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gelmeği'n ikinci odaya değin cümle etba' kullariyle · varılup andan içeru 
arz odalarına cenb-i .hakirde katib-i divan yollu mültehi kulları mubarek 
ve şerif Name-i Hümayun-ı şevket makrun-ı hazret-i şahinşahl başına 
beraber merfuan ve peşimizde yedi nefer sair etl:>a' kullariyle duhulümüzde 
intiha-yi oda-i merkum vasatında serir üzere imperatoriçe kaide ve ye
min ve yesarı ricar ve p.isvarr ile memh1 olduğu halde vasatlarından iki 
elim keinerimde aheste reftar ile nezdine vardıkta işaret-i re's ile ikra
mane izhar-ıdostl ederek mevkif-i kıyamda siparişkerde-i evliya.yi niami 
olan takrir ile feth-i kelam ve hitamında mubarek ve mes'ut maye-i emn ü 
eman~ı ademiyan olan Name-i Humayun-ı hazret-i şahinşah-ı alemi dü d.est-i 
iftihar ve mubahatımla kfütb-i divan elinden alup üç def'a takbil ve serime 
vaz' ile imperatoriçe canibine atf hininde başvekil ileru gelüp yedimden 
alız ve imperatoriçenin canib-i yemininde sediyeyni beraberi zerduzpuş . 
sofra şeklinde olan . kürsi üzerine vaz' eyledikten sonra takririmizin 
mahzuziyetlerin İnüş'ir cevabını imperatoriçe işaretiyle bir kıt'a varakadan 
başvekil kıraat ve mesfur Y orgaki terceme ve tefhim eyledikten sonra yine 
kemafil'evvel ellerim kemerimde başımla ikramane işaret-i tevdi ve verama bir 
kaç hatve çekilüp badehu taklib-i veçh ile salifüzzikir diva.nhane şeklinde 
olan mevkie hıram ·ve ibtida kait olduğumuz sandaliyyede teneffüs ü 
aram . ~e tatlı ve kahve. ikramından sonra kalkup saray kurbünde zi
yafet mahalline zikri sabık matbah eminleri olan ceneral istikbaliyle 

. varılup !mut olundukta büyük ziyafetleri olmak üzere sofra ve pişkir ve· 
makramalar ve kaşıklar bizim lakin sair dürlü dürlü sahanlar ve taslar 
ve bıçaklar bilcümle ağır "sim evanileriyle ki mahsus · imparatoriçelerinin 
takımı ve gayet ihtimamlıdır, bizim aşçıların. tabheylediği enva-i taam 
çekilüp mesfur ziyafet mihmandarı olan matbah eminleri_ ile ekl-i taarri 
hılalinde Françe diyarından mahsusan getürtdikleri hanende ve sazende
ler usul-i garibe ile darb-ı evtar ve mekamat nevaz ve lis.anlarıncalühuri-i 
acibe ile velvele perdaz olmuşlardır. Bu esnalarda taam yediğimiz seyrine 
kimi aşikar~ ve kimi tebdil cümle rical ve kibarları ve hatta istimdad içi~ 
hala devletlerinde mukim Leh kıralının [1] oğlu ve Çasariçenin veliahdi [2] 
olan yeğeni tebdil-i hey' et gelüp. bakiyye kalan hoşablarımızdan ·nasibleri 
olmağla biraz beyzadeleriyle sefalanmışlardır; badehu davetleriyle kaide
leri üzere teşekkür zımnında başvekile varılup enva-i ikram ile ·teslim-i 
Name-i Hümayundan gerek imperatoriçeleri ve gerek kendileri gayetülgaye 
memnun olduklarından bahs ile bu vakte değin olan harekat-! nahemvar:
larından izhar-ı şermeıidegi ederek bir mikdar dostane sohbet esnasında 
saray civarında olan mükellef ve müzeyyen bağçe ve havuzlar temaşasi-

[1] Auguste III. 
[2] Petro Ill. 
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çün imperatoriçe canibinden davet olunmamızla Üstü açık ve iki tarafı 
oturak tahtaları olan bağçe arabalarına süvar ve varıldıkta def'a-i ula se
ferimizde gördüğümüzden fazla' bu ça'sariçenin ihtira eylediği. ebniye-i 
acibe ve hıyaz ı garibe ve temasil-i adideleriyle iftihar gı1ne ta ahşam olunca 
şurayı· da teşrif ve buracığı da tema~a buyurun_ diyerek s~rseri gezdirüp 
kelal ve melal gelineğin cümlesi nazardan saklt olduğu halde arabalara 
süvar ve cevf-i leylde Petreburk_ta olan konağımıza gelmi~izdir. 

V asf-z Pelrehof: Mahall-i merkumun ebniye tarh olunan zemini ile 
keyfiyyet- i işrafı ve hıyazu. enharile sayir acayibat ve asarının ibda ve 
icrası beyanında küm_eyt-i hameye bir miktar irha-yı inan ve cevelan-

. sazi-1 s< ha-i evsafı kılınmağa şayan görülmeğin mehmiz-i benan tahrikile 
dekayik-i lı1bet ve cevleti bu vechile izhar u iyan kılınur ki nehr-i Nevanın 
sahil-i garbisi eşcar-ı cebeli jle müzeyyen bir zemin-i musattah olup verası 
Arnavud karyesi bayın misillu' arz-ı mürtefia olmağla mezbur bayırın üze"· 
rinde tarh-ı frengi üzere saray,ı vasiatül'erca bina ve etrafı ber hemvar ı feza 
olmağın devha-i fesihatülmesaha tertib ve zuumlerince eşcar-i bi bar-i haı:ger
darlar ile pür zib olmuş, lakin etrafda vaki kuhpeçelerden bi hisab s~lara 
tayin-i mecra ve ihdas olunan hıyaz-ı enbuha icra ve imla eylemiş!er ve cabe
ca enderun-ı bağçede icad ettikleri havuzlara ahcar ve ahşcıbdan perdahte 

insan ve hısan ve gerdune ve hitan suretleri ki ~.)10"'~~1 dır, masnu ohıp 
_her birinin bi'nf ve dehan ve sem' ü azanından ber hava fovvareler 
perran ve bazı havzunda dahi sahte ve perdahte emrud ağacı resmi türa- · 
şide her şahından tar-i sim asa ab-ı barik feveran etmekle ol devha-i men
furülkarihanıq.resm-i ibdaı temaşaya çesban olmuştur ve saray-ı mezburun ' 
pişgahı ki karye-i mezbure zemini mesabesindedir, firazdan nişibe mffn
tehi olunciyedek kesme mermerden iki canibe su çağlağanı tertip ve 
eşkal-i garibe-i maiyye iraetiyle zinet efza-yı firaz u neşib edüb ta vasatta 

.. dörfbeş zira' mikdarı pest olı:~ak üzere_ yine ferş-i mermerden bir dayire~i 
hemvarda birun ezşümar hurde fovvarelerden maada miyan-ı havuzda 
fevvare-i kebireden balaya sfüd olan ab Şam-ı cennet meşamda karpuz 
kaldıran.şöhretiyle mezkur olan fıskiye heyet ve gılzette kader-i rumhayn 
ber hava ve etrafında müteaddid insan suretlerinin dehanından dahi fev-. . - . . . 
vare gı1,ne o mikdar miyah hüveyda olur ve dahi pestte ınesnt1 olan hayz-ı 
büzürgün vasatında hacimde andan ziyade sular firazkeş ve cevanibinde 
müteaddit suver dehenlerinden dahi o kadar fevvare-i dilkeş rizan oldu
ğun.dan maada canib-i sahilde vaki mesbukuzzikr kuhistanın vafir mahal
lerinde miyanı insan kadar sular simden servler asa kudı1d-ı eşcardan 
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bala berhava olmaktadır._ Ve·dahi sahil-i mezburda bir kargfr bina ·deru
nunda balasından san' at ile ab~ı firavan cereyan ve nüniayiŞte · ayine-i 
billur asa aksendaz-ı mir'at-ı çeşm-i teniaşageran olup bir hücresinde dahi 
dolab vaz'ında sanduka icad ve derununda üstadlar kaval inanendi sazlar 
peyda ve san'at ile cereyan-ı mada ol kamışlardan musikarveş' makam-ı 
rühavi' . peyda ve hüveyda olduğu dahi mesmu ve bir dolab içinde 
dahi müteaddit ecnas kuşlardan kanarya' ·ve bülbül ve saka vesair 
tuyur-ı sagiretülcism heyet-i asliye ve 'evsaf-ı zatiyeleri ile niq.alhay-ı 
eşcar manendi boyanmış teller Üzerlerinde . berpa oldukları halde zir-i 
zeminde her bir tayrin cinsine · mahsus san'at ile dehanından söyler 
gibi savt zahir ve. per Ü ser ü dün bal ü muyi ile hareket· ve cünbüş-i 
mahsus iraet etmelerile ziruh olan cinsten cüz'! farkı hissolunur ve 
bundan maada zirde · olan odadan · balada olan odaya ortadan sofra 
ve sahan çıkarmak ve yine aşağı indirmek misillu san'at-ı acibetül'ihtiraın 
müşahedesi gayet hoş ve matbu gelmiştir ve Moskovluların indinde 
mahall-i merkumun kemal-i itibari olup :irefret-i ma' ve münasebet-i firaz ü 
niŞib~i mevki ·ve zemini hasebile zuumlerince acayibat-ı dünyadan mahsub 
ve belki bir misli dahi olmamak üzere tarihlerinde mektubdur. Hakire 
seyr ü temaşa ettirmekle tefahur ve bu bu· mevziin nümayişine bedel bir 
mahal manzur ve mesmu olmamak gerektir deyu _ tezakür ederlerdi. 
Filhakika zemini münasefe veçhile hafz u irtifada olup ve iki canibi dahi 
musattah vaki olmağın müıtefünin eşrafı kadar medelbasarı . şamil ve 
münhafidi eşcar-ı layuhsayı hamil ve iki canibiİı dırahtanı hıyaban-ı riyaza 
mümasil tarh u tesviye ile hadayık-ı zatülbehce-i rum-ı cennet rüsuma 
müşakil olup .etraf ve enhasından enhar-ı kesire vürudundan ntlşi hıyaz-ı 
namadude tasnif ve bi'nihaye fevvareler. telif ve temasil-i muhtelife-i 
menhüte ile tezyin ve meharetlerin izhar ve tebyin eylemişler .. Lakin 
4..w:. j ;;.; ylll 'Jj ·~l:JI ~ ;I L. meselini haki arzının havası daimetülbürude 
olmağla yek lahza itidalde·n hali olduğundan gayrı gerek Petreburkta ve 
gerek etraf ve masiflerinde görülen riyaZı. u hadayikte ve saraylarında 

