiyetimden hariç olan içtisarı 
çakeri vabestei afvü inayeti hazreti veliyyünniamidir, Minvali sabıkulbeyan 
üzere kemali şiddeti şitadan turukı etraf münsed ve bir veçhile Bentler
den hareket olunmıyacak mertebe şiddeti şita mümted iken yine azimeti 
savbü merama niyetimizde gerek muhafızı Bender paşayı mumaileyh ve 
gerek sair ayan bu bir kaç gün zarfında hareket bir dürlü mümkün 
olmıyacağın tefhim ve filhakika leh memleketinden re'si hudiıda varınca 
muktezi araba ve bargir vesair malzeme tedarikiçün çend ruz meksi 
zaruri lüzumundan başka Asitanei aliyyeden hareketimiz esnasında müs
tevlii vücudı bendegi olan hümmayı şedide ol mahalde tekrar şiddet üzere 
nüksünden üftadei firaşi natuvani olmak dahi ilavei esbabı meksi ıztırari 
olmağin on beş gün meksü ikametten sonra mahı mezburun yirmi 
dördüncü günü muhafızı mumaileyhin mehterhane ve kapusu halkı ve 
vetirei serhad üzere re'si hududa değin aminen ve salimen isalimiz için 
maiyetimize memur beşluyan cemaatı neferatile Beşlı1 ağası Bekir ağa 
ku!Jarı alay ile hısnı merkumun Su kapusundan huruç ve top şenliklerile 
nehri Turla buz üzerinden ubur ve ikinci günü on saat mesafede vaki hu-
dudı Lehten Yohurluk (Jl_;_,;. Y..-Yourkomka) nam palankaya dühul olundu, 
Badeza Leh memleketi içinden savbi merama sevkü matayayı azimet olunup 
kura ve kasabat ve kılaından yol üzere olanları temaşa olunarak meşa
hirine vüsulde icrayı merasimi dosti ile muayyen konaklar tahsis ve her 
kal'a ve plankanın zabitanı birer bayrak asker ile istikbal ve kal'ai diğer 
hududuna değiıı teşyi ve isal ve her nüzul ve beytutet olunan menzilde 
ayan ve zabitanı tefakkudı hatır ve tebriki kudum için fevç fevç ziyare
timize gelip arzı muamelei vedad ve dosti ederler idi. İçlerinde bazı 
söz anlarları ile esnayı müsahabette istifsarı hal ve asudegii hallerinden 
sual olundukta meddi ah ile Moskov hududunda· olan kazak eşkiyası 
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teaddisinden ötedenberu rahatımız meslub iken bu iki , üç senedenberu 
hilafı ahidnamei hümayun ve mugayiri şurutı musaleha, Devleti Aliyei 
Osmaniye hududuna karip mahallerde ihdas eylediklerl kal'alarda iskan 
ettikleri lüsus ve katele ve ecnası muhtelife eşkiyası memleketimizi 
me'kel etmelerile külliyen emniyetimiz nıefkud ve reayamız perişan olup 
bu veçhile muztarip ve bimecal ve nizamı halimiz karini ihtilal olmuştur 
deyu izharı acz ile Devleti Aliyye ve Leh hudutlarına kılaı müceddedei 
mesfurenin mazarratların iş'ar ile kelamı tarafı devleti aliyyeden istimdad 
ve istizhar suretlerine tahvil ettiklerince bu kal'aların keyfiyeti ahvaline 
vükuf lazimei halden olmağla nazikane mezburları istintak ile mahal ve 
resm ve mazarrat ve menfeatleri gereği gibi malum oldukta bu bahis 
bizim Iazimei zimmetimizden olan mevaddan olmayup devletiniz tarafın
dan Devleti Rusiyyeye tahrirat ile istidfaı lazım keyfiyattandır deyu 
tarafı ahara tevcihi veçhei kelam olunurdu. Bu minval üzere tayyi mera
hil olunarak yüz on iki saat mesafeyi on yedi merhalede katı' ile Devleti 
Rusiyyenin re'si hududu olan Moskovlu lisanında Klenter [1] ismile mü
semma olan nezaret nam mahalde Rusiyye canibinden memur olanlar dört 
beş dakika mesafeden istikbal ve trampeta ve kürenay ve tahıl ve nefir 
ve alay ile icrayı merasimi tebriki kudum ve tehniyei hidmeti memurei 
sefaret ederek nezaret odaları semtine sevki sütun azimet ve zabitleri . 
dela.Ietile mevzii merkumdı;ı hattı rihali ikamet olunduğu gün maiyetimizde 
olan salifüzzikir Benderin beşlfı bayrağı ve araba ve bargirlerinin ve . 
mevcut kendi atlarımızın geriye ircaı daiyesinde olduklarında devletleri 
tarafından maiy~ti bendegiye tayin olunan mihmandar Moskovluya mah
sus olan gurur ve istikbarından kendi Kiyofta [2] kalup tarafından kendi 
maiyetinde olan tercüman ve bir zabit irsal etmesile naçar tercemanı 
mesfur ve zabiti mezbur ile bu hususlara dair güftü şünid hilalinde 
merkumlar bu tevkif, kaidei ıner'iyyei Rusiyyeden olmağla beher hal 
icrası elzem ve düsturül'amel nizamlarıiıdan idüğin iş'ar ve Bender bay
rağı ve araba ve menzil qargirlerine bu beyabanı bi ab-u kiyade zehair 
tedarikinin ademi imkanın kat'ice cevap eylediklerinden gayrı bu makule 
serhad askeri maiyetinden murad devleti memurün bihanın hududunda 
meşhur ve ma'liim kal'asına vasıl olunca hidmeti muhafazada buh,ınup 

