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KAPICIBAŞI NİŞLİ MEHMET AGA'NIN MOSKOV A 
SEFARETNAMESİ 

Henüz neşredilmemiş sefaretname metinlerimizin en eskilerinden . biri daha Türk 
Tarih Vesikaları dergisinin bu sayısından itibaren umumi istifadeye konulmaktadır. Bu 
sefaretname, M. 1722 " H. 1135 yılında, Ahmet III. tarafından Moskova'ya, Rusya İmpa
ratoru Petro I. e bir mektup götürmek ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 23 haziran 
1724 te akdolunan ittifakın zeminini hazırlamak vazifesiyle gönderilen Kapıcıbaşı Nişli 
Mehmet Ağa tarafından yazılmıştır. 

Pasarofça Muahede~inin akdinden sonra 1720 de Rusya İstanbnla Aleksej Ivanoviç 
Daşkov adında bir sefir gönd~rerek Osmanlı İmparatorluğu ile 16 ikinciteşrin 1720 de 
yeni bir muahede akdine muvaff~k olmuştu 1]. Bu muahede ile iki devlet arasındaki 
sulh teyit olunuyor, Osmanlı Devleti Lehistan Kırallığının irsi olmasına' mümanaat etmeyi 
kabul ediyor ve o zamana kadar Rusların Kırım hanlarına vermekte oldukları vergiyi kal
clırıy'ordu. Kuvvetli bir Lehistan'ın varlığının Osmanlı Devletinin menfaati İcabından oldu
ğunu düşünemiyen Damat İbrahim Paşa bu muahede ile Rusyanın Lehistan işlerine daha 
çok karışmasına imkan veriyor, Petro 'nun İmparatorluğunu tasdik etmiyerek yine kendi
sine Çar ünvaniyle hitap etmeyi bir başarı sayıyordu. Ruslar bu muahedenamenin akdin
den sonra da Osmanlılar aleyhine yine bazı hareketlerde bulunmuşlar, Osmanlılara tabi
iyetleri oldukça şekli olan Lezgiler ve Kabartay ülkesi sakinleri Üzerinde bir takım teşeb
büslere geçmişler ve Kırım hudutlarında, Ejderhan civarında ve Hazer kıyıla.rındaki bir çok 
hareketleriyle yeniden harp endişeleri doğmasına yol açmışlardı. Bu sıralarda İran'daki 
karışık vaziyetlerden istifade etmek istiyen Osmanlı Sadrazamı, Fransa ile umduğu ittifakı 
temin edemeyince, İran aleyhine Ruslarla bir ittifak yapmayı 'memleket menfaatine uygun 
görmüş ve bn imkanı araştırmak, yapılacak ittifak teklifinin iyi kabul görüp görmiyece
ğini anlamak ve Şirvan Hanlığını, Osmanlı tabiiyetine kabul olunduğu cihetle bundan böyle 
Rusyanın bu memleket işlerine karışmasının iki devlet arasındaki müebbet sulhe aykırı 
düşeceğini 2] bildirmek üzere Kapıcıbaşılardan Nişli Mehmet Ağayı, Moskova'ya orta elçi 
olarak göndermeyi uygun bulmuştu. 

Mehmet Ağa 1722 senesi ilkteşrini başlarında İstanbul' dan ayrılmış ve 17 şubat 
1723 de İstanbul'a dönmüştür. 

Topkapı Sarayı Müzesinin Revan Odası kütüphanesinde No. 1313 m. de kayı.tlı olan bu 
sefaretnamenin ikinci bir nüshası da İstanbul Üniversitesi kütüphanesinin yildız yazmaları 
arasında Sefaretname-i Hatti Efendi ve Ahmet Resmi ve Nahiff adiyle 270 numarada 
kayıtlı bir mecmuada bulunmaktadır. Başka bir yerde olduğuna dair henüz bir malil.mat 
elde etmek kabil olamamıştır. . 

Neşre esas tutulan Topkapı nüshası, 18X30,5 (yazı sathı 21Xl0) eb'adında 21 satırlı 

33 varaktan müteşekkildir. Nesih ile yazılmıştır. İstinsah tarihi ve müstensihi yoktur. 
Cetvel ve durakları müzehheptir. Ebri mukavva kaplıdır. Yıldız nüshası ise 16X27 eb'a-

. 1] Mecmua-i Muahedat, c. m, s. 229-237. 
2] Tarih-i Küçük Çelebizade Asım, s. 24. 
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dında 472 varaktan müteşekkil bir mecmua içindedir. Nesih ile yazılmıştır. İstinsah tarihi 
ve müstensihi belli değildir. Mecmuanın 78-126 ıncı varakları arasındadır 8]. 

Sefaretname sahibinin hayat ve şahsiyeti hakkında malı'.lmat elde olunamamıştır. 

Adı ve memleketi, Çelebizade Asım Efendi tarihinde iki yerde zikrolunmaktadır 4]. 

Sicill-i Osman!de adı, açık olarak yoktur. Yalnız 1725 d" Damat İbrahim Paşa tarafından 
Kastamoniye sürülen ve Patrona vakasından sonra tekrar iş başına geçen Kapıcıbaşı Hısım 
Mehmet Ağa 5] adlı bir zatın bu devrin kapıcıbaşıları arasında adı görülmektedir. 

Faik Reşit UNAT 
Mf, V. Talim ve Terbiye Heyeti Azası 

3j Hicri 1188 (M. 1774) den sonra tertip olunduğu son vesikasının tarihinden anla
şılan bu mecmuada bir çoğu bu devirlerin tarih olayları bakımından ayrıca dikkate değer 
şu risaleler ve vesikalar vardır : 

1) Sefaretname-i Hattl Efendi besemt-i Nemçe (7-34), 2) Sefaretname-i Ahmed Resmi 
Efendi besemt-i Prusya (36-67), 3) Memalik-i Moskova dair Kazak beyzadesinin takriri 
(62-77), 4) 1135 tarihinde Moskovaya giden elçi takriri (78-726), 5) Vasf-ı hal-i Memalik-i 
Alman ve keyfiyet-i Prusya (7211-144), 6) İklim-i Avrupa'da vaki mü!Ukı'.in ittifaknamesi 

.. (746-753), 7) Avrupa"da vaki kıralların ahvali (154-165), 8) Tatar hanları ve Çerkes ve 
Nogay ve Dağıstan ve Moskov ve Kazak ahvali ( 7 66-7 87), 9) Dağıstan sükkanı keyfiyeti 
(188-194), 10) 11.43 tarihinde culus-ı hümayun tepşiriyle Nemçe devletine ib'as olunan 
elçi takriri (196-218), 11) İmperyo dükalarından Çasar olan Toskana dükasının ahvali 
(219~228), 12) Sefaretname-i Ahmed Resmi besemt-i Nemçe (230-245), 13) Takrir-i Merami 
Efendi Muhaddid-i canib-i Azak (246-275), 14) Avrupaya mensup nizam-ı umur-ı hariciye 
(276-289), 15) Risale-i Hulasatül itibar (290-339), 16) Musalaha-i Kaynarca l339-358), 
17) Tenkihname-i Aynalı Kavak (358-367), 18) Rusyalu ile devlet-i Aliyyenin seksen bir 
madde üzerine ticaret (muahede) name suretidir (368-395), 19) Devlet-i Aliyeden İsveç
luya beray-ı muhafaza-i itti.fak verilen temessük sureti (395-399), 20) Rusya kapukethüda
sının hudud-ı islamiyeye dair takriri (399-402), 21) Reisülküttap Abdurrezzak Efendiye 
Hayri Efendi kalemiyle verilen ruhsatname sureti (402-404), 22) Reisülküttap Abdurrezzak 
Efendiye Resmi Ahmed Efendinin takdim eylediği makale (404-410), 23) Devleti Aliye 
ile hemhudut olan kıralların esamisi (470-420), 24) 1188 tarihinde elçi Abdülkerim Efen
dinin takriri (420-472). 