s. _22 olan mecmı1-ı masnuatları münasebet· ve letafetten dur sanayi-i frengiyye 
olmaktan naşi meyl-i tabiattan mehcur . eşcarı bardan ari . ve bağçe 

·resminde tarh ettikleri mahaller şükı1fe .ve ezhar-ı ·ı:p.atbuadan hali ve beri 
olmağla ihdas ve icadında çektikleri emek tazib-i · hayvan-i bila faide 
demektir: Her ne ise tergib ve tahrizlerile cümlesi temaşa olunup hatır
larına riayet olunmuştur. Çünkü. bifadlillahi teala hidmet i meınure-i s~fa
ret karin:i hitam oldu. B~dan sonra mucib-i meks ü ikamet olur.halet 
kalmamağla· bir iki gün geçicek avdetimiz isticazesile cevabname. tale
binde olduğumuzda "imperatoriçemiz sizden gayet h_azzeyleİniştir, avde~ 
tiniz için izin taleb olundukta bir veç~iİe rıza vermeyüp bu kad~r zaman-
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dan beru bihı'.l.de .sıklet çekti; henüz vilayetimizi ve mesirelerimizi ve 
-şenlik ve baziçelerimlzi temaşa etmemiştir. Bir zaman dahi salıvermem 
ve ben salıvermediğimj Devlet-i Aliyyeye tahrir dahi ederim. Evvela. bu 
gelecek bazar gecesi meydan oyunu tabir olunur hayalbazlık ve Fran
çeden yeni gelen sazendelerimizi temaşa eylesünler., deyu başvekile emir 
buyurdular deyu kat'ı cevap vermelerile zaruri sükut olunmuştur. Vak.ia 
cumaertesi seheri başvekil tarafından akeb-i zuhurda kendi konağına 
ve ahşamı maiyyetle hayalhaneye gidilmek_ üzere davet olunduğumuzda 

ad'et-i 'müstemirreleri devletlerinde mevcud ne k;adar düvel-i saire elçileri 
var ise sebt günü başvekil konağında cemiyet ve umur u hususları 
rü'yetinden sonra idare-i sagar-i sahba ile vakt-ı asra değin sohbet eyle
mek olmağın bizi dahi akeb-i zuhurda davetten murad Devlet-i Aliyye-i 
müeyyedül'erkan sefirini dahi müttehid-i dinleri olan balyos mekanıma 
tenzil ile mezbiırlara arz-ı müfaharet olduğu teferrüs olundukta mihman- _ 
darımıza sarahaten bu manayı tefhim ile "bu davetten murad bize ikram 
olduğu surette bu husus dahi mukaddema münazeün fiha olan mevad 
gibi muhill-i namus-ı ·din ü devlet bir mana olmağın müntic-i _rezalettir, bize 
tazim ve . hatırımıza riayet olunur ise badel'asr giderim Elçiler anda 
olmamak şartile,, dediğimde "badel'asr anda anlardan kimes.ne kalmaz,, 
deyu cevap eylemesile bu surete karar verilnıişidi. Vakt-i mezburede 
başvekil konağına varıldıkta cümle elçiler ve Küçük Rusiyye batmanı ve 
sabık GÜrci hanlarından Vahtan [1] Hanın oğlu mevcud olup anlar ve 
başvekil kendi dahi oda-i ulada kapu haricinden istikbal ile izhar-ı muame
le-i vidad ettiklerinde fakir dahi ahsen vech üzere mukabele ve meclisleri 
yanından güzar ile içeru oda-i ulaya yalnız başvekil ile dühul, tatlı, kahv_e 
ve şerbet esnasında bir mikdar müsahabet- badehu saray bahçesi tema
şasından sonra kabil-i mağribde hintolara süvar ve şehir içinde olan ha"'. 
yalhaneye varılup bir iki saat .enva-ı suver-i garibe ile baziçe-i gı1nagı1n 
ve hayalbazi-i sihrinümun temaşasından sonra konağımıza avdet olun
muştur. Bir iki günden sonra tekrar isticaze-i avdet olundukta yine kela
m-İ evvel ile mukabele ve dahi "ne oldunuz? ne temaşa olunacak mahaller 
vardır?,, deyu meksimizi itale, zahiren ikram amma manen ihtira' kerde.,i 
dest-i ihtimamları olan mahalleri iraet ile arz-ı kuvvet daiyesinde olmaları 
teferrüs olunmuşiken naçar mümaşata karar verildi. İkinci gün. mesfur . 
Yorgaki gelüp "imperatoriçemiz hatırınızı sual ve Kronştat [2] (.:..l:.!.i J) nam 
kal'a ki nehr-i Nevenin Bahr-i B_altığa (~) munsab olduğu yerde bahren 
altı saat mesafe asıl tersanelerimizdir, ziyafet ile temaşa ettirmeğe beni 
tayin eylediler» demesiele «pek güzel» deyu cevap verilüp ertesi iki kıt'a 

[1] Vahtang (1675-1737), Kırallığı: 1705-1724 

[2] :Kronstadt 
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·sefineye cümle etba' ve mesfur Y orgaki ve mihmandarlmızla süvar ve 
Neve nehrile eyyamına göre altı buçuk saatte rnahall-i mezbure varılmış~ 
tır. Mükemme.l donanmaları ve tersane-i mezbure askerisi Birandebui 
seferine memur · olmalatiyle cezirede kalan tersane kethudası ·yollu 
ceneral ve liman · reisi ve tersane emini şekilh1 polkonik [l] tabir 
olunur · binbaşıları hintolar ile iskele başından istikbal, biz dahi 

.dostane cümlesine aşinalık ederek hintolara ·süvar ve çariçelerine' mah-
sus saraylarına varıldı. Bilcümle kendi takımları ve bizim aşçılar mukad-. 
dem· hazır olmalariyle tatlı kahve ve şerbetten sonra mesfor tersane 
kethüdası olan ceneralden ki kendi kavli üzere kırk beş sene tersane ve 
askerileri hizmetinde ıimur-ı deryada meharet tahsil eylemiş Rusiyyül'asl 
sinni .tis'frıden mütecaviz bir kocamandır. Bahr-i Baltık ve Bahr-ı Muhit ve 
Yeni Dünya ahvalleri sual olundukta «Bahr-i Baltık, Muhitin bir halici olup 
Muhite çıkacak mahalli gayet sarp ve ekser mahalleri dökündülü ve sığ 
taşlık yerler olduğundan mürur ve ubur-ı sefoyin üstad ve mücerrebülbahr 
mellahana mevkuftur» deyu bazı havadis zıriımında kendilerinin Yeni Dünya 
semtlerine olan seferlerin tafsil eylemiştir ki ·bundan akdeni Moskovlu• 
nun Kamçatka(~\;) nam kal'aları Bahr-i Muhit sahili ve Çin memleketine 
semt ve Yeni Dünyanın taraf-ı şimalisine nev'an karib olduğundan o semt~ 
!erden bazı mahallere · destres bulmalarile dahi ziyadesiqe tama' ve Yeni · 
Dünyanın semt-i · şimalisine istila tamaiyle dört kit'a mükemmel kalyon 
mükerrer mühimmat ve alat ve bir kaç senelik zehair ile donadup mez.:. 
bur kalyonların birinde de bu kocaman kapudan olduğu halde o semt!ere · 
tesyir eylemişler. Mesfi.ırun kavl-ü iddiası üzere gı;mlileri Bahr-i Muhitte 
famam on iki sene geşt Ü güzar ile sa'y-i bişümar eyleyüp her ne kadar 
ki mahalli matluba karib olmuşlar, muktezay-ı kutr-ı mesfur üzere havası 
daimetülbürude olup mevsim-i sayfta dahi etrafı bahr-i müncemid ve 
geştü güzar, bir mevsimde kabil olmamağın bir vechile nail-i meram ola~ 
mayup ric'-i kahkari ile avdet eylemişler ve esnay-i rahta kalyonli:ı.rının 
ikisi bilcümle derununda olanlar ile gutahor-ı girdab-ı fena ve ka'r-ı derya-yı 
biaİnanda nabud u napeyda olmağla her ne hal ise baki iki kalyon ile 
şikeste beste geldiklerini takrfr ve acayib namile çekdikleri mihan-i · adide-i 
naŞenideyi vasfeylediğinde Danimarkcı. (\;JL.Jı~) ve İngiltereli liman reisi 
ve tersane emini olan iki polkonik dahi mezburu tasdik ile ke.ndilerinin 
dahi Bahr-i Muhitte olan seyr ü seferlerinde gördükleri acayibatı nakille 
imrar-ı vakteylemişlerdir. ·Badehu kalyonlarının mersa ve tamir mahalli 
olan ihtira eyledikleri hark-ı kebir ve acibe davet etmelerile varılup temaşa 
olunmuştur. Mahall-i mbrkum kanal şeklinde olan hark-ı kebir nehr-i Nevenin 