mahsuben bisselame öte taraf zabitanına teslim olmağla Benderlular dahi 
bizi re'si hududa sekiz saat mesafesi olan eşheri kılaı Rusiyyeden Kiyof 

s. 4 kal'asına götürüp ceneraline Bender muhafızının mektubile salimen teslim 
ve teslimlerin müş'ir ceneral tarafından muhafız paşaya memhur senet 

[1] Karantina {?) Rusçası : Kleyster =Kule 
[2] Kiev. 
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almak mııktazi iken mevkıfi mezburda dur'idiraz meksimize suret vermek 
zu'mile Kiyof ceneralinden der'akap aminen ve salimen · vüsul ve 
kabzu kabul mektubun . getürdüp defi'lerinde mıısir ve mükibb . ol
malarile esnayı memuriyetimizde, kethüdayı hazreti . sadrıazami bu
lunan elhaç Ebu Bekir Ağa [1] mevkifi nezarette süferayı Devleti . Aliy
yeden durü-diraz meksi muhilli şanı devlet idugini asitanei aliyyede 
kapu kethüdalarına tefhim buyurduklarından maada bu kullarına dahi .ten
bihlerini zikr ve hususa bu senede gerek asitane ve gerek sair memaliki 
mahrusada mayei ihtiraz olan illeti vebanın vücudu yoktur. Muradınız 