4) Tarih-i Küçük Çelebizade Aszm, s. 24, 56. . 
"] Sicill-i Osmani, c. IV, s. 227. 
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BİN YÜZ OTUZ BEŞ TARİHİNDE 6
] MOSKOV A'Y A 

GİDEN ELÇİNİN TAKRİRİ 

H ÜV - EL - FEYYAZ C.J"'l~JI_,"') 

Levha-i tarih-i sal-i alem hamse ve selasin ve mie ve elf ile muhalla 
ve mürtesem oldukda tfüfe-i Moskof Cenerallerinden Topal Yuvan nam 

. Ceneral-i bed-fial ve bundan akdem nehr-i Ton (J) ·kazaklarının Dev
let-i Aliyye-i ebediyet-ül-istimrare tabi Nogay Tatarına ve Çerakise ve 
Portakal (J\.a..-~y) kazaklarına isal-i gezend i1 hasar üzere olub ve İmpa
ratorun dahi Çerkes Kerman'da eylediği taaddi ve Arslan Bey vak' ası husus

ları serhadd-i İslamide vaki suğurda (<>-'.)_,~) olan tavayif-i askeriyenin bais-i 
ihtilali olur haberler ve eraclf zuhur ve derun-i İstanbul'da dahi halk 
ziyade gaddar (dağdar) olmağla herkes kendu hayallerinde mevhum olan 
eşkal ve suver-i fasidesine suret virmek içün düruğ-ı bifüruğ-ı guna-gun 
işaasiyle etraf u eknaf meslub-ür-raha olmakdan naşi ekazib-i mezküre 
Şevketlu, Kudretlu Azemetlu, Mehabetlu, Kerametlu ruh-i alem Padişa- · 
hımız Sultan Ahmed Han 7] Efendimiz Hazretlerinin guş-zed-i hüma
yunları olub tashihi iktiza ve def'-i iştibah-i külII irade-i hümayun buyu
rulduğu ecilden bu abd-i naçizlerin sefaret ile Moskov Çarı tarafına ir
sal ve tevfik-i hazret-i perverdigari ve yümn-i hirnmet-i tacdari ile ha
zarat-ı evliya-yi niam Efendilerimizin hak-i kadem-i ikslr-tev'emlerine 
n1ymal oluncıya değin gerek nezd-i Çarda ve gerek amed-şüd-i esna-yı 
rahda cilveger-i minassa-i bürfız olan vekayi bu mahalle sebt olunmak 
içün işbu ceride-i sadakat - hıride ittihaz olunmuşdur, Cenab-ı nizam
bahşa-yi umur-ı kainat teala şanuhu meyamin-i himem-i cezile-i hazret-i 
hudavendigari ile tevfikat-ı aliyyesin ni'm-er-refik. eyliye amin! 

1135 (1722) 

İşbu bin yüz otuz beş senesinde taraf-ı Devlet-i Aliyyeden Name-i 
hümayun-ı' şevket-makrun ve mektı.1b-ı veliyy-un-niami ile ba-fermah-ı ali 
Moskov Çarı tarafına memur olub sene-i mezbure mah-ı muharreminin 
üçüncü çarşenbih (çarşanba) günu 8

] Asitane'den azimet olunub inşa-Allahu 
teala: inayetlu efendilerimin yumn-i himem-i aliyyeleriyle vüs'üm merte
besi müşahede olunan vekayiler tahrir ve beyan olunur. 

6) 1722 
7] Ahmed IH. Hayatı: (1673-1736), saltanatı: (1703-1730) 
8) 16. x. 1722 . 
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Eluaki fi 3 M (3 muharrem 1135=14. X. 1722) 

İşbu sene hamse ve selasi'n ve mie ve elf muharreminin gurresinde 9
] 

·hala Kethüda-yi hazret· i Sadr-i Ali Efendimiz Hazretleri bu kulların 
çağırnb İnayetulı1 Efendimiz seni Moskov Çarına tayin etmişdir, var 
tedarük üzre ol deyü tenbih buyurdular. İki gün mürurundan İnayetlı1 
veliyy-ün-niam Efendimizin hak-i paylerine varıldıkda Name-i hümayun-ı 
mehabet-makrı1nı ve Mektfib-ı hazret-i veliyy-ün-niami yedimize teslim 
ba'dehu gerek Han-ı Alişan Hazretlerine ve gerek Çar-ı müşarünileyhe 
tefhimi muktazi . olan bazı mevad bu kullarına nasihat-amlz ile lisanen 
tenbih ve ferman buyurub bu kulları dahi hak-i pay-i aliyyelerine n1ymal 
idüb veda' ve mekari bargirl~riyle mah-ı mezhurun sekizinci günü10

] 

Kırkkilse nam mahalle nüzul ve menzil bargirlerine süvar olunub Aydost 
kurbinde Karap,unar nam karyede Devletlı1 İnayetlı1 Veliyy-ün-niam Efrn
dimiz Hazretlerinin taraf.ı · alilerinden' Tatar Ali nam kullariyle bir kıt'a 
memhur kiiime-i emr-üsh1bları taraf-ı kullarına vüsul ve derun-ı kaimede 
bazı mükalemeye dair hususlara murahhas buyurmuşlar. İnşa-Allahu teala 
iktizasına göre vaktiyle icrasına mubaderet olunur. Hak sübhanehu ve 
teala kendi lı1tfiyle her halde umurıimuza tevfikin refik eyliye amin bi
hakki seyyid-il-mürseli'n. 