[lJ Rusçası: Polkovnik =Albay 
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nihayeti ve kal'a ceziresi canib-i cenubisinin ihtidası olan limandan ~ehr-i 
mezburun Bahr.;i Saltığa munsab olduğu mahalle değin ki tahminen tulü 
Bağçekapusundan Atmeydanına varır. Ce.zire oı tasından üç anbarlı kal-
yon güncayişlnden vasl'ce arz ve umkta bir hark ı kebir' olup. derunun'un 
iki· canibi kal'a hendeği dıvarı gibi muhkem kargir dıvar ve zemini ağaç 
balvanlar ile mebsuttur. İbtidasında nehr-i Neveye bir sed ve bir kapu 
ihdas ve bir mikdar mesafede yine hark-ı mesfur üz~re mebni bir göz bir 
köp ü ihtira eylemişlerdir. Cisr-i mesfurun kemeri altında üç an barlı Kal-
yon geçecek kadar kalafatlu bir kapu olup açılup ve kapanması bala-yi 
cisirde ibda olunan timur ·mengeneler ile imal olunur. Bidayet-i barkta olan 
sedden nehr-i Neveyi ta cisre gelince isale eylemişler amma cisir kapusundan ·s. 24 

bir katra ileru geçmek mümkün değildir. Gerek tamir ve termim ve gerek 
rr.ande olacak sefinelerini kemerden öte barka iysal murad ettiklerinde bab-ı 
kemeri küşad edüp su ile hark dolduktan _sonra Neveden sefineyi hark-ı 
ulaya iysal ve mezkur kemer kapusundan öte harka .icra ederler. Bedehu 
bab-ı mezburu kapayup cereyan-ı mayi zabt ve sefineyi payendeler üzere 
aldıktan sonra nihayet-i hark ki Bahr-i Baltık canibidir, yüksek bayır ve 
sed olmağla olmahalde bir timur men geneli tulumbaları olup. harkta 
mevcud suyu asan vech. ile ol tulumba ile çeküp seddin üzerinde olan 

· hark-ı sagire def' ve andan aşağa Bahr-i Saltığa· isale ve hark~1 kebiri ' 
bittemam sudan tahliye ettikten sonra tamir olunacak s'efinelerini tamir 
ederler. Badettamir yine bahre çıkarmak mtirad ettiklerinde kemer ka
pusun açup hark doldukta geru çekerek getürürler, badehu yine tecfif-i 
hark edüp mande gemileri, p~yendeler üzere mahfuz kalup suda çürü
mekten masun olurlar. Bu san'at-i acibetül'ihtira, mübalega ihtimam ve 
hazayin-i blkerane muhtaç olduğu zahirdir. Amma medar-ı mubahat ve 
iftiharları olduğu şöyle dursun gemilerinin tamirlerinde olan suhulete ve 
daima su içinde durmağla fenapezir olmaktan masun olduklarına naza
ran bu mesarif-i hark, mesarif-i itlafat-ı sefainden dun olduğu meşhud 

olmuştur. Hark-ı mesfurda payerideler üzere mande dört adet atik kal
yon ve on sekiz zira' arz ve seksen altı zira' tulde üç an barlı· bir kal
yonları. var idi ki altışar zira' üçü canib-i yeminde ve üçü yesarda altı 

adet münakkaş ve altun hulelli odaları mevcut idi. Andan maada geçen 
senelerde Deylet-i Aliyye-i übhet nişanda inşa buyurulan üç' ambarliya 
takliden Petreubtirk tersanesinde inşa eyledikleri üç anbarh kalyonlarını 
bu kulları. Petreburkta iken nehr-i Neveye ilka edüp henüz dahi Kronş
tat tersanesi olan hark-ı mesfura getürmemişler idi. ;Kronştat kal'asının 
resmi böyled_ir ki Buhayre-i Neve ile Bahr-i _Baltığıh mabeyni olan boğa
zın ortasındaki iki canibi · sahilde_n. birer saat baid ve sığ taşlık olup 
sefainin müruruna mani' ve ubur, ancak bir tarik-i arnika münhasır olan 

f 
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cedvel-i şariin iki canibinde tahminen onar, on ikişer· zira' arzda etrafı 
ağaÇ balvanlar ile örülmüş ve içi taş ve kfreç ile dolma dıvardan ibaret 
kal'aları olup Bahr-i Baltık tan vürud eden safayin kebir olsun, sagir olsun 
mezbur. cidarların arasında olan cedvel-i amikden gayrı mahalden. mü
rurlarına suyun tahammülü olmadığından beherhal bu cedvel-i. arnika 
mühtacdırlar ·ve mezbur dıvarların Üzerlerinde cedvel-i mahude nazır 
birbirine mülasık olan toplardan maada dıvarlar haricinde olan mahal
lere ta sa.hile varınca dahi nazır saf saf topları ve mevani-i mürure dair 
muhkem san'atları temaşa olunmuştur. Moskovlunun sair düvele nazaran 
derya fenninde badban-i meharetleri her ne kadar suda ise dahi· tersane 
kethüdası olan ceneralin mukaddema takrir ettiği on iki sene. ruy-i 
deryada la ta.ile tahlehu gezüp ikisi gark ve ikisi güçle selamet bulan dört 
kıt'.a kalyonlar hususunda olan gayretleri ve bu tersane ve kal'a ve zikri 
ati sair tersanelere itlaf ettikleri emval-i bikeran kemal-i tama'dan naşi ve 
sair düvele taklid ile kasd-ı izhar-ı imtiyaz ü mübahat olduğu zahirdir. 

s. 25 Lakin bu Kronştat tersanesi hıfz-ı sefayin ve siyanet-i rah-ı Bahr-i Baltık 
·cihetile menafii müştemil bir mana olduğu malum olmuştur. Bu teısa
nelerinden başka Petreburkta kıra! sarayının üst yanında ve nehr-i Neve
nin köprüsü kurbünde ancak inşa-yı sefayin için mahsus bir tersaneleri 
ve neht-i Neve-i sagirin Neve-i kebire· munsab olduğu deryaçe başında 
dahi çektirme sefinelerinin meştaları olmak üzere bir azim tersane ve 
limanları vardır. Bunlardan başka Amerika yani Yeni Dünya bahri seva
hilinden Petreburka malik · olduklarından sonra hezar hiyel ü desayis ile 
malik oldukları Çin hududuna karib ve Sınur başı olan Kamçatka nam 
kal'aları kurbünde ki kendi _sözleri üzere Petreburka on yedi bin vers 
mesafede ki her vers on ikişer dakikadan tamam üç bin dörtyüz saat~ 
eder, bir tersane-i azimeleri dahi olup ol canibde Yeni Dünya cezayirin
deii [1] vafir ma)'ıallere malik oldukların ve eyyam-ı. sayfde dahi s_efayin 
müruruna ii:ıcimad-ı bahr mümaneati olmasa dahi çok ülkeleri kabza-i 
teslıire idhal edeceklerin takrir ve mübahat ede~ler idi. Ve Kamçatka 
kal' asının yolu layenkaji' şiddet üzere şitadan hali olmamağla ol taraf~ 

lara berren gidenler kızaklar ile gidüp bazı mahalde kızaklarma bargir ve 
iktizq,sına göre· bazı mahalde munis ve·muallem geyikler ve bazı mahalde. 
cesim kelbler koşarlar imiş ve geyikler terbiye olundukları v~ch üzere 
bi.r konaktan. olbir konağa vardıkta bir hatve dahi ileru gitmeyüp ol ma
halde roevcud aharları koşulur ımiş ve kelblerin .taziyanesi balık imiş ki ne 
vakit sur'at-i meşyi mq.rad etseler ilerude olan kelbe bir pare balık atup 
kapdıkta: geridekiler ·andan alalnn deyıi fü~ru siir'a:t ve. ol dahi iı.lmasun-... -. . . ~ .. - -. . ... . . ;. ... 