Benderlular ile ·merkubahn ircaından meksi zaruriye suret· vermek midir 
denildikte nefsül'emir haı:;talık endişesi ber taraftır lakin bazı malzemei 
azimet Kiyof canibinden görülmeğe muhtaç olmağla üç dört gün zarfında 
itmam . ile hareket buyurursuz bıı mabeyinde bu kadar nüfusun tedariki 
zehairi mümkün değildir ve illa bu hususta ber gayrı murad ve cenabı
nızı tevkif daiyemiz yoktur deyu din ve ayinlerince eymanı mugalleza ile 
tekidi müddea ettiklerine· eğerçi bir veçhile vücut verilmedi lakin çare 
.ne zehair tedariki bir türlü imkan pezir olmadığından bizzazure müma
şata karar ile Benderluları irca ettiğimiz gibi melhuzumuzun aynı müsa
mehalarından zahir olmağla rehavet gune . edalarindan istintakta ilgai 
eyman ve uhudı sabıka ile bu gelecek . araba ve bargirler Kiyof cenerali
nin .fermanına mevkuf bir manadır bizim elimizden . ne gel ur deyu izharı 
aczı rupuşi sureti şeytanat ettiklerinde sükftt ile def'i meclis olunup de
rundan · eya ne gune · bu mahalden nazikane tahlisi giriban olunur deyu 
imali kuvveti müfekkire olundukta mahalli mezbura akreb kılaı caddei 
Rusiyyeden olan üç çeyrek mahalde Vasilkof [2] nam kal'alarına bir hal 
ile varılsa nezaret rezaletinden halas olurduk mülahazai saibesine bu gune 
suret verildi ki mahalli ı;nerkuma vüsulümüzün yedinci günü izharı hahişi 
temaşayı sahra bahanesile kendimizin altı re's at ve iki adet bargirleri
mizi eğerledüp yedi nefer etba klllları ve bir nefer tercüman ile suvar 
olduğumuzda birkaç bayrakları dahi bilece suvar ve iradei delalet ilcı 
caddeden hariç tarafı hilAfa revan olduklarında· isirlerine iltifat olunmayup 
tarafı caddeye teveccühümüzden doğru Kiyqfa azimetimizi imza etmele
rile der'akap tercüman ve mihmandar vekili olan Meyor nam zabit şita
ban gelüp «Sultanım çünki muktezayı azimetinizden fehmolunduğu .üzere 
kasdınız ·Kiyoftur, lakin budı mesafe sebebile bugün Kiyofa reside olmak 
mümkün olmamağla bari bu gece Vasilikofta . aram· buyurmağla bizi 
rehini inaye;t edersiz bu gece olmaz· ise yarın· cümle tedarikiniz görülüp 
ferdası Kiyofa varılır» deyu niyazmend oldukları fil'asıl niyeti musamme-
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inei bendgiye muvafık ve lakin ihfa ile gı1ya ·hatırlarına müraaten hoşi
medi bilcümle levazımını ve geru kalan etba ve ·ahmalim sabaha değin 
tamamen Vasilkofta müheyya ve yarın doğru Kiyofa azimet etmek 

· şartiie bu gece o mahalçle ikamet edelim deyu maddeye istihkam ver
dikten sonra kal'ai mezbure canibine tahriki rikabı azimet ve ol gece 
anda beytutet hengamında cemi levazımımızı müheyya etmelerile ertesi 
tulüı şems vaktinde Kiyof canibine tevcihi inanı müsareat olunmuştur. 
Kal'ai Vasilkof Russiyya beyninde çendan muteber. olmamağla çim toprak 

·ve bir miktar handek ile muhat harabezar bir hisardır. Ol gün beynessa
lateyn Kiyofa varıldıkta istikbalimize muayyen bine karib atlu kazak 
ve dragon tabir olunur atlu soltatları ki, tarafı mirilei:inden muvazzaf 
ölmalarile timarı sipahi şeklinde ziya' sahibi merkum atlu kazaklardan 
muteberdirler. Bir saat mesafede istikbal ve alay ile konak tayin olurian Ozi 
nehri kenarinda Podo_l nam şehri •muhatta miri menzile dühul edince bu 
mahalle· müşrif eski Kiyof ve Peçerski nam kal'alardan şenlik ~oplarile _ 
icrayi merasimi ikram etmişlerdir. Ba'dennüzul maiyeti bendegiye· memur 
mihmandari salifüzzikir vürud eyleyüp ke~duyi tarif ve ba'delyevm ede
ceği hizmetleri tavsif ile hudut başına gelmediğiçin arzı azarı vahiyesine 
mütegafilane mümaşat ile muamelei nevazişane hengamında şehri mer
kumun rical ve zabitanı tebriki kudum için ziyaretimize iptidar ve müd- · 
deti meksimizde ceneralından İnaadası izharı dosti ve·· ziyarette bezli 
iktidar eylemişlerdir. Ancak ceneralı mezbur Kiyof ceneralı ve zu'munca 
hayli bala pervaz ve hissetu denaette dahi mümtaz olmağla kaide üzere· 
tebrikimize gelse biz dahi resimleri muktezasınca kenduye varmak labüd 
olup ziyafet kaydile tekellüfata ne hacet yollu defi suretlerinde bilvesafa 
istihbarı hatır ve gelmediğine dair azarı baride ve geleceği surette bizim 
dahi kenduye varmamız ve mülakat bininde gayrı mesbukulmesel şurutı 
bimesası gayrı varide iblağ eylemekle safa geldiler ve hoş geldiler 
memnun oluruz ve kadırlerine göre ikramda kaide üzere kusur etmiye
ceğimiz cümlenize olan muanielemizden sizin dahi malumunuz olmak 
gerektir ve _biz dahi kendulere varup merasimi dostide miktarı zerre 
kusur ihtimaJi bertaraftır deyu cevap irsal olunmuşiken dahi meczum 
olan denaeti. zatiye ve kibrü gururu muktezasınca gelmesine mani bazı 
ileli vahiye takdimi ile irsali bazı mey"Ve ve zahire ile iktifa eylemeğin 
sadedi mülakat meskutun anlı kalmıştır. 