Hacıoğlu Bazanna nüzulümüzde Asitaneden azimetimizden bir 
hafta mukaddem Moskov Kapu kethüdası taı afından giden ulağın 

maiyetine tayin (olunan) Divan çavuşlarından Hasan Çavuşa müsadefe 
olunub bundan akdem Moskov Elçisi üzerine tayin olunan Mustafa Ağa 
ile Moskov'a maen gitmekle ·ol tarafa dair bazı hususlar kenduden sual 
olundukda takrir "siz böyle sebük-bar niçün gidersiz, biz geçen sene 
Mustafa Ağa ile tedarükimiz ile gitdikde bile azim zaruret çekdik. Anda 

sizin içün kap ve kacak bulunmaz ve sizin aşçınız <.;s:_;~'°) yokdur. Hal
ka taam kim pişirür, anlar size tayın yerine akça virürler. Pek ,zaruret 
çekersiz ve bizim iki ademimiz vefat eyledi, kefen bile bulamadık,, deyu 
takrir eyledikde hizmetkarlarımıza azim infial gelmekle biz dahi kenduye 
"Bu misillı1 sözleri hizmetkar yanında söylenür mü» deyu cevap ve gene 
hizmetkarlarımıza istimalet virüb on üçüncü gün 11

] Tulça nam mahalden 
nehr-i Tunayı ubur ve İsmail nam mahalle nüzul olundukda aşçı ve 
ve bazı levazımata müteallik tedarük içün bir gün meks olunub ve 
esna-yi tarikde ubur olunacak kebir sular olub ve gayri bu mahalden 

9) 12. x. 1722 

10) 19, X. 1722 

ll) 24. x. 1722 
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ekseri menzil-i araba olmağla Name-i Hümayunu muhafaza içün bir kır- " 
mızı puşfdeli koçı tedarük olunub ve nehr-i Turlaya karfb Yanık Pa
langa nam mahalle nüzul ulundukda bu mahalden Özü kal'asine varınca 
mabeyni otuz saat mesafe berr ü beyaban olmağla maiyetimize iki bay
rak beşlu tayin ve nehrci mezburu ubur ve ol gece Koca Bey (Hoça
bey) tabir olunur bir tepenin dibinde aram ve bu mahaller ziyade 
mahuf olub müruru ubur iden ebna~yi sebllin ziyade usreti ve muhatara 
olmağla vücuhla bir palanga ve bir hana muhtacdır. İnayeth1 efendileri
mizin malum-ı devletleri buyurulmak içün tahrire cesaret kılındı. Ertesi 
Özü kal'asine iki saat karib Berezen suyu tabir olunur nehri kayıklar ile 
ubur ve Özü Muhafızı Ahmed Paşa tarafından Kethüdası ve Özü Ka
dısı ve birkaç ocak çorbacıları Name-i Hümayun-ı şevket-makruna ikra
men istikbal ve kal'a birununda cümle ocak ağaları selama dizilüb top 
şenliği ile konağımıza nüzul olundukda Paşa-yı müşarünileyh dahi kona
ğımıza gelüb Şevketlu, Azemetlı1,' Kudretlı1 Padişah - ı alempenah Efen
dimizin ve inayet!U efendilerimizin sadakaUiarı ve hayırhah kulları olub 
Name-i Hümayun-ı şevket-makrunun şerefine bin-nefs kendi hidemat-ı 

padişahiye ihtimam ile inayetlı1 efendilerimizi dua-yi hayr ile ve daima 
duaları hizmetinde derkar olub ahali-i vilayet dahi kenduden hoşnud ve 
ri:lziler olduğu müşahede olunub cerideye tahrire c~saret kılındı ve ertesi 
gün kayıklar ile Kılburun'a geçilüp Orkapusu bu mahalle kırk saat 
mesafe o~mağla iki bayrak beşlu ile reva ne ve iki gece berr ü beyaban da 
kalınub Asitane'den yirmi iki günde Orkal'asi nam mahalle duhul ve 
Saadetlu, Celadetlı1 Han-ı Alişan Hazretleri Bağçesaray'da hastalık qlmağla 
sayd ü şikar behanesiyle Kırım adası dahilinde leb-i deryada vaki Urkal'
asi'ne üç saat mesafe Katkazak nam karyede bulunub Mehmed Baki 
Efendi nam bir ademisin gönderüb ertesi kenduleri dahi Ur'a teşrif 

buyurduklarında İnayetlı'.'ı Efendimin mektub-ı şerif ve kaime-i münifelerin 
teslim ve lisanen ferman buyurdukları bazı ahvali tefhim ve kendulerinin 
lisanen takrirleri inayetıo. veliyy-ün-niamın hakipa-yı alilerine bir kıt'a 
kaime-i bendegi ile irsal kılındı. 

fi 26 M (26 muharrem 1135 = 6. XL 1722) 

Tarih-i mezbı1rda bu ,mahalden hareket Kının karyelerinden ve 

Karasu'dan ve Kerş'den (..; }") mah-ı safer-ül-hayrın beşinci gün12] Kal'a-i 
cedid nam mahalle nüzul, vech-i meşruh üzere kal'a neferatı ve ocak 
ağalan Ömer Paşa tarafından istikbal ve Name-i Hümayun-ı şevket
makruna ikramen top şenliği ile konağımıza nüzul oldukda kal'a ağaları 

12] 15.XI.1722 
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"mukaddem Azak'a sizin haberiniz gidüb Çetenli (J::~) nam mahalle beşlü 
bayrakları karşu gelmeğe muhtacdır. Zira Çetenli'den öte yalnız gidil
mez. Devlet-i Aliyye tarafından gelenler ol mahalde bayraklar gelince 
beher hal meks iderler,, deyü haber virmeleriyle biz dahi Seadetlii Mir
za Mehmed Paşa Hazn::tlerine Çetenli nam mahalle bayraklar göndermek 
içün ademimiz ile bir mektub tahrir ve Aço kal'ası muhafızına bir beşlü 
ile gönderilmek üzere irsal ve ertesi gün sefineler ile on sekiz mil der
yadan Taman yakasına geçilüb ertesi Temrek nam mahalle nüzul olun
dukda bir gün meks olunub beşlü bayrakları geç gelür mülahazasiyle 
Seadetlii Bahtgiray Sultan on saat karib mesafe Kapulu nam me>halde 
olub ve Çetenli nam mahal berr ü beyaban olmağla Name-i Hümayun 
ile meks olunmamak içün bir mikdar Tatar maiyetimize tayin ibneleri 
içün bir mektub gönderilüb ertesi gün Karakoban nam mahalle nüzul 
ve andan dahi Çetenli kurbine nüzul olundukda Acu Beşlü Ağası Mustafa 
Ağa menzil tedarüki içün mahall-i mezbfıra gelüb ve Temerek Beşlü Ağa
sı Çoban Ağa yanımızda olmağla ikisinin neferatiyle gitmek üzere ken
dülere tefhim olundukda "bir vechile bizler boynumuza almayuz ve nefe
ratlarımız dahi cümlesi yanımızda mevcud değildir, götürmeğe havfedi
riz,, deyü cevab eylediklerinde der'akab Bathgiray Sultan tarafından 
mektub varid olub mefhumunda "maiyetinize Mehmed Mirza nam bir 
ademimiz tayin olunmuşdur. Azak Beşlüleri gelüb mülaki olundukda av
det itdiresiz,, deyü tahrir itmişler. Ertesi nehr.i Koban'ı ubı1r, bir saat 
karib Küçük Akındılı nam mahalle nüzul ve tayin olunan Mehmed Mirza 
sekiz nefer adem ile mahall-i mezbura gelüb "dahi ademin var mı,, de
yü sual olundukda "hergelemiz karşuda olmağla cem' idemedim,, deyü 
cevab eyledi. Biz dahi mütevekkilen alallah kendü ademlerimiz ve on 
beş nefer mikdan sürücü ile revane ve dört gece berr Ü beyabanda kalı
nub Göğümlük nam mahal Azak kal'asine iki saat karfb olmağla Azak 
Beşlulerine müsadefe olunub ol gece ol mahalde kalınub ertesi Güğüm
lük suyunu mürur ve Azak Valisi tarafından Name-i Hümayunu istikbal içün 
sabıka Kethüdası İbrahim Ağa ve Beşlü ağalan gelüb Azağa duhulümüz
de üç pare top şenliği idüb Defterdar Efendinin konağına nüzul 