[lJ Alaska araıisi Ve Be'ring adaları •. 
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lar deyu firar kasdile dahi ziyade sür'at etmekle kızağı sür'at üzere· 
sürükleyjip götürürler imiş ve ol mahaller yani kızakların geyik ve kilab 
çekdiği yerler' mübalegadan eşedd· bürudet üzere olmağla insan dahi 
takat getürmediğindan yüzlerine kürkten puşide edüp gözleri mahalleri..: 
ne cam geçirüp giderler imiş. Bu hikayeler ki gerek bu kad~r saat bu'du 
kıssası ve gerek bu mevad ekserisinden böyle istima' olunmağla . 
1.S..:l)ljı:- ~..yJI diyerek tesvid olunmuştur. Velhasıl tersaneleri temaşa
sından · Petreburka avdet olunduktan sonra Petreburkta olan acayibhane 
ve kütübhane ve tabı'hanelerini temaşa etmek üzere davet ·alunduğmpuzda 

· mesfur Y orgaki ve mihmandarımız ile ihtida tabı' haneleri olan kargir üç 
kat ve yüz adet odadan ibaret mualla karhane-i acibeye varılmıştır. Her 
odası layuad ve layuhsa alat·ı tabı' ve suver ü temasil ile memlfı ve meşhun 
ve san'at-ı tabı' ve perdaht-ı suver ile meşgul kati çok ademleri var idi. Bu 
sar<!-yın ve bu fsadar alat ve mühimmatın mesarifi ve bu kadar nüfusun 
malzemeleri kati çok itlaf ve izaate vesile bir emr-i abes değil midir? deyu[1] 
mesfur teşrifatçı Y orgaki istintak olundukta "bu tabı' hane bihude ve 
blfaide olmayup mi'rimizin iradat-ı cesimesinden olduğundan gayrı deru- · 
nunda amele olan bir iki bin fukaranın medar-ı maaşıdır ve hem bu san'at 
devlete gayet lazımlı ve enfa'dır,, deyu iddia eylemiştir. Badehu karhane-i 
meibure mülasıkı acayibhane [2] namile olan bir kebir saraya dahi varılup 
anda olan acayib-i mahlukat ve ecsam-ı garibeden nadide ve naşenide 
pürlü dürlü insan ve hayvan suretleri temaşa olunduktan sonra konağı-
mıza gelmişizdir. Badehu avdetimiz içiri giranbar-ı temaşa ve ikramları s. 26 

olduk, gayri serseri gezecek ·yerleri de kalmadı yollu kurb- i şita mülahazası . 
emna-ı mevatıi-i aram olduğu takdimle ibramımızda · haber-i müsaade ile 

®sabikatülbeyan Petreburk saraylarının henüz binaları dahi tekmil olmadı
ğından· hala imperatoriçe yine zikri ~abık Petfehof nam mahalde olmağla 
cevabname-i hümayunu yine ·ol mahalde teslim etmeleri iktizası beyan 
olunmağfa mah-ı- z'ilhiccetüşşerifenin on altıncı günü [3] uslub-ı · sacık üzere 
yille davetimize mesfur Y orgaki gelüp hintolara suvar ve mahall-i me.rku
ma v.arılup yine -def'a-i ulada tayiµ eyledikleri konağa nüziılümüzde mü
kemmel ziyafet takdiminden sorira ahz-i Name için yine mesfur Yorgaki 
davetimize gelmegin Name~i şevket:maknın~ı hazret-i Paclişah-ı rub'~ı mes~-
kiln teslimi' günü balada takriıkerde-i yeraa-i=izah olan icra ofünan-kavaid-i" 
mer'iyye ile imperatoriçeye mürettep-divanında -mülakat: ve teşekkür-i .it,; 
mam .. ı:.hizmet-i memure-i 'sefaret:ve müşahede olunan -suret-i ikra~larından-

.. :[ıfTÜ;kiye'de 1728 de ~il!~- b-~m~ kitabı. vere~ Müteier;ika .lbrahiin.Eİ~~cii ~~tb'a_a• 
sıriaan ·ve ·oa.3hgi eserlerden h·aherSii gibi g>8?iinıi1-ektedir. . . . · . . . ... . .. . . - .... 

[2] Müze · 
[::lJ 21 ~ğustos 1158 
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izhar-ı mahzuziyyete dair kelam ve edalar ile ahz-ı cevabname-i hfünaytin 
olunup konağ,..ı İnahuda avdetimizde imperatoriçe tarafından adem :gelüp 
«E!çi Efendiyi şimdiye değin divandan gayrı göremedik, bu gece Petre
burka gitmeyüp . bunda kalsunlar» ve bu gece sarayda olacak oyunıiırı 
temaşa içün saraya gelsünler deyu davet etmelerile bil'iztırar ol gece 
Petrehofta beytfitete karar verildi. Badelmağrib başvekil tarafından davet 
olunup ve bu aslı malum olmıyan vakt-i teng ü namünasibde zuhur eden 
davete icabet emr-i namülayim iken ibram Ü ilhahlarile naçar mukteza-yı 
vakt üzere varılup imperatoriçe tarafından devletlu inayetlii sahibül'ızzi 
veddevle. veliyy-i nimetimiz efendimiz hazretlerinin nezd-i alilerine olan 
Name ve kendi tarafından hakipay-ı devletlerine olan mektubun kemal-i 
telaş ile nezdimize tt~slim edüp bir mikdar sohbetten sonra saray-ı kırale 
azimet olunmuştur. Saray-ı mezburun sahn-i vesii rical ve nisvan ve ce
neralleri bi_esrihim ve cümle mevcud elçiler ile ziham her ziham memlu 
olup cabaca dörder beşer oturup kumar oynarlar idi, amma henüz dahi 
imperatoriçeled mahall-i mezbura çıkmamış idi. Bu hakir dahi bir sandal
yeye kuud ile rniiterekkib iken zikri ati vech üzere gaybubet-i humretten, 
ol diyara göre tulfı' eden şefakadek za!am-ı leyl ol gecelerde ancak on 
dakika mikdarı idi. Ol vakit aşanın farziyyeti dühul etmişidi. İmperatöri,. · 
çeye müterakklben meksimizde mesfur Y orgakiye «namazımız vakti geldi 
ve zamanı az olınağla şimdi imperatoriçe çıkup anlar ile de vafirce meks· 
olundukta namaz fevt olur. Davetlerine icabete geldik bu kadarca temaşa · 
ile iktifa ve istifa-yı hazzeyledik, badehu bu mahzur içün konağımıza avdet 
edelim; sen bizim tarafımızdan varup mahzuziyyetimizi takrir. ve mahzuru- · 
muzu beyan ile i'tizar eyle» deyu tavsiye ve tevdi sadedinde iken- mes
fur ıztıraba düşüp «İmperatoriçenin izni olmadıkça gitmenize re'y edeme
züz ve lakin çıkması karib midir? bakup size haber getüreyiin» deyu gidÜp 
geldikte «Konağınıza gitmeniz münasip değildir, eğer bir gayrı imkanı 
yoğise . bunda eda·yı salat içün 'bir mahal ted.arükü mümkündür » 
deyu . hasılı divanhane şeklinde olan kebir odalarında . eda-yı salat 
ederken ol .cem'iyette bulunan rical ve nisvan pencerelerde ve kapuda 
ziham.ı .azim ile temaşamızda olmu.~lardır. Eda-yı selattan sonra_ yine 