Vasf z k~l'ai Kiyof: Kal'ai merkume dağlar zirvelerinde vaki eski 
Kiyor ve Peçerski naman iki kal'a ve mebit ve menzilimiz olan Podol 
ismile müsemma cümle Üç adet kal'adan ibaret olup beyinleri sa'bülmü
rur dereler ve· yarlar ve bir taraftan gayrı süvar ve. piyade. işlemek , 
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mümteni' rah ile çim toprak ve hanadiki mü.teaddide ve şarampolar ve 
tabya mesabesinde müşkilülmürur seddü bendler ile muhatbrlar. Peçers
ki kal'asında vaki kadim ve kesirül'irad bir manastır derununde mak
bur itikadlarında bir iki rahibi mürtad olmağın beyinlerinde gayet muteber 
ve zuumlarınca ziyarete guluvları bir mertebedir ki hala memaliki Ru
siyye hakim esi . olan imperatoriçe dahi bundan akdem behanei ziyaret 
ve galiba icrayı mafizzamir n!yetile darülmillkü olan Petreburg'dan [1] 
gayet sür'at üzere üç yüz altmış saat mesafeyi sekiz günde katı' ile 
dokuzuncu gün Kiyofa vürudu levatüren meşhur ve medarı iftiharlarıdır. 
Hakikatta bu miktar mesafe bu kadar müddetle katolunniak emri garip 
olmağin böyle tashih olundu ki başvekil ve sair rical dairesi bilcümle 
Pencaha karib adem ile iptida hareketinden bir kaç gün mukaddem 
ileru menzillerde takımlarile mahsus ademlerin irsal ve cemi malzeme 
ve mayuhtacların gördürmek ile bir menzile vardıkta bir mikta~ teneffüs 
ve taam ve şarap eklü şürbünden sopra tuvana bargirlu hentolara süvar 
ve memleketleri arazii müsteviye olmağla daima link ile serian nevmi 
dahi hento içinde böylece gelmişlerdir. Eseri hassı olmak üzere eski 
Kiyof kal'asında müceddeden bir kilise ve Peçerski kal'ası haricinde 
bir zemini musattahda bir sarayı mtianven ve iki adet bahçei müzeyyen 
ihdas eyledikten sonra Ozi hududuna karib Göksu kurbünde mücedde-
den bir kal'a bina ve yine olhavalide bazı kıla'ğ ve palankalar ihdas s. 6 