Elvaki fi 17 S. (17 safer 1135 = 27. XI. 1722) 
Y evm-i mezbfırda Devletlfı Mirza Paşa Hazretlerine varılub bir saat 

evvel gitmemiz içün müzakere olunub Moskovlu tarafından hudud başın
da olan Yeni Kal' a Boyarına mektub yazılub Azak Çete Ağası Mustafa 
Ağa ve tarafımızdan bir adem gönderilmek üzere tasmim olundı. Biz 
dahi bir imtihan içün maiyetimize tayin olunan tercüman Antonaki'yi 
maan göndermek üzere Devletlı1 Mirza Paşa Hazretlerinden istizan olu
nub anlar dahi münasib görmekle maan gönderildi. Zira "yollarda Ka-

289 
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pu Kethüda-smdan serhad başlarından olan zabitlere kağıdlarım vardır, 
ben vardıkdan sonra sizi bir saat tevakkuf itdirmezler ve sizi izaz ve 
ikram ile götürürler. Bu yollaı daki gibi zahmet çekilmez,, deyü söyler
di. Bundan maada Çarın avdeti hususundan· esna-yı musahabetde 
"Çarımız bu işe bu kadar yapışdıkdan sonra feragat itmek emr-i muhaldir,, 
deyü herbar söylerdi. Biz dahi "inayetlı1 efendilerimizin hulı1s-ı kalbleri
ne göre Cenab-ı Rabb-ül-alemln kendü kabriyle münhezimen avdetin mü
yesser eyliye,, deyü deruni dua iderek ertesi gün Vezir-i müşarünileyh 
tarafından ve tarafımızdan Azak kal'asine dühulümüzü ve ol tarafa azi
metimizi müş'ir mektLblar tahrir ve taraflarına irsal olundı. Yedi gün 
•nÜ'·uruııdi1n sonra avdet ve Vezlr-i müşarünileyh Hazretlerine yazılan 
ıııe'.,tub.arında hudud başında Mustafa Ağa ile mükalemeye tayin olan 
Komarin geldüğini tahrir idüb "bizim ol tarafa varmamızı kat'a tahrir 
itrneyüb ancak zabitime adem gönderdim; madamki haberi gelmedikçe 
bu tarafa gelmelerine ruhsat virmem ve ı geldikleri halde tayinatların 
v,ı meğe iktidarım yokdur,, deyü lisanen günderdiği cevabdan sonra"lisa
nen haberine ne itibar,, deyü kanaat olunmayub tekrar Vezir-ı müşarü

nileyh tarafından ve tarafımızdam "lisan haberine ne itibar ve taraf-ı 
Devlet-i Aliyyeden bir saat evvel Çar Hazretlerine varılmak ferman 
olmuşdur,, deyü mektublar yazılup irsal olundukda üç gün mürurundan 
sonra. boyar-ı mefsur tarafından Vezir-i müşarünileyh hazretlerine ve ta
rafımıza gelen mektubların tercümesidir: 

Elyaki' fi 28 S. 1135. (28 safer 1135 = 8. XII. 1722) 

Devletlu Seadetlu Azak Valisi Mehmed Paşa Hazretlerine 

Temenna olunur ki bu senede ve bu ayda gönderdiğiniz kuğıd gelüb 
vusul ve mefhumu malum oldu. Nişli (j.:.i) Mehmed Ağa içün tahrir 
buyuru/muş idi. Mukaddem Ruğıdımzda haberin virmedin idi. Şimdi 

tekrar mektub tahrir olunub irsal olunmuşdur ve sizin udemleriniz . 
yediyle Kapudan beş nefer kazak ile gönderilmişdir. Siz devlet/uya ·rica 
olunur ki Kapucubaş1 Ağaya buluşdzrasız ve Kapucubaşı Ağaya buluş

dukdan sonra seliimet üzere gene avdet ve tarafımıza irsal idesiz temenna 
olunur. 

Bende ) 
l.d . z~ c_,..,_,.t.,, .SJ""' na us · 

Tarafımıza gelen mektubun tercümesidir: 
İ zzetlu dostumuz Mehmed Ağa, 

Selrimlar ve dualar olunur. Sizin gönderdiğiniz ademler ile mek
tubunuz vusul buldu ve malumumuz oldu. Anın cevabıdır ki size yaz-

290 



Moskova· Sefaretnamesi 

mışızdır ve Devletlu Azak Valisi Mehmet Paşa'nzn mektubunda sizin 
Azağa geldüğinizi yazmışlar ve tercüman Antonaki'yi gönderdiğin işaret 
itmişler ve benim mektubumda Paşa'ya cevaben yazmamış idim. Niçin 
lisanen tercümana ifade etmişdim ki bu taraf da kal'amiz yeni yapılma· 
dır, böyle Elçileri almağa kondurmak içün bir ger yapılmamışdır. Azak 
Yeni Kal'aden uzak olmayub bir günlük yol olmağla benim zabitimden 
heman ferman geldüği gibi sizi riayet ile almasına memurum ve Çar. 
Efendimizin olduğu mahalle riayet ile götürürüm. Eğer ferman gelince 
Azak' da meks ilmeğe rıizı değilseniz buyurun, ferman gelince Yeni kal'
ade meksidin kendünizin harciyle ve size ifade ederim ki yeni yer ol
mağla huzursuz konaklarda olursuz. Çok ademiniz olmağla sıklet olur. 
Zahlre içün bulunmakda size azim zahmet olur ve size hoş geldiniz de- · 
meğe <idem göndermediğimiz mazur olsun; işlerimiz ziyade çok olmakla
dır. Şimdi Yeni Kal'a'den Kapudammızı gönderdik; hoş geldiniz, safa 
geldiniz.· Eğer kendi harcınız ile ferman gelince Yeni Kal'ade· oturmağa • 
gelürseniz heman elinizdedit, buyurun konak viririz ve Kapudanımız ile 
haberin gönderesiz, 

Bende 

İdrialus 

Tekrar Kapudanla tarafımızdan irsal olunan mektub suretidir: 

fi 29 S. (29 safer 113.5 = 9. XII. 1722) 

Sadakatlu Mahabbetlu Yeni Kal'a bogarı dostumuz hatemet avakıbuhu 
bil-hayri ver-reşad kıbeline . . 