s. 21 cem'iyetgaha varılup sandaliyyeye kuud ve çok geçmedin imperatoriçe· 
dahi ·mahall-i merkuma vürud eyledikte .cümleden evvel vüzerası .mesabe
sinde iki · seraskerleri ve başvekil istikbal· ve badehu kaideleri üzere 
damen· bus içün Françe ve Nemçe vesair · düvel ~lÇileri devletlerinin 
paye ve rütbeleri muktezasınca tertip üzere katara dizilüp birbiri• aka
binde -canib-'i yesardan yürüdükle~iiide · terce!rral! .. Y~,_!.!!iliil1Jı~tj.C!LVe_ Y 6~
gaki bu fakire tağlit veçhile «siz dahi sefir bulun.mağla' .. sair. dçUer ile 
padişahımızın des:t ü damenin-~takbil iÇün ıµaan katara dahil· dlmağa··müh-
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tacsız» deyu ilhahlarında hande zenan· «ben elhamdülillah dinimden razi 
ve hoşnudum ve bu katara idhale · siz şimdiye değin çok sa'y ettiniz, 
imkanını bulamadığınız. gibi . şimdi dahi müyesser olmıyacağı bedihi 
olıiıağla bu teklife ne. hacet? imperatoriçeniz beni görüyor, muradları aşi
nalık etmek ise bu tarafa tevecciihlerinde aşinalık ederler» deyu elçilerden 
alarga canib'-i yemine teveccüh ve kıyamen tevakkufumuzda İmper atoriçe 
bu abd-i hakire· doğru teveccüh ile ne~d-i fakire gelüp mütevaziane inhi
na-yı mükerrereyi havi izhar~ı ikram ve hal ü hatır $ualiyle «Esna-yı tarik 
ve ikamette zahmet çekdiniz mi ve hala konağınızda rahahnız var mı ve 
memleketimizden hazzettiniz mi?,, deyu pürsiş ü nevaziş ile. muamale; biz 
dahi dostane ve ikramane eda ve suallerine ecvibe-i hakimane-i saibe ile 
mukabeleden sonra yine inhina e_derek geruye çekilüp ol mahall-i vesi'de 
kurulan otuz kırk adet fevkani sofralar üzerinde kağıt oyunları meclisle
rini birbir devir ederek başları ucunda ayak üzere durup temaşa ettikçe 
sofral~rda kaiden oyun ile meşgul olanlar ve ol mahalde bulunanlar her kim 
olursa .olsun yani «İmperatoriçe yanımıza geldiıı deyu kıyam u hareket ile 
tağyir-i vaz' ·yahut imale-i çeŞm ü gô.ş eylemek memnu ve kaidelerinden 
hariç olmağla kat'a kimseden hareket ve ikbal mahsus olmamıştır. Biz dahi 
bir mikdar kaiden meksten sonra konağa gelüp beytô.tet, badehu ertesi 
gelindiği minval üzere alay ile Petrehoftan hareket ve Petreburka azimet 
olunmuştur. Şehr-i merkumde tehyie-i esbab-ı rah ile iştigal üzere iken 
.mukaddema temaşa olunan hayalhane temaşasına İmperatoriçe canibinden. 
·davet ve kendi dahi tebdil-i heyet ile gelüp gece · saat üçedek temaşa; 
badehu konağımıza avdet olundu. Yevm-i hareket bin yüz yetmiş iki se-.
nesi Muharremülharamınm gurresinde [1] muçı.yyen oldukta yine İmpera• 
toriçe canibinden mahud } orgaki gelüp «Elçi. efendi def'a-i ula seferinde· 
görmedikleri mahallerin bir mikdarın dahi bu def'a görmüştür, lakin bana 
mahsus ihtira' ve asar~ı bassını olan Çaruskısle [2] ismi ile benam olan 
saray-ı dilarayı dahi azimetleri tariki üzerinde vaki olmağla temaşa. eyle~ 
yüp .badehu selametle yoluna rahi olsun» dediğin. tefhim eyledikte icabet la. 
beis :olmağla «pek güzel, gideriz» cevabiyle mesfuru iade ve azimet-i raha, 
ş_ürı1 olunmı.ıştı:ır. Brandebu_r seferleri takribiyle asaki:r ve mühimmat ve~ 
zehair ve alat müruru uburu sebebiyle Petreburk · tarikinde olan bargir-.. 
!eri bıtab u tuva,n ve mevcudu gayet kalil, tedarükü.dahi ~mr~i asir olmağla 
vesile-i suhulet. olmağ jçün ağırlığımız ile bazı.· etba. kullan iki üç gün_ 
mukaddemce irsal ve tahfif-i eskal ile suhulet-i tedarüke ·müsaade reca 
etmeleriyJe: eğerç1 _bu esnalarda ~yledi~leri ziya_fat-~ . ~dide. ve jkmmat-ı: 
layıkaların~an l<emal-i hüs_n~i müvalaf meşhuci olup derunen ~i?şaalla~u teala_ 

· [lJ 3 eylı1Ll758 pazar .. 
· ... J21.~s~~.k~ie._-:§~IP .... · ... . . ... --.. -··--·· ·--·. 
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badelveym olmıyacak tekalif-i baride ile. edegeldikleri eza ve cefalardan 
halas olduk» deyu her ne kcdar mülahaza olunurdu ise· de yine ta bu 
vakh:: geli:ı;ıce yedimizde olan üsera-yı İslamı aralık aralık talep ve· 
iddia ile gah cebren almaları için devletlerinden ferman sudurun iş'ar ve 
gah hüsn-i hal ile vermediğimizde taraf-ı Devlet-i Aliyye-i adalet şimeye 
bess-i şekva ile tekdir ettireceklerin izhar ile ·inzar ve matlı1bları husu
lünde hüsn-i halimizi tahrir ve şefa_at. ile tatyib ettüreceklerine teahhüd 
misillı1 gı1nagı1n desayis ve .ibra.mdan hali olmayup hasılı ne tarik ile 
olursa olsun üserayi istirdad sa'yinde oldukları zahir ve aşikar olduğun• 
dan gayrı biilhamillahi teala zikri ati Kiyofte zuhur eden fitne-i cesaret 
mealleri gı1ya derun-i fakire !ayılı olmağın» bti etbaın tefrik ve teşettütle .. 
rine bais olacak emri suret-i zaruret-i levazım- ı rahda iraetleri bir desiseye 
ihtimali vataır» deyu mütereddid beynel'emreyn iztırab-ı külll ile muzta
riblik derkar idi, lakin çare ne mütevekkilen alallahi azze ve cell üç 
gün mukaddem ağırlık ile bir mikdar ademlerimizi ileru şehr i Moskovda 
bi~im vürudumuza değin tevakkuf eylemek üz.ere irsal .eyleyüp bu kul
ları dahi mah-ı · muharremülharamın ikinci Düşenbih günü [1] şehr-i mer
kumdan hareket ve azimet-i raha mübaderet eylediğimizde şehr-i mesfura 
altı saat mesafede caddeden nısıf saat canib-i yeminde vaki Çarskısle 
dedikleri saray temaşasına ve ziyafetimize tayin olunan ·mesfur Y orgaki 
ile has ahurlarından gelen hintova süvar ve üç saatte mahall i merkuma 
varılmıştır. Hidmet ve ikramımız içün. baş papasın oğlu olup haşa has 
odalarında mehterbaşılık hidmetinde olan bir mı1teber kimesnelerile bir
kaç n~f er has oda hud.damı yollıları ve aşcı başı ve aşcıları ve teşyii-. 
mize memur mesfur Y orgakiden maada saray ve dairelerine nazır ·. ve. 
haf is bostancılar kethüdası şeklinde olan Polkonik mihmandar ve 
mudif tayin olunmalarile merasim-i istikbal ve tekrimde ifrat teva~ı11ar · 
ile ikramların tekmil ve riyaz u hıyaz ve enbiye-i acibe ve kusur-ı gari
be-i Sinimmariyyelerin iraet ve temaşa ettirmekle izhar-ı kuvvet-i meharet
lerinde ihtimam-ı beliğ eylemişlerdir. Sarayı mezburun tabaka-i f~vkaniy
yede olan odalarının divar ve pençere aralıkları bir odanın kehrübadan 
ve bazının yekpare bağa masnu olup kiminin dahi bilcümle - dıvar ve . 
sedirleri enva ve.elvan ·eski madeni müzehheb Çin fağfurilerinden kava-
İ:ıoz ve kı1ze ve enva kaseler ve şükı1fe sifalleri misillular tabak~ -tabaka 
dizilmiş ve her biri asl-_i divardan . olmak üzere mahallelerine· yerleştiril.::. 

miş bir san'at-i garibedir. Velhasıl yirmi kadar odalar her biri bir zinette
mahall-i istiğrab birbirine .benzemez nükuş-ı Çiniyye ve Acemiyye ve· 
Frengiyye ile mu~alla ve anlarda bir dürlü r.ıefruşat olmayup . kuud ve· 

... ____ ,,....,.._ .,.. _ _,.,_ ·""'·· ----.....,..""""'"- .... · ...... . ... ··'· 
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iztica'ları iskemlelere mahsus ve münJ-ıasır olmağla her odada müzeyyen 
müteaddit. sandaliyyeler- mevcut idi. Odalarının ve divanhanelerinin dö
şeme tahtafam kimi cevz ve kimi abnus ve kimi şimşad renginde amma 
ekseri karaağaç ve meşe ve dış budak ağaçlarından olup lakin bir rütbe 
ittisal ve iltisak pezir olmuş ki kıtaat-ı müteaddideden olduğu- kat'a 
mahsus olmayup her gören yekpare zanneder ve saray-ı mezbunin 
mevkıi ve etrafı hemvar bir feza-yı fesihl'erca ve bazı mahalleri bağçe
ler amma derunlarında meyve namına ancak vişne ve elma ve fındık 
ağaçları vardır. Anların dahi şiddet-i berdden ve mukteza-yı havadan 
meyveleri. humuzetli, lezzetsiz, me'kı11 olmıyacak rütbededir. Temaşa-yı 