ve tamir ve mugayereti şurutu müsaleha hücnetinden şimdilik belli 
müstahfızlar tayin eylemeyüp derunla.rını mukaddema Lehlunun şikayet 
eyledikleri gibi derme çatma hariç memleketler ve diyarı islamiyeden 
firar etme haydut ve erazili ecnas ile doldurmuşlardır. Kiyof kal'ası 
eğerçi Leh memleketinin Ukrayna canibinin koltuğunda vaki ve küçük 
Rusyanın medarı emnü emanı ve etrafı mamur, kadimden meşhur metin 
kal'alarıdır, amma Devleti Aliyyei ebed peyvend hududuna çendan 
hayluleti yoktur. Lakin bu defa ihdas olunan kal'alar Ozi ve Bender 
serhadlerinin cenbinde harçeşm misillfi bir ukde ve sükkanı serhadde 
azim dagdaga ve hadşe olduğu/ müberhen bir mana olup eğerçi bu 
bendei bimiktar bu def'a Leh içinden mürur eylediğimden manzuru 
didei intibah olmamıştır. Lakin mukaddema elli üç tarihinde [2] tarafı 
Rusiyyeye ba's buyurulan Ümni Mehmed Bey merhumun divan kita-
beti badehu kethüdalığı hidmetinde bµlunmam ile ol caniblerden mürur 
eylediğimizde mahalleri gereği gibi meşhud ve mahfuzı · bendeğ-i olmağla 
hakikatta kılil.ı merkume Rus memleketlerinin çete ve çapul yollarına 
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seddi sedid ve mukaddema mahalleri beriyye ve beyaban olmağla 
mürur ve · ubur emri müşkil, lakin şimdi hareketleri halinde der:unlarında · 
iddiharı zehair ve iskanı asakir vesair kendulere menfaatı adideleri olduğu 
meczum ve aşikar olduğundan gayri, devleti aliyyei ebediyyül'istimrar 
dostluğunda rasihetül'akdain olan lehlu taifesinin zabitan ve ayanı iyabü 
zehabı bendegide münasebetiyle tasrihen beyan ve izhar eylemişlerdir 

~ ~l. ~I ~ J Kiyofte bir gün meksü ikametten sonra yola azimet 
olunup üçüncü merhalede Nijne [1] nam şehir mehatti rihali ikamet 
olundu. Şehri merkum kÜçük Rusiyye şehirlerinin eşheri ve ehalisi ekser 
rum cinsi ve mecma'ı tüccar olmağla pirinç ve kahve misillu lüzumu 
mertebe zehair tedarikiçün bir iki gün meksimiz esnasında zuhı)r eden 
havadisdendir ki, - hidmeti memurei sefarete tayin olunduğum esnada 
ihracı üsarayı sabıka bermucibi ahidnamei humayun uhdei bendegiye 
havale olunup mümkün mertebe bu hususa dikkat ve ihtimam sipariş
gerdei hazaratı evliyayı niami olmağin taifei mezkftrenin hud'a ve hile 
ve kibr-ü_ gururda mehareti kamile ve israrları mukaddemki seferde 
gereği gibi mücerrebi çakeri olduğuna göre elbette o makuleleri yoldan 
sapa mahallere tesyir ve hıfzı etrafı dairei bendegide bezli iktidar ede- · 
cekleri müberhen ve aşikar olmciğla bu maddei asire neye müncer ola
caktır hayretiyle İmran evkat hengamında ber mefhumı .ı:~I.~ 1.,. ... 1.uıl.:djl 1~1 · 
şehri mezbur Nijne'de melhuzı sabıka binaen dairei bendegi mübalega 
çok karagol namına gollar ile mahsur ve muhat ve hafiyen dühul ve . 
huruç bir halle mümkün olmıyacak mertebe mahfuz iken sabıka Ozi . 
ihtilasında [2] giriftarı kaydi sebyolanlardan Ozi kal'ası yerlu ağaların~ 
dan Yusuf paşa çırağı Şahin ağa nam kimesnenin kızı Fatıme nam hatun 
heyeti ricalde bu kadar karagollar beyninden vikayetullaha i'tisamen mu
gaylanzardan hubub eden nesim asa bila ters-Ü bim haberleri olmaksızın 
nezdi fakire şitaban ve huzuri ben_degide izharı ismü neseb ve kelimeteyni 
şehadeteyn ile ilanı rusuhiyyeti iman eylediğinde bu makule mevad için 
bezli iktidar ile mahfuz olan daireye böyle bir .tedbir ve tedarükten 
acizenin mashuben bisselame vürudu dini mübinin muktezayı kuvveti ve 
şahinşahı alem ve alemiyan olan zıllüllahı mefariki cihaniyan şevketlu, 
keranietlu, kudretlu, veliyi nimetimiz padişahımız efendimiz hazretlerinin 
şevketi bahtı humayun menkabetlerinden neş'et etme bir manayı münti
cülhayr velmeram olduğu istidlal olunmağla fali saadet addolunup 
mesruren ve mübeşşeren tel~kki bilkabul ile nevaziş ve hidmeti muha
fazai ekidesi kethüdayı bendegi elhaç İbrahim efendi ·kullarına sipariş 