Dostluğa layık ve mihr ü muhabbete muvafık selii.m-z seliimet- encam 
ve peyam-z meveddet- irtisam ibluğıyle hutır-ı dostane/eri r.iayet ve isti'
lam olundukdan sonra inha ve if ham olunur ki, irsal eylediğiniz kapudam
nız yediyle mektubunuz vüsul ve mefhumu malum oldu. "Kal'amız yeni 
yapzlmrş kal'adir, size luyzk konak bulunmaz ve yanınızda ademleriniz 
çok olmağla zabitimden ferman gelince zahire tedarükine kadir değiliz, 

zahmet çekersiz, eğer zahfreniz ile gelürseniz hoş geldiniz. Ne vakit 
gelmek mürad iderseniz konaklar hazırdır,,' deyü yazmışsınız. Hazzey
ledik. El-hamdü-lilliihi teala Sevketlu Kudret/fi Azametlu Padişah-ı 

alm-peniih Efendimizin eyyam-z devletlerinde size bir türlü zahfre 
teklifi ile renc'ide idüb zahmet çekdirmeyüz. Hürmeilu Çar Hazretlerine 
varınca kendü akçamzz ile iktiza iden za'hiremizi aluruz. Dostluk 
muktezas1 üzere bizim sizden matlubumuz bir gün evvel Nii.me-i Hü-
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mayun-ı şevket-makrun ile l:/ürmetlu Çar Hazretlerine göndermeğe sa'y ü 
ihtimam eylemenizdir. İnşa-Allahu teala mah-z rebfulevvelin gurresi ha
mis (10. Xll. 1722 perşembe) günü Azak'dan hareket ve hududa karfb 
bir mahalde ol gece meks ve ertesi yevm-i cüm'a seherfce mahall-i mez
bfirden dahi hareket ve size Yeni Kal'aye varılmak tasmim olunmuşdur. 
Sizler dahi mutad- i kadim üzere merasim-i dostluk ne vechile riayet 
olunmak layık ve münasib ise icra idersiz ve tercüman Antonaki dahi 
Kapudanmzz ile maan tarafznzza aminen ve salimen iade ve irca olun
muşdur. Ves selamü ala men ittebec-al-hüda 13) 

Hududdan Yenikal'a, saat 5 

Bundan sonra Ur kal'asinden Seadetlu Celadetlu Han-ı alişan Haz
retlerinden müfarekat ve esna. yi rahda vaki kaza ve kasabada ve kal'a 
ve palangalardan Karasu ve Y:eni Kal'a ve Taman. ve Temerek ve Acu 
vel-hasılAzak'a gelince vüs'üm mertebesi bazı havadisat ve vukufu olanlar
dan isticlab ve üç kıt'a memhur kaime hala Defterdar Efendinin Ağaların
dan Ömer Ağa ile hfık-i pay-ı veliyy-ün-niamiye irsal kılınrnışdır. Ba'dehu 
Azak'da İnayetlı1 veliyy-ün-niam efendilerimizin eyyam-ı devletlerinde iktiza 
iden zehfıir ve levazımatımızı cümle tedarük ve mübayaa olunub mah-ı 

reb!ulevvelin gurresi hamis (16 XII.1722 perşembe) günü Azak'dan hareket 
ve savb-ı memuremize azimet olundukda Devletlu Mirza (Mehmed) Paşa 
Hazretleri tarafından sade nakkare ile sabıka Kethüdası İbrahim Ağayı 
ve neferatlariyle on bayrak Beşlu Ağalarını tayin buyurub ol gece 
hudud başında meks olunub ertesi Boyar·ı mastur tarafından yüz nefer 
atlu ile bir Kapudanı İkioba tabir olunur mahalde istikbal-i Name-i 
Hümayurı ile. bizi teslim ve Ağa-yi mumaileyh teslimine yedlerinden 
temessük alub ve cümle ile helallaşub inütevekkilen alellah revane olun
muşdur. Bir saat mürurundan sonra sınur başında zayi olan eşyaların 

davasına memur Mustafa Ağa ile mükalemeye tayin olunan Kumsara 
müsadefe olunub dostluk merasimi üzere vafir dil-nevc;zlık idüb biz dahi 
"Çar Hazretleri tarafından sınur başında Mustafa Ağa ile mevadd-ı 
mezbilru dostluk şurutu üzere bir surete ifrağ itmek içün tayin olun
muşuzdur. lnşa-Allahu teala eshel vech üzere suret-pezir olub ve mabeyn
de bu misillu yarama~lık idenlerin cezaları dahi tertib olunur,, deyü 
sınur başına gidüb biz dahi yeni kal'alerine nüzulümüzde Boyar-ı mes
fur dostluğa layık vechile ikram ve Name-i Hümayuna ikramen ·dokuz 

13) Selam Kur'ana uyana (hidayete erene) olsun! manasına gelen<.>-'~' ~·ı.y J,-" t~ı_, 
ayeti eskiden, müslümanların müslüman olmıyanlara karşı bir selam formülü olarak 
kullanılırdı. 

292 



Moskova Sefaretnarnesi 

pare top şenliği edüb ve konaklar tayin ve ertesi konağımıza gelüb 
"bu vaktedek bu yoldan Elçi geçdügü olmayub ihtimaldır ikramda kusur 
olur mülahazasiyle mukaddem size şöyle yazmış idik. Şimdi Çanmİzın 
fermanı geldi. Sizi muazzez ve mükerrem götürürüz. Kendüleri dahi Ej
derhan' dan avdet ve Moskov'a azimet itmişlerdir. Ancak kal'amiz yeni 
olmağla araba ve bargir tedarüki içün bir iki gün meksidesiz,, deyü 
rica eylediler. Biz dahi efendilerimizin eyyam-ı devletleıinde dostluk rü
sumuna layık ikram ve ke~düve bir ağır boyama ihda, ol dahi ertesi bir 
hinto gönderüb derun-i kal'ade konaklarına davet idüb davete icabet 
olunub varıldıkda anlar dahi dostluğa layık ikram, kahve ve çay şerbeti 
getürüb Devlet-i Aliyye ile Çarlığın dostluğu müzakere olunub veda 
olundukda bir top sade hıtayi taklidi. ( c.S~ı;,·) hediye virüb biz dahi 
tekrar avdetine bir boyama ihda ve gene hinto ile konağ.ımıza gelüb 
taraflarından maiyetimize bir kapudan tayin eylediler. Bir iki gün dahi 
avk idüb tekrar araba ve bargir içün ibram olundukda "Seraskerimiz tarafın
dan sizi muazzez ve mükerrem götürmek içün mahsus bir adem gelecekdir, 
anın içün tehir olunur,, deyü cevab ; biz dahi "eİbette yarın gideriz,, 
deyü ibram olundukda araba ve bargir getürüb mah-ı rebiülevvelin 
sekizinci pencşenbih günü 14] hareket olundukda yedi pare top şenliği 
itdiler. Kal'a-i mezbfi.re Ton ( ..:.; ) kenarında ·çimden yapılma bir sagl'r 
kal'adir, yedi aded tabyesi var; dördü· su tarafında, üçü kara tarafına 

nazır; bir iki adem kaddi hendeği ve on zira' mikdarı ·eni vardır ve 
hendeğin taşrasında ağaçdan çarh-ı felek dizilmiş ve her tabyede 
yedişer pare timur toplan var ve iki kurşum menzili kadar mahalde 
bir varoşu var ve taygan mande 15] beş yüz mikdarı köprü tonbazı 
misillu tonbazı var. Ve Çerkeskerman didikleri kal'a canibinden anın 

dahi önünden Ton suyu mürur ider. Mezbilr Ton suyunun bir mikdarı 

ada misüllu kal'ayi çevirmiş. "Bunun dahi yetmiş seksen mikdarı topu 
varmış,, deyü haber virdiler ve bu Ton kazaklarının başı olan Hatman 
kal'a-i mezbfirda sakindir ve Topal Yuvan didikleri mel'un dahi bu kal'a
de olub mezbur Hatman'ın hükmündedir. Mezbilr . kal'aler bir metin ve 
müstahkem kal'aler değildir .. 