etraf ve enha-yı feza ve kı1histan için bağçeleri ortasında.toprak çimden 
hezar amel ile birer rebve-i hadra-i şeddadiyyüttarh ihdas· etmişlerdir ki 
zirvesind~n Petreburka varınca altı saatlik mesafenin kı1histaİi ve fezası 
görünür ve saray kurbünde üç vers ki otuz altı dakika daireli kı1histan 
gayet muhkem kargir kal'a şeklinde dıvar ile ihata edüp derununu ahı1 
ve hargftş ve hınzir misillı1 hayvanat-ı mütenevvia ile memlı1 ve bazı ku
·sur ve ebniye-i fevkaniyye ve hıyaz ve süver-i gı1nagı1n ihdasiyle bir garip 
mevki etmişlerdir. Bu dafre ve saray müddet-i kalilede vücud pezir ol
duğundan maada bu kadar hadayik ve hıyaz ve derun-ı hadayikı diş 
budak ve· ıhlamur ağacına müşabih asma m_isillı1 sarılmak :ve her canibe 
meyil ve il ti yam· kabul eder gı1ne ağaç cinsini gars ve terbiye ve ~ıya- s. 2 6 

ban ve kameriyyeler şekillu araste etmeleriyle mülı1k-i nasara bunun 
mislini icaddan aciz ve bunun mimarı Françelu [1] fenn-i binada gayet 
mahir sahib-i fıtnat bir freng-i şeytanet san'at olup bu icad-ı bedi' ve bi-
na-yı acibin bir misli nayab ve adim olduğu cümle hemkişleri indinde 
müsellem olduğun takrir ve iftihar ederler. idi. Elkıssa: seray-ı merkum da 
bir gece beytı1tet ve tekmil-j temaşa ve ziyafetten sonra bu ziyafete me-
mur olanların cümlesi teş~miz içün sahraya çıkup tevdi etmeleriyle 
j:7.Jl~I_,.... 1.5-_-tr:..:ıı .J.J ~ aye

1

t-i kerimesi vird-i zeban ü c~nan olarak yola 
azimet olunmuştur. · 

. Vasfı Petreburk: zikri sabık acayibhane temaşası -günü verdikleri b.ir 
kı_t'a mücellef_ ve bir k;ıf'a dahi basit gayr-i müceUed harita~i matbı1ada 
r_esmQlunm:uştur. Cümle·· e_bı;ıiye . ve _kaşane-i ricalleri Françe ·ve. Nemçe 
·vesair,: Avriıp~ devletleri .memleketlerinden .ahzeyledikleri ·resim _ve nü~ 
qJ.UI)t!I~re m:utal:ıık ve IJJÜ.şabih olup reaya ve· esnaf hanelerinin cidarları 
~ğaç haly<.,ın_ ça):ına ve üzeri. tahta pı1şideli saderı1 ve bazının içi alac~ 
~asnıa, k;~ğ.ıt k~phıdur~ M~fr.uşat..ve e.v~mi~i. beyt misillu nimet ve devlet~ 
onlara müyesser olma}rup kilab-ı ehl-i islamdan-hallerJ-~ok-mÜkedder bir 

[1] Fraxı"ces~o Ra.s'trel!i. (1700 - 1777) 
... _, ·. ;; .. : 
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kavm-i şfim,olup azab ve fakı: u fakaya mütehammil ö_f-':/IJ ı:.:..111r;... masa
daklarıdır amma hayvanat-ı berriyye misillu fehm ü idrakten bihaber 
ol_malariyle böyle azabı nimet addederler. Şehr.-i mezburda olan Petre 
·Çarın [1] kendi ismine mensup asarından bina eylediği k?l'a nehr-i Ne-
venln canib-i şimalisinde ve Çar' sarayının mukabilinde etrafı nehr-i Neve 
ile hendek misillu muhat bir kıt'a zeminde vaki olmuştur; Derununda· soltad 
odaları ve bir kiliseden gayrı ebniye olmayup derun-ı kenisa-yı merkum-

. (fa mesfur Pefre Çar [2] ile ~ndan sonra mesned. nişin-i hükumet olan 
Katerine ve .. Anna Y eanna [3] naman Çariçeler ziba . pfışideli san
dukalar içre makburdurlar. ·. Nehr-i Neve ariz ve amik bir nehir olup 
Çar sarayının canib~i garb!sinde iki şakka münkasim ve yarım ·saat 
mesafe birbirine mülaki olmağla yine bir deryaçe olup vasfı mes
buk Kronştad kal'asında Bahr-ı Baltığa munsab olmağla şehr-i 
Petreburk mevrid ve mersay-ı sefayin-i kesiredir. · Canib-i cenubi
sinde. gümrükleri vardır ki zehair vesair tuhaf mahmfılatiyle giranbar 
Felemenk ve İngiltere ve Françe ve İsveç Ve Danimarka sefineleri gelüp 
vafir gümrük alınır ve şehr-i merkum yeri Petre Çarın İsveçlüden nez' 
eylediği hengamda zemin-i musattah ve azim kı1histan iken kırk elli sene 
zarfında bu kadar tekellüfat ile vücude getürdükleri mahall-i istiğrabdır 

• ve hala derun-ı şehirde bakıyye bir mikdar ormanlığı vardır amma etraf-ı 
şehr cevv-i hava görünmiyecek mertebe kfıhistan ve miri. defterhanelerin
de mukayyed eşcar almağla kimesnenin bir şah ı barik koparmağa kud
reti yoktur. Bunun hikmetinden sual olundukta «iradat-ı miriyyeden ter
sane ve mühimmat-ı 'donanma içün ma,hfuz ve mazbuttur» deyu cevap et
mişlerdir. Lakin bazı dekayık şinaslarından hala İsveçlüde_n: emniyetleri_ 
olmamağla etraf-ı şehrin atlu ve arabaya güncayiş peı;i'r olur açık meydan 
olmasun deyu böyle ormanlık alıkomuşlardır haberi alınmıştır. Ve iıefs-1. 
şehr-i merkumda talim ve teallüm-i fünun-i muharebe"i _berriyye ve bah
riyye içün yüzer ikişer yüz odalı iki aded kebir saraylar ki birinde talim-i 
umur-ı hurub•ı berriyye ve birinde tefhim-i sanayi~i kar u zar-ı bahrjyye 
olunur. Mahsus üstadlar ve zabitler ve telamize· ile memlı1duriar. Sıbyanl 
~uçükten ta on altı yaşına varınca mezbur iki muallimhanelerde her kang{ 

s. 30 sınıfta ise terbiye ve umur-ı muharebeyi talim ve tekmilden sonra haricde 
Çılan ortalara ve kal' alara zabitlik ve dirlik ile çırağ. ederler ve hu talim ve' 
teallüm hususu cümle kibar ve cenerallerinin ve Çariçeleriniıı dahi.medaM 
i!f~har ve azam-ı ~arları olmağın herbAr bunun ile meşguller9fr. Hatta bıi: 

[1] Petro J. (1689-1725), 
[2] Katerinıı. I. (1725-1727). 
[31 A.nna İ.ıttJ.n:P"yna •. (1:7'3Ü-t75Q),.· · •. '• .... · ....... -. 
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hususta olan meharetlerin bize dahi arz u iraet kasdile bir gün ·imperato-· 
riçeleri tebdilen ·Ve veliahdı olan yeğeni [1] aşikare ve bilcümle rical ve 
kibarları ve düV-el-i nesara elçileri ·ve misafirleri olan Leh kıralının oğlu rnJ 
konağimız kurbünde olan muallimhane meydanına gelmelerile mezkftr · 
veliahd tarafından selam ile bir adem gelüp "lutfetsünler, biz anlar,ı 
temaşa ve anlar bizim fünun-ı harbiyyemizi görmek içün etbalarını irsal 
buyursunlar,; demesile hazinedar kulları ile irsal olunduklarında zuhur eden 
vakıa-i garibedir ki veliahd-ı mesfur bunların cümlesin temaşa esnasında.' 
Ukkamım.ız Hacı İbrahim kullarını görüp -bila ·takrib ya~ına davet ve 
yeniçeri kıyafetinde göğüs- bağır açık "bu nedir?,, deyu heyetinden sµal ve 
malumu oldukta bila teşbih yeniçeri mesabesinde olan kendi soltadların 

medh ve_ sufuf ve harekat-ı garibe ve imal-i edevat-ı nariyyelerini vasf ile 
lebala olduğunda mezkur akkam dahi intak-ı Hak ile. cevabında "Zor oyunu 
bozar, bi:z: flsebilillah gazalarda Allah-ı tealanın inayetine tevessül ile 
vezn ü endaze ve hendesiyyeye rağbet etmeyüp sair alat-ı mütenevvia-i 
harbiyye· dursun, şimşir-i aduv tedmir-i berk asa ve zur-ı bazu-yı celadet 
intima ile· kelle rübalık fenninde bu tarza tertiblerin · maniiyyeti ile düş
manı himayet dahi etmeziz,, dedikte latife ve terhib kasdile mezbururi 
açık sinesine top atmak içün topçularına işaret· etmeğin paçavra ve ken
dir ile top danesi heyetinde masnu yuvarlağı topa doldurup mezbure 
doğru ateş ettiklerinde inayet-i Hakka tevessülen bila ters ü bim göz 
kıpmayup yuvarlak gelürken cüst ü çalak atılup ve pençe-i ·celadet ile 
kapup·"alın metamızı,, deyu Üzerlerinde endahte etmekle isbat-ı müddea-yi 
şecaat ve ibtal-i azam-ı meharetlerinde W'_ . .r..;. ':Jl (' ı_,.·I(_, r-ı:){ ~) Ü mısra: 