[1] Nejin 
[2] 1737 
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olundukta bu madde moskovlunun ~'bizde tağyiri -din etmedik esır namına 
.kimse kalmamıştır,, yollu olan degallerini ilga ile biyeli zatiyelerini tebyin 
eylemesiyle ebhirei telaş ve infial didei insafların hıyre etmeğin yevmi ha
reketimizde m~şgalei rah ile teşettütti zaruriyemizi fırsat addeyleyüp tahaz
züb ve içtima ve kazak taifesinden güruhı enbuhı mezbureyi ahzeylemek 
suretinde hücu.m gösh:rdiklerinde kethüda kulları ta.rafından dahi haber 
gelmeksizin beyinlerinde musammem ve sureta mahfi maiyetiriıize memur 
terceman berveçhi istical nezdi bendegiye gelüp sultanım aman mihman
idarın konağı baid olmağla haber vereilıedim bu şehrin k.azak askeri ve 
ehalisi serbest ve serkeş, · zabtları mümkün olmamağla dairenize gelen 
esireyi gasbeylemek kasdine. kethüdanızın konağına hücum eylemişlerdir 
deyu ihafe kasdiyle velvele pira ve def'i fitneyi mezbureyi red eylememize 
hasreylediği mağlatai nabecayı eblehfiribine tevdhi lihazai iltifat .olun
niayup binnefs cemiyetgahlarına atfı inan ve oldukça söz anlarlarına 
"Bunun aslı nedir, maddei tahazzübünüz esire hususu iSe biz anı cebren 
almadık ve geru İslam memleketine irca etmeyüp beraberce payitahtınız · 
olan Petreburka, gideriz ve bu niza mahalli mezburda ayanı devletiniz ile 
faslolur ve illa sizin bu maglatanızdan kat'a bir şey hasıl olmadığından gayrı 
bu dostluğa muhalif cesarete memuriy~jiniz olmamağla devletiniz tara
fından muateb olacağınız malumunuz değilmidir» yollu hakimane cevab 
ile tefhimi v~'du vaid olundukta nefsül'emre 'mutabakatını iz'an etmeleriyie 
bizzarure müteferrik olduklarında ihzar olunan arabalara süvar ve tayyi · 
rahı merama ibtidar olunmuştur, 

Dördüncü merhalede kazak ülkesinin hatmanları makarrı olan Gol<i
hof [1] nam şehre vüsulümüzde ehalisi bizi temaşaya meşgul iken yine Ozi 
kal'ası üserasından kalaycı Hüseyn'in oğlu Ahmed nam merdi Şecaat 
mend bu vakte gelince rusuhiyeti İslamından üç def'a firar lakin 
t;"lsA :i.; Y>v- JY' :Jı mazmununca biemrillahi taala rehayab olamadığından 
vakti merkumda ihtilası fırsat etmekle tarafımıza . vasıl ve ilanı islam ile 
kehfi istizhara dahil oldukta bermuktezayı ahidnamei humayun. ol dahi 
hoş amedi ve aleyküsselam vel'ikram · müfadına masadak oldukta 
. der' akab mihmandarımız olacak biar gayz ber gayz ve dağ berdağ 

türrehat güyan nezdi l:iendegiye şitaban olup vehleten ·"Eğer bundan 
böyle bu makuleleri kabul edecek isen bu emr bizim tamamı hilafı 
inuktezamız olmağla olmıyacak manadır hulasa bu · halle ben seninle 
gitmem ve bu hidmetimden keffi yed ederim,, deyu evz~'ı ünf amizine 
muktezayı vakte binaen lütufla mümaşat ve ilzam kasdiyle "Mihmandar 
bey pek de tehevvür etme ve dairei insaftan taşra· gitme· bu ?Iahalle 