Der menzil-i Mançkerman 
Saat 3 

Üzerimize tayin olan kapudan tarafından menzil-i mezbilre konaklar 
içün mukaddem adem vardıkda "bizler bunda konak virmeyiiz, Hatma-

14] 23. XII. 1722. 
15] Taygan mande =Taygan' yapısı. 
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nımızdan kağıd olmadıkça,, deyü cevab virmlşler. Biz vardıkda ·her ne 
hal ise bir konak bize ve bir konak Osman Ağaya, kusur tevabilerimizi 
bir etmekçi fırınına kondurub kapudan-ı mesfure "Elçi misafirdir, ko
nak verdik, lakin sana vermeyüz, ol gece araba içinde yatmışlardır,, 

Ales-seheri tarafımıza tercüman gelüb "Varoniş Seraskeri tarafından sizi 
götürmek içün mahsus adem geldi. Şimden sonra refahiyet üzere gidersüz, 
kendüsi Çerkeskerman'da olan Hatman'a gitdi; zira bu kermanlar anın 
hükmündedir. Andan kağıd alacakdır. Gelince bugün meksedin,, deyü 
cevab eyledi. Biz dahi "meksetmeyüz, ardımızdan gelsün ,, deyü ibram 
ve hareket olunmuşdur. 

Dermenzil-i Boğaz
kerman 
Saat 2 

Dermenzil-i Kerman-ı 
BeserkinO (Ş-~ ) 

Saat 3 

Dermezil- i Kerman-i 
Melhof (...jJ"<-J...) 

Saat l 
Der menzil-i Kerman-z 

Daztol (J_,bjl~) 

Saat 3 

Der menzil-i Kerman-1 
Kondroş C.f J.J.; .,ı) 

Saat 6 

Menzil-i mezbfirda sabah hareketimizden mukaddem Varoniş Seras
keri tarafından üzerimize tayin olunan Mayor Çerkeskerman'dan gelüb 
vafir itizar ile "bu kermanlar Çerkeskerman'da olan Hatmimın hük
mündedir. Ana vardım size ikram itmek içün Çardan kağıdlarım var 
idi ve sizin içün Kermanlara hitaben kağıdlar aldım, şimden sonra sizi 
ikram ile götürürüm ve sizi doğru yoldan Moskov'a gitmeğe Çarımız 

ferman itmişlerdir. Sizi doğru yol ile bir saat mukaddem götürürüm,, 
deyü cevab eyledikde bilutf-illahi teala yolu çevirdiğinden bu dahi dek 
olduğu malum oldu. Menzil-i mezburdan Ton suyunu bırakub bu mahalle 
gelince Ton kenariyle gelinüb altı adet kerman yolları sazlık ve bazı' 
yerleri bataklıkdır. Kerman-i mezburlar bir metin ve müstahkem değil, 
ancak Tatar havfinden palanga misillü ağaçdan birer şarampo çevrilmiş, 
bağ hendeği kadar birer hendeği ikişer· üçer timur şayka topları var, 
hin-i iktizada birbirlerine haber içün. Bu mahalde Ton kenarından ayrı
lub ve sol tarafa gidilüb Bozuk tabir olunur lisan-ı Tatarca ve Moskofça 
Doneç dimekle maruf bir nehr-i .kebir kenariyle gidilmiştir. Nehr-i mez
bfır gene bu mahalde Ton suyuna dökülür. 

Der menzil-i Kerman-1 
Kalloniso (_,-ı::_,:Jli) 

Saat 10 

Dermenzil-i Kerman-i 
Kamaniçe 

Dermenzil-i Kerman-i 
Hondrof (...jJJ~J>) 
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Kerman-ı mezbı1rlar dahi tahrir olunan kermanlar gibidir ve Hatman'ın 
hükmi bu mahalde tamam olub Ton kazakları tabir olunan bu kermari
larda sakindir ve içlerinde cabeca Kalmuk keferesi dahi vardır. Men
zil-i m~zbfirlar birbirlerine üçer, dörder saat mesafe olub her birinde 
birer türlü illet ile birer gece kalarak Yeni Kal'anin bargirleriyle bu ma
halledek getürüb tekrar araba ve bargir tedarüki içün bir gün meksit
dirilüb bu mahalle gelince yollarda isticlab olunan bazı havadisat bir 
kıt'a kaime-i bendegi' Azak Valisi tarafından gönderilmek üzere arz-ı 
hak-i pay-i veliyy-ün-niami kılındı ve bu menzilden Bozok suyunu dahi 
geçüp Haydar tabir olunan nehrin kenariyle gidilmişdir. Nehr-i mez
bfır Tunca kadar vardır .. 

Dermenzil-i Kerman-ı 

Haydar 
Saatl2 

Dermtnzil-i Kerman-ı 
İstiravoda (.,.,_,f.;....ı) 

Saat 2 

Dermenzil-i Kerman-z 

Belenski 
Saat 7 

Dermenzil-i Kerman-z 

Belilonski 
Saat 3 

Dermenzil-i Kerman-'ı 
Zakotni (~"jı,;) 

Saat 4 

Dermenzil-i Kerman-ı 

Edevetok (Jy"o.:•d) 

Saat 5 

Dermenzir·i 

Fernellibova (.,_,_,! ':':ı-ı:J) 
Saat 10 

Dermenzil-i kal'a-i 
Palunka ( .;,·_,ı~) 

Saat 3 

· Kal'a-i mezbfire gelince Kermanlar birer karye misillüdür. Tatar 
havfinden bazılarında birer şarampo çevrilmiş, anlar dahi viran; ancak 
kal'a-i mezbfü bir yüce tepe üzerinde vaki çatmadan ve dört köşesinde 
birer kulesi var ve dairen madar etrafını varoş çevirmiş ve varoşun 
dahi etrafını göl çevirmiş ve Tatar havfinden bu mahalde bin mikdarı 
muhafazacı Dirazon tabir olunur atlu soltat askeri muhafızlarıdır. Buı -
!ar sefere gitmemişlerdir. Bundan akdem üzerimize me'mur olan mayor 
geldikde Varoniş Seraskerinden tarafımıza maha b bet en selamın getüı üb 
dostluk arz itmişler idi. Biz dahi dostluk merasimi üzere bir mektub tah
rir. ve bir dest-§,viz irsal eylediğimize -binaen ol dahi tarafımıza bir mek
tub tahrir idüb mahall-i mezbfirda vüsul bulmuştur. 

Mektubun tercümesi: 

İzzetlu dostumuz Kapıcıbaşı, 

Sizin dostluğa binaen yazılan mektubunuz vusul buldu. Pek mem
nun olduk ve ben de hizmetinizde bulunmağa hazırım. Allah nasib 
iderse buluşduğumuz vakitde her şeyden malumunuz olur. Ve size ifade 
iderim ki İmparatorun fermam üzere Kurutabak kal'asine d<ihil oldum 
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ve size mektubu ol mahalden yazdım ve siz ol yoldan geçersiz, umarız 
sizinle ol mahalde görüşürüz; aostluğa binaen sizin hizmetinizde olmağı 
isteriz. 