~l:;l..ı: ~l:;lp t'.r l~j--ı>l 4 bir mertebe şik,estebal ve mübtela-yı renc-i infial 
olmuşlar ki tabir olunmaz. Taife-i mezbur.enin kilir ü taazzüni ve bala per
vazj.:.j tefevvüke teheccümleri müstağni anilbeyan iken sair hususlarda unf 
ve cebiı !erine müteva~iane akli ve nakil delayil iradile mebhut oldukla
rından maada böyle bi cem'iyyet-i meharet nümalatında cüntıd·ı islamiy
yeden bu makule bir edna şahsın i'la-yi din-i mübinde olan cesaret-i 
mevhubesinden dağ ber bala~yı dağ oldukları şu rütbe' şöhretşiar olmuş-· 
tur: Buhara ve Acem diyarlarından anda bulunan ehl-i islam sebbabe ge.:.~ 
za-.:yi hayret .ve teşekkür-i: din-i muhammedide aleyhi efdalüssel~vat. bezM- .. 
makdiret eyle·m-işlerdir. Asakir ve reayalan' ahva:l' dahi bu· minval .üz~te~·' 
cİir ki iınperatoriçeleri kürsi . nişin- i hükumet olduğu on·· sekiz ·on dokuz· 
seneden bettiriıecmu~ı ·memleketinde bir' ferdin burnunu dahi kanatmayup·· 
kemali rıfk u mülayemet ve hüsn-i hulkla mevsufe olduğundan maada ka· . . . ' . 

. -· .. " .. · .. 
[1] Petro III. . . _ . . . ____ .. 

[2] Frederic· Chris'tian (Auguste III. ün oğlu ve 17S-3.te>:Saks1auyil;Kıi:afi}·:· 
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tilden beri olan bazı mühim iktiza eden te'dibden maada bir kimseniri 
malına ve canına su-i kasd etmemesine ayinince ahd ü peyman eylemesile 
cümlesi mal ve canlarından emin ve tebea sı1-i halleri katle müncer öl
mıyacağını yakinen bilürler iken dahi yine cümlesi inkıyad-i azime ile 
zabitlerine mı1ti' ve münkad olduklarından devletlerini ve çariçelerin mü
balega iz'amda gulı1vleı:i hadden birun ·ve meal aşinaları dursun. beha
yim misal olanları dahi devletlerine şari vermek. daiyesile gı1nagı1n i'mal-i 

s. :ıı sanayi-i şeytanet ve ketİn-i esrar-ı devletlerine mukteziyat-ı diniyyelerinden 
ziyade riayet ederler. Hatta kemal-i itaatlerinden biri bilah teşbih-yeniçeri 
yasakcıları gibi bir haneye karagol tayin olunan soltadları mu_ayyen yer.; 
!erinde iken hane-i mezbure muhterik olsa ta zabitleri izin·· vermedikçe 
bir hatve nrahall-i muayyeninden tecavüz edemeyüp kaç aded ise külllsi 
ol ev ile bile yanarlar ve biı madde aynile ·zuhur ettiği mütevatiren 
meşhurdur. Ve defterlü reayası timar sahibinin abd-i memlı1ki gibi olup 
sahibi dilerse . el.'.ladlarıiı füruht eder. Lakin memleketlerinden h rice 
füruht mümkün değildir ve sahib-i timar. mürd oldukta tlma,r ve ziya-ı 
mülk· i menzil misillu evlad ve zevcesine ve eb'ad-i akrebasına bila muac
celetin kalmak indlerinde mer'i'dir. Reayaları değil muvazzaf askerlerine 

. . . / .. 
miri'letinden verdikleri ekmek neuzü ·billahi teala manend~i hişt-i gahalı1d. 
bir tarz nan-ı senknümuddır ki tışe-i dendan-ı kavm-i Canla müteessir olmai 
ve hezar sal k~'r-i muhitte dursa kıyafeti bozulmaz diyecek rütbedeçlir. 
Bir. pareleri dahi yoktur ki gayri eyücesin. peyda ederler. Aldıkları . 
cüz'i vazifeyi köprü geçmek, kayığa binmek ve sair hususlarda yine bit~ 
temam mirilerine verirler ki öyle cabeca cesur ve yol başlarında mahsus 
gümrükçü tarzında muayyen ademler vardır ve bu kavmin gerek reaya 
ve ger.ek askerlerinin bu rütbe irikıyad ve enva-i ezaya fahariımÜl nihad 
olduklarının hikmeti dahi böyledir ki memleketleri gayetülgaye maQ.fuz 
ve cemi-i güzargahları muhkem mahrus olduğundan bir . ahadin ser
hadle_rinden değil, tayin olundukları mahalden· harekete kudretleri yoktur. 
farz-ı inuhal üzere bila izin bir günlük d_ğil, bir saatlik mahalle gitse, 
eğerçi elinde. izin kağıdı olmayınca. mÜIJ!kün dahi deği;dir, lakin mesefa 
mümkünün.il' bu!Sa veçhen minelvücı1h · gayri selamet. bul~ayup cezası 
elbette tertip olunur. Muayyen oldukları mahalde o m~mleketin şiddet-i 
herdi ki tabir ve tahriri lricimad-ı zehan-ı ham eye badi ol~ca~ mertebede~ 
.ezzeddir, bila hail açıkta suret-i bican gibi mıhianup dururlar ve·bu kadar 

azaba ve. fakr u takaya bizzarur geberince _tahammül. ederler. ~.L.!'1~ 

Ahval-i kutr-z mesf ur: Mektezay-ı vakt ü zem an ve ufuk-ı mekana naza~ 
ran .Petreburka · vürudumuz eyyamın<la müddet-i leyi gayet kalll ve bade!~ 
gurı1b ufukda mer'iyye olan humret-i baht erden havere mümtedden, vakt-i 
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tulÇıa değin münkaziye oh;nadığından ı<avl-i İmameyne göre vakt-i işa mef-:-
kud ve şart-ı farziyyeti madum olmağın dört maha kaı ib müddette sela" 
vat-ı erbea ile bihçısebişşer' evkatgüzar olmuşuzdur. Hatta ramazan-ı şerif 
dahi bu eyyarria tesadüf etmeğin zaruri selavat-ı mağribi erkan-ı hafife-i 
müstacile ile eda, badehu taama müsareat olunup der'akab imsak olu
nurdu. Lakin biinayetillahi teala i'tidal-i hava vesilesile yirmi dört saatte 
bir iftar ederken aksar-i eyyam kadar dahi sıklet çekilmeyüp bihamdillahi 
teala sıyam-ı mübarek edasına muvaffak olduk. Lakin mukteza-yi vakte 
binaen sünnet-i şerife-i selat-ı teravihten mahruriıiyyet -ye öyle evkat-1 
mübarekede diyar-ı islamiyyeden bu'diyyetimiz hasebile mübtela-yı. elem-i 
bişümar olfilışıdık. Amma çare ne teravihe bedel esselat ve ezan-ı şerif 
ve temcid niisillu şeair-i islamiyye müteaddit müezzinler ile eda olun
dukça konağımız pişgahında olan nehr-i Neve kayıklar ile meşhun olup 
istima ederler idi.Ve eyyam-ı mezburede Petreburkta ·ticaret tarikile mü-. 
safir bulunan Buhara ehalisinden tarik-i nakşbendiyyeden olan bir kaç · 
zatları iftar ve i'd taamlarına ve cabeca dahi ziyafet davetletile ikram ve 
ekser sohbetimiz bahs-i ulum ve zikr-i şan u şevket ve akide-i pak-i Hazret-i 
Halife-i azam ve ahval-i şeref meal-i rical-i devlet vesair kavanin ü kavaid-i s. :;z 
ehl-i islama dair olmağla gerek sıhhat-i akide ve gerek şan u şevket-i Dev'"'. 
Jet-i Aliyye güşzedleri oldukça girye künan ed'iye-i icabet meal-i izdiyad-ı 
iclal-i Devleti Aliyye-i muhalledül' ikbalde yekzeban olarak «badelyevm, 
ahd olsun, memleketimizde cümfoye tefhim-i kadr ü şan-ı Devlet- i Aliyye-i 
bahirül'unvan ile beş vakit namaz gibi dua-yı bayırlarında yeksere sarf-ı 
tabu tuyan edelim» deyu misak bend olurlar idi. Hak celle ve ala ka-