(1] Gluchov 
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vasıl olunca . esir , almak için ben ve etbaım bir kimsenin hanesine 
girmek ve şevari' ve ezzikkadan adam sürmek misillfı hilafı şurutı mü
saleha ve· dosti ne makule hareketi baridemiz meşhudunuz oldu, eğer öyle 
bir mana zuhur e_~ti ise andan bahs eyle ve illa dairemize ilanı islam ile 
gelenler muktezayı ahidiıamei humayun üzete elbette kabul olunacağı 
senin dahi malumun olduğundan kat'ı na~ar bu makulei , umura elbette 
makam hükı'.'imetinizde bir nizam verilür, memur olmadığın hususa bey
huqe israr ve gayzi derun izhariyle niçün muhilli dosti evzaa sebükserlik 
edersin,, deyu tefhimi nefsül'emirde ~ c_:.4 ';JJ ~ Jll medlfılünce sureta 
mülzem olmuştur. Lakin bundan akdem ammisi Ozi muharebesinde 
haviye nişini bi'selmefer olmağla ehli islama gayzi derunisi derkar ve 
lisanından aşikar iken mahalli intikam bu fakiri ad eyleyüp bu kadarca 
olsun bu da faidedir yollu devletleri canibine hakkımızda envaı müftere
:y atı nabercayı kazibe tahriri ve ileru konaklarda bu makule üseranın 
kemali ihtimam ile tahaffüzlerini t~fhim eylediğini maiyetinde · olan ter
cümanları dahi ihbar ·eylemişlerdir. Amma kafa lisana gelüp bu hususta 
inezbura serzeniş ve izharı çini cebin ile muhilli nevaziş vaz'olunmadı

ğındari gayrı 4.\l~ ':Jı ~}':JJ Jy-':/ 4.l!IJ> .::-:6y° habli metinine müteşebbisen 
mütegafilane eda ile ikramında mübalega muamelatı baridesinden iğma
ziayn ve müsamaha ile ş~hri merkumdan hareket .ve on ikinci gün, 
kadima darül'em&rei Rusiyye olan şehri Moskov'a dahil olmuşuzdur. 
Beyinlerinde mutad dairemiz etrafına bir az karagol tayini iken sebaya · 
dühulüne sed olmak ümniyyesiyle tayin olunan yüz miktar ehremen didar' 
soltatı nabekarları havlı ortasında müsellah ve mürettep ruzu şeb hıfzu 
hıraset suretinde bir tarzı muhafaza eylemişlerdir ki, kuş olsa bir 
ahadın hafiyeten daireye dühulü mümkün olmamağla şehri mezburda 
bu nizalara mucip havadis zuhur eylememiştir. Yolda süvar olduğumuz 
memleketlerinde mütearif ve avam şitada bieyyi vechin kan muhtaç ol
dukları '" kızakların mevsimi tamam ve badehu arabalara süvar olmak 
mtiktazi olmağla tedarükleriçün altı gün meksimiz hengamında şehri Mos
kov ceneralı Gobernator [1] ceneral ki Parutçuk (JfJJ~) [2] rütbesinde
dir. Gobernator muhassili emyal ve valii vilayet, Parutcuk ise mfri miran 