Bende 

Petro Arman/oka (0)ıL.j1_,_,..,) 

Kal'a-i mezbfıre nüzulümüzde Moskov'un yolu doğru Tuğla'ya gider
ken bu mektubdan gene bizi bir tarafa sapdıracaklan malum oldu, lakin 
birvechile çare. mümkün olmayub ve olmıyacağı dahi bedidar olmağla 

· es-sabru miftah-ul-ferec C__,..;llcl:ıt,. '-":'""')\ mazmuniyle amel ve vaktin iktı
zasına göre hamuş olduk. 

Der menzil-i karye-i Limone 
Saat 5 

Der menzil-i Usret (.::,P"'_,I) 
Saat 5 

Menzil-i mezkure gelür iken buçuk saat kurbünde Bırabaş C . .r41y.) ta
bir olunan askerin Hatmanı Ejderhan seferinden avdet idüb bir kurşun 
nişanı karibimizden mürur iderken kendünin hatırın sual içün adem 
gönderüb biz ·dahi koçumuzu durgudub ve kendu dahi hintoyın alıko
yub "Aya koçudan inerler mi,, deyü vafir zaman müterakkib oldular. 
Biz dahi Şevketlu Azametlu Mehabetlu Efendimizin Name-i Hümayun-ı 
şevket-makrunlarının celadet ve mehabetin izhar içün koçumuzdan bile 
inmeyüb gördü ki kat'a bizden hareket yok, ahir-i kar kendüsi piyade 
koçumuzun yanına gelüb hal ve hatır soruldukdan sonra bu def'a sefer
lerinde çekilen zahmetlerine teessüf iderek bazı istima' olunan haberleri 
kendüden sual eyledikde cevabları "on beş bin asker <lirler, ancak ben 
on bin asker ile gitmiş idim, bin beş yüz mikdan askerimi Ummuş nam 
mahalde yapdığımız kal'ade muhafazacı tayin eyledim ve kendim dahi 
dört bin mikdan asker ile avdet eyledim, kusur askerimden maada ken
dimin yalnız yedi yüz bargirim helak oldu ve askerimden dahi mahallime 
varınca ne mikdar asker ile varacağım na-malum. Vel-hasıl bu keyfiyet 
ile gidiyorum ve gene bana bir aydan sonra Moskov'a gel diye Çar 
tenbih eyledi. Bir aya değin ben evime bile varamam, ne şekil idece
ğimde mütehayyir kaldım ve bu işlere vükela-yi devletimizin kat'a rıza
ları yokdur, lakin nişliyelim, söz kar itmez; heman bizim rahatımız 

içün sizden bir çare olaydi ve hem sizin yolunuz bu değildir; bu 
yollarda ne gezersiz, niçün doğru götürmek içün sıklet etmezsiz? zira 
Kızıl Yumurtaya değin kalmamağa sa'y idin ve kendü ile buluşduğu
nuzda ziyade tekid üzere söylen; bu işlerden feragat edeydi,, deyü bizi 
tergib eyledi ve. "bize ayb eylemeyin zira bizlerde yokdur. Tütününüz 
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var ise h1tfedin bize bir mikdar virin,, deyü rica edildikde biz dahi bir 
vukiyye tütün ve bir çubuk ve birkaç lüle hediye olmak üzere verdikde 
azim memnun olub cevab eyledi ki "şimdi bu tütünü bizim ordumuzda 
iki yüz ruble virsek bulunmaz. Bize bu vilayetimize değin kifayet ider,, 
deyü başından kalpağın çıkarub temenna eyledi. Biz dahi kendülerine 
"ağırlığımız ve kilerimiz mukaddem ileri gitdi, yohsa sizden bir şey diriğ 
olunmaz idi. İnayetlu efendilerimizin eyyam-ı devletlerinde her şeyimiz 
vardır. Vilayetinize varınca zahirenizi bile verir idik. Ya bu sizin zarureti
nize sebeb n.edir?,, deyü sual olundukda "oeş altı yüz mikdarı sefine ile 
Çarımızın zahiresi gelür iken Ejderhan denizinde ziyade furtunadan 
( ,,; i .. } ) bil-külliyye gark olmağla kalıt olmasına badi bu oldu,, deyü cevab 
virüb biz dahi keridülerine veda ve menzil-i mezbura nüzul olunmuşdur. 

Der menzil-i kal'a-i Dübnek (~-') 

. Saat 8 

Menzil-i mezbura gelür iken Hatman-ı mezburun bin mikdarı dökün
tü askerine ve ağırlığına ve toplarına müsadefe olunub zelil ü serger
dan kimi piyade ve kimi sekiz on kişinin bir zebu~ bargiri var ve .kimi 
çıplak ve şiddet-i şita bir mertebededir ki bir vechile tabir ve tahrir 
olunmaz. Böyle zülaletlerin 16

] görüldükde Cenab-ı Rabb-ül-a!emin'in 
lfüf u keremine secde-i şükrü takdim ile Şevketlu Azametlu Kudretlu 
Efendimizin ve İnayetlu Efendimin dua-yi ömr ü devletleri tekrar kılı
nub menzil-i mezbG.ra nüzul. Kal'a-i mezbG.r bir hendek ile çevrilmiş 

ve bir toprak kal'adir ve şarampo dizilmiş ve derununda bin mikdarı 
muhafazacı dıragon soltatı vardır. Tatar havfinden sefere dahi gitme
mişlerdir ve bu kal'anin zabiti hala sınur başında Mustafa Ağa ile müka
lemeye memur kumsardır (Komser). Böyle kırk pare Kerman'a hükmider 
ve bu Kermanlar ahalisi cümle bir başdan ayrılma başka bir Kazaklardır 
ve araba ve bargir tedarüki içün bir güri meks olunub kumsar-ı mezbu
run avreti "kocam ile yolda görüşmüşler, bizimle dahi görüşseler,, deyü 
hanelerine davet, biz dahi "sahibsiz haneye varmak bir vechile mümkin · 
değildir,, deyü bazı dest-avlz ve bir ağır boyama ile oğlumuzu kendüle
rinin hatırlarını sual·itmek içün gönderüb oğlumuz vardıkda ikramen 
beş pare top şenliği itmişdir. Fil-hakika bu mahalle gelince bu avretden 
görülen ikram bir mahalde kimseden müşahede olunmamışdır. Ertesi gün 
hareket olundukda Name-i Hümayuna ikramen tekrar top şenliği eyledi~ 
ler. Bu mahalden gene Ton kenarına gelüb Kurutabak tabir olunan Ker
man'da bargir değişilüb ve nehr-i Ton'u buz üzerinde ubG.r olunmuşdur. 