. bule karin eyleyüp şehriyar-ı azam, halifetullahi fil'alem şevketlu, kudretlu 
padişahımız efendimiz hazretlerinin zat-ı keramet sıfatların Mattan· salim' 
ve erikei ciharibanilerinde madametüssemevati vel'arz daim ve kaim 
eyleyüp vekil-i mutlak ve kavvalun bilhak haris-i raiyye ve na?ım~ı memle-. 
ketleri olan düstur-ı celilülkadr Asaf sadr inayetlıi efendimiz hazretlerinin 
sadr-ı alilerinde ber -karar ve sair evliya-yi niam hazeratın dahi devam-ı 
ikbal ile müstedam ve tedabir-i nafiaların hayr ile husule karin. etmekle 
niçe bu abd-i ahkar gibi ibad-ı halisülfuadları saye~i . inayet'.erinde nail-~. 
kam ve bermurad olriıak müyesser eyleye, amin. Minval-i sabıkulbeyan üzre 
farziyet-i işa ta mah-ı ağustosa değin sakıt, badehu dikkat ile humret-i . 
ufuk tetebbu olunarak mah-ı mezburun önuncu gecesi beş dakika mikdarı 
vakH işa: bulunmağla edasına ihtida olunup badehu gecede birer ve 
ikişer- dakika tefavüt eylemiştir. "'--! ~·ı.. JI ~ J Moskovlu taifesinin bu 
fakiri ziyafetler ve temaşalar içün bu kadar zaman Petreburkta meks 
ettirdikleri pek de ikram kasdiyle olmayup zikr-i ~ti. Brandebur [1] üze-, 

[1] Brandeburg. 
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rine tayin eyledikleri askerlerine külli' ümid ile izmihlal-i Brandaburu zu
umlarinc:ie tahkik -etmeleriyle bize sakal başı dağıtmak sevdasında ol
dukları zahir olmuşidi ve cabeca suhbetlerinde "bu salde Prusya canibi.:. 
ne memur askerlerimiz Brandabur seraskerine galip olup memalik-i Prus
yayı temamer:ı teshir ettiklerinden başka Brandaburya hududuna dahi 
dahil olup ekser-i ·kılaını teshir ve ehalisini seby ve hazayinin bittemam 
kabzeylemişlerdir,, deyu mubahat ederler idi. Bu fakir ise kendi ricali 
ve tüccarlariyle ihtilat eden Buhara bazirgan]arından hafiyyeten rriadde.;. 
nin aslı olmayup ·cümlesi telaş-ı külllde dağ ber bala-yı dağ olduklarıni 
sahlhen haber almış iken dahi bu misillu ekazib-i zahirelerine mümaşat ile 
«vakıa bu makule mechulill'ahval bir Hersek makulesinin ne mali vardır 
ki bir iki seneden beru kadimi devletlerinden bir kaç devlet ile muara
za eyleye» deyu iham gfıne söyledikçe bu kadar asakir ve tedarükat 
ve mühimmata- bezl-i kudret ile yine bir iş· göremedikleriçün kemal-i in
fiallerinden taraf-ı hasmı vasıfla ıtra ile "öyle demeyiniz. Brandabur 
Hersek değil, kadimi kral ve gayet maldardır» deyu isti'zam ederler idi. 
Bu minval üzere meksimizi italeleri hengamında hilaf-ı memulleri rayiha
ciklerin istişmam ve aks-i müddeaları haberleri tevarüde başladıkta 

dahi tevatür l:mlmadan isticazemize suret-i ruhsat gösterüp iki üç gün 
zarfında tedarükümüzü tekmilde sarf-ı ·gayret etmişlerdir. Ziyafet eyledik
leri merkum Çarıskısle sarayından hareketimizin ikinci konağında mih
mandarımız haber-i beşaret ve beşaşet suretiyle gelüp askerimiz Branda
buru muzmahil ve bilcümle malik olduğu alat '\le mühimmat ve emvaline 
mutasarrıf oldukları haberleri ile tahriratlarımız gelüp «size müjde etniek 
üzre başvekil mahsus bana emir etmiştir» deyu eğerçi bast-ı müddea ey
ledi» lakin 4::' !..:. (f-~ ~L·ı f medlfılünce lisanı derununun hilafı" olduğu 
dahi suretinden hüveyda idi amma mukayyed olmayup sahte mahzuzi-

s. 33 yetler izhariyle mümaşat eylemişlerdir ve bu keyfiyetin tashihine hafiye_. 
ten bezl-i kudret olunup «aya kimden haber-i sahih alınur?» deyusa'yden 
hali değil idik. Amma Petreburktan şehr~i Moskova yarınca bir şehir ol_. 
mayup kura ve kasabat ehalileri ise behayim makulesi ve ketm-i esrarda 
mübalağa tenbihlu olmağın bir habere zaferyab olamadık idi. Şehr-i Mos
kova vüsulümüzde etba-ı bendegiye Gürci mahallesinde bazı mülakat 
eden Gürci taifesinden bir mikdar hakikat-ı hale ıttıla ve kenise ve ma-:· 
nastırlarında zuumlarınca memuren gı1ya duaya hücumlarından istidlal 
dahi olunmuştu. Badehu Leh memleketine vÖsulümüzde Brandabur dl~ 
yarından gelen tüccar ve Lehlünün bazı söz anlar zabitlerinden bu veç
hile tashih-i müddea olunmuştur ki Moskovlu askeri Brandebur leşferin
den bir kaç kat ziyade olduğu halde Brandaburun tahtgahına karib ol
duklarında Braudabur kralı Nemçe taburu ile muharebe üzre iken bu 

' . 
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haberi .aldıkta. der'akab kendi taburunda bir yarar· se~askeriri · alİkoyup 
kendi mukaddema Moskov caniblerine tayin eylediği seraskeri taburuna 
bir mikdar . asker ile ılgar ve müsareaten vüsulünde cümlesi ancak otuz 
bine baliğ Moskovlu ise tedarükat-ı kaviyye ile ol taburda doksan bin 
mikdarı asker oldukların tahkik ve re'yel'ayn müşahede ettikte birası 
galip olmağın yüzü üzr~ kapanup din ve ayinince perverdigar-i aleme 
tazarru ve tezellülde. ifrat ile «her kime ne adavetim vc:r ise var. Lakin bu 
Moskovlu gaddarlarına bir dürlü kasd-ı bed ve husumetim yoğiken. bu 
mekkar ve gaddar böyJe vakitte zulm-i sarih irtikab ve dar ü diyar u nı.
iyyetim izmihlaline vakt-ı fırsat ihtilasiyle kasdeylemiştit» deyu zar u gir
yan münacat ve istimdadı hila.Iinde ceneralleri vesair rüesa-yi askerisi 
izhar-ı gayret ·ve hamiyyet ile «ağlıyacak zaman değil. Moskovlu giribanı".' 
mıza yapışacak mertebeye gelmişlerdir ve bu taifenin hiyel ü desayiste 
meharetleri malumdur. Eğer nekadar muharebe sabaha kavi - olunmuş is~ 
dahi .i'tiinad olulımayup iş geceye kalursa nedamet emr~i mukarrerdir. 

· Biz cümle baş ve canimızı uğrunuza feda eyledik. Çare-i'kar hemen şimdi 
ayağımız tozile hücum edelim» deyu ittifak etmelerile der'akab tertib-i 
sufuf ile muharebeye ikdam ve hamelat-ı peyderpey-i top ü tüfenge ihti._ 
marn etmeleriyle ezşam tabanı iki canibden sical-i ateş insibabına . aram 
verilmeyüp zemin ve asumanı ateş ile memlu olup lakin galebe bir ta
raftan hüveyda olmadığı kral-ı mesfurun manzuru olıcak «iş böyle gideı -
se' ihtimaldir ki inkisarımıza bais olun> deyu herçi badabad guyan 
habl-i metin.:..i avn i rabbaniye teşebbüs ve. kabza-i şimşire el urup «bu ·da
vayı ancak seyf-i sarim fasleder» deyu ke~di terbiyet kerdesi olan ekseri 
serp [1] cinsi erbab-ı süyı1file hamle- i gayı1raneye derkarve vakt-i duha-' 
dan vakt-i zuhura. değin iştigal-i karzar-ı seyfiyye eyleyüp biemrillahi "teala 
böyle külli askere galebe ve taburlarına istila eylemiştir. On sekiz· bin 
küştelerinden maada ·on iki bin neferi birkaç ceneral ve rüesalariyle esir 
ve taburlarında mevcud olan bilcümle hazayin-i zehfür ve yüz on kıt'a 
top ve alatve mühimmat-ı sairelerin iğtinam ve topları içinde altı yüz ade
me karşu dane döğer bais-i hayret olacak bir musanna' top-ı ·garibül'uslub . 
ki bu hakir Petreburkta iken hala topçu başılarının ihtira' eylediği mez
bur top ile iftihar ederler idiVelhasıl bu ifrat-ı galebe ile mesrurve şa
dman ve asker-i hezimet rehber-i Rusiyye bin bela ile semt:-i selamete güri
zan oldukların ho.ber verdiklerinden maada bu muharebede seraskerleri 
olan ceiıeral-i nekbet meal ki sanayi_-i harhiyyede mahir ve fünun-ı deka
yik-i muharebede mehareti mütevatır Feı::mar [2] nam 'mekkar Rusiyye 
beyninde gayet muteber olmağla .anı intihap ve fertmareşallığa [3] nam._ 

( Arf.ıa ı gelecek sayıda) 

[1 l Sı~plı · . . . . 
[2] Willim Fermor (1704-1771), Kont. 1738 de Osmanlılara, 1741 de lsveçlilere, 1757 

de prusyalılara karşı harbeden Rus ordularında komutanlık etmiştir. Katerina il. zama~ 
riında· Smolensk valisi olmuştur. · 

[3] Feldmareşallığa 
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