. demeden ibarettir. Tarafından tebriki kudum için gelen adamı "c.eneral dos
tunuz hatırınızı sual eder ve taraflarına gitmemiz musammemdir lakin eğer 
şanımıza ve payemize layık ikram olunup kendular dahi sora bize gelürler 
Jse;; dediğini tefhim eyledikte "pek ala biz ötedenberu dostluğa riayette 
serimii kusurumuz yoktur. 'Gel.di~lerinde kaide üzere ikramlarında kusur 
değil belki memullerinden ziyadeye himmet ederiz ve biz dahi kendu-

[ll Rusçası : Gubern'ator =Vali 
[2] Rusçası: Poruçik= Mülazim 
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lere varırız deyu cevap verildikte ertesi ceneralı mesfur konağı bende•' 
giye gelüp mülakat ve dostane eda ile vafir- sohbet ve kahve, tatlı ve 
buhur merasimiyle ikramı tanımımızdan izharı mahzuziyet eyleyüp ric'a
tinde yine fakiri lisanen davet etmekle e.ttesi konağına varılıp dostane 
bir miktar sohbetten sonra menzilimize avdet olunmuştur. 

Vasfı kal' ai mezbure: Şehri merkuma Moskov tesmiyesi derunundan 
cari Moskov namiyle şöhret:Şiar nehirden neş'et ve taifei mezkfireye 
fil'asıl Rus tesmiye olunurken tahtıgahı kadimleri olan bu şehre nisbet 
ile Moskovlu tesmiye olunmuştur. Şehri Moskov memaliki Rusiyye şehir
lerinin evsa' ve eşheri, sevadı azim olup arzı müstevi üzere mebni cirmi 
kebir ve derununda manastırları ve vasi sarayları kesir, şehri kadimdir 
ve etrafı kariyye ber kariyye ve gayet mamur ve zemini münbit ve 
mahsuldardır. Lakin şiddeti berdi ifrat üzere olduğundan hasadı mez
ruata maniiyeti aybiyle ma'yubdur. Hulasa şehri merkuma dühulümüzün 
yedin ti günü yola azimet olunup on üçüncü merhalede Nograd [1] nam 
kal'aya varıldıkta cenerali ki mayor yani mirliva· rütbesindedir mukad
demki seferimizde kendu ile aşinalığımız olduğundan gayrı zatında makul 
kimesne olmağla tebrik için konağımıza gelüp tamam dostane eda ve 
icrayi merasimi müsafatiyle avdetinde payesi dfın olduğundan bizim ken- s. 9 

duye varmağa tahammülü olmadığına kendu dahi itiraf etmiştir. Nograd 
kal'ası şehri Moskovdan kadim ve derunundan Tur!~ kadar Velhof [2] 
nam bir nehir caridir ki Petreburka bu nehirden sefineler işler ve bu-
kal'a aslında İsveç hududuna karip serhad iken sonra hala darül'emareleri 
olan Petreburku İsloclu'dan [3] intiza eylemeJeriyle şimdi iç el gibidir, 
Velhasıl kal'ai mesfurede bir gün meksten sonra hareket olunup 
dördüne.Ü merhalede mahı şabanülmuazzamın on birinci günü [4] hükfi
metgahı Rusiyye olan marüzzikir Petreburk şehri mehallatından süferayı 

devleti aliyyenin alay tertibi ve müstakbiller nizamı vesilesiyle nüzul ede
geldikleri Ne/ki manastırı tabir olunur deyri kebir .kurbünde fenayı 

şehirden madut mahallattan bir mahallede müheyya eyledikleri konağa 
nüzul 9lundukta ikramı maiyetimize tayin eyledikleri zebanı Türkiye aşina 
ve arabi ve farisi terkip istihracına kadir Trabzoniyyül'asıl Kostantin 
nam muteber tercumanları başvekil tarafından selam ve istihbarı hatır 
peyamları ile vürut eyİeyüp yemeklik bedeli defterle bir miktar zahire 
getürmeğin der'akap biz dahi mihmandarımızı aminen ve salimen olma-
halle vürudumuzu müş'ir istihbarı hatır peyamları ile baş.vekile irsal ve 
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fl] Novgorod 
[2] Volkov 
[3] İsveçluden. 
[4] 20 Nisan 1758 
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