16J Zülalet, zillet (=hor ve hakir. olmak) manasınadır. Kamus tercemesi, İstanbul 1272 
baskısı, c. III, s. 216. 
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Der menzil-i Horyef (Wı.Jy-) 
Saat 6 

. Der menzil-i karye-i Fetunke (.63" _,h:ı) 
Saat 6 

Menzil-i mezbfırdan Ton suyunu bırakub üç saat kurbinde Tagerof 
tabir olunur Kerman'a bir kahve içmek içün nüzul. Kerman-ı mezbfır çim
den yapılma bir sagir kal'a olub Varoniş suyu önünden mürur idüb 
Ton suyuna dökülür ve suyun kenarında· iki kalyon kazıklar üzerine 
bindirüb ve üzerini tahta ile puşide ve bundan maada on sekiz mikdarı 
çektiri ve firkate misillü mezbı1r kalyonlar gibi puşide idüb bunları te
fahhus eyledikde "Taygan'dan gelme sefinelerdir,, deyü cevab virdi
ler. Ol mahalden dahi hareket, esna-yi rahda Varoniş Seraskeri tarafın

dan istikbal içün bir ademi gelüb "hoş geldiniz, safa geldiniz; konaklar 
hazırdır, heman buyurun,, deyü davet eyledikde biz dahi hatırın sual 
idüb "memnuq olduk. Sovukdan gelen ademe sıcak konak kadar olmaz,, 
deyü cevab virildi. 

Der Menzil-i Kal'a-i Varoniş 
Saat 6 

Menzil-i mezbfıra nüzulümüzde konağımızın önünde üç yüz mikdan 
tüfenk - endaz bayraklariyle soltat selama dizilüb konağa nüzulümüzde 
Name-i Hümayuna .ikramen dokuz pare top şenliği idüb biz dahi tara
fımızdan oğlumuzu gönderüb dostluk merasimi üzere "Name-i Hümayun-ı 
şevket-makrı1na ikram . eylediler, hazzeyledik, memnun olduk,, deyü ha
tırların sual eyledikde cevab itmişler ki "bir mikdar rahat olsunlar, şimdi 
hatırların sual itmek içün biz dahi varırız,, deyü oğlumuzu gönderüb 
bir saat mürurundan kendüsi dahi Hinto ile konağımıza geldiklerinde 
biz dahi odanın vasatında bulunub İnayetlu Efendilerimizden müşahede 
olunduğu vechile ikramlarında ihtimam idüb esna-yi musahabetde "bizim 
yol zahmetlerimizi ve yollarda tayinatımız içün olan kusurlaı ı bu mahal
de tekmil itmeğe hazırım, Çarım bu tarafa g-eldikde sizin ikramınız· içün 
bize lisanen tenbih buyurdular ve sizin teşrifinizden hazzeylediler, yollar
da olan kusurları afvedersiz,, deyü vafir itizar ve azim dil-nevazlıklar ey
lediler. Biz dahi kendülerine şükran üzere yollarda kusur olub köylerde 
bir şey bulunmadığını ve Azak' dan tedariik ile çıkdığımızı ve padişahların 
müsafirleri bir vechi!e zaruret çekmiyeceğini, bahusus sizinle görüşdükde 
çekilen zahmetler dahi. bil-külliye feramfış olduğunu ve bundan böyle dahi 
zahmet çekilmeyüb her vechile rahatımız olacağını aklen müşahede ve 
şübhemiz kalmadı deyü. Vel-hasıl dostluğu i'zam iderek cevab verildikde 
azim memnun olub şapkasın çıkarub temenna eyledi. Ba'dehu kahve ve 
çay şerbet ve gülab-ı buhur ile ikram olunub ve kendüye dahi Efendile-
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nmızın eyyam-ı devletlerinde bir ağır boyama ibda ve veda' eyledikle
rinde "yarın siz de bize bir kahve içmeğe teşrif idersiz,, deyü davet eyle• 
diler. Ertesi gün hinto gönderüb biz dahi vardığımızda ibtidaki odada 
şapkası elinde istikbal idüb ve oturacağımız yere bir zer-bab mak'ad 
ve bir yasdık hazır idüb ve mase tabir olunur sofralarının üzerinde 
beş on türlü şekerleme hazır idüb iclas olundukda kahve ve çay ve 
azim dil-nevazlıklar ve "el-hamdü lillah Çarımız bu sene evimize geldi; 
ba'dehu Şevketlu Padişahın Elçisi geldi; bu sene işim rastdır,, deyü dost
luk merasimi üzere ikram ve "Çarımız geldikde size ikram itmek içün 
tenbih eyledi. İnşa-Allah siz dahi Çar Hazretlerine vardıkda bizden te
şekkür idersiz; eğerçi ikramda kusurumuz vardır, ancak elimizden bu 
kadar geldi,, deyü itizar, bi'l dahi, "dostlukdan mürad olunan ruy-i dildir, 
ikram teklifinde değiliz,, deyü cevab verildikden sonra avretine ve oğ
luna birer ağır boyama, efendilerimin devletinde tekrar ihda olundu ve 
"Çar bu tarafa geldikde askeri dahi avdet eyledi mi, yohsa Timurkapu 
semtlerinde kışla mı verdiler?,, V affr zahmet çekdiklerine teessüf ederek 
sual olundukda "cümlesi avdet, hatta Çarın kendi askeri sizden üç dört 
gün mukaddem bu mahalden geçdiler,, deyüb "ve bir mikdar askeri dahi 
admiral ile gerüden birkaç günedek gelür,, deyü cevab. Ve ba'dehu 
veda' eyledikde anlar dahi iki top sade hıta-yı taklidi bize ve bir top 
Osman Ağaya virüb gene hinto ile konağımıza ,avdet ve ahşamdan 
sonra üzerimize tayin olunan mayor bir kızak üzerinde bir kebir Cağ 
içinde beş altı yüz kuruş olmak üzere memlu mangır getürüb "yollaı da 
tayinatınızın kusurudur. Kobernater17] (jV .J.>9) selam eylediler,, deyü tek
lif eyledikde biz dahi "hazzeyledik, memnun olduk; a'ncak biz bunda akça 
isticlab itmeğe gelmedik. Eğer zahireniz var ise getürün aluniz, eğer yohsa 
Şevketlu Kudretlu Azametlu Efendimizin eyyam-ı devletlerinde akçamız da 
çok, zahiremiz de çok. Biz akça almağa inayetlu efendilerimizden havf 
ideriz. Heman bize ikram bir saat mukaddem araba ve bargiriniizi tedarük 
ve Çar Hazretlerine irsal eylemekdir,, deyü cevab virilmişdir. Bu mahalde 
iki gün meksolunub ertesi pazar günü hareket olundukda yedi pare top 
şenliği idüb ve bir ademlerin gönderüp "toplan kendulere ikram içün. 
atdım,, dedikde biz ,dahi "ikram bize değil Şevketlu padişahımızın Name-i 
Hümayun-ı şevket-makrunlannadır, hazzeyledik, memnun olduk,, ·deyü 
cevab gönderildi. Kal,'a-i mezburun ucunda buçuk saat mikdan mesafede 
bir bent çekilüb ve evsahnda dolab ile çekilür zencir ile asma köprü 
ve köprünün evsatında bir kereste bıçaşı karhanesi ve bir iki yerinde 

[Arkası var J 

ı7J Rusçası : Gubernator = Vali. 
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