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ŞEHDİ OSMAN EFENDİ SEF ARETNAMESİ 
[Sayı 4, sahife 320 den devam] 

zedlikle bazu-yı gayretin takviye etmeleriyle mezbur dahi Brandebur 
memalikin biraz asakirden hali yerine mü~tevli olduğundan Brandeburu 
külliyyen muzmahil etmek içün kemal-i gurur ve istikbar ile muharebede 
bezl-i makdiret ve bundan gayrı niyaz-ı istimdad ile Petreburkta olan Leh 
·kralının büyük oğlu dahi «bana · altmış bin mikdarı yarar ve cengaver 
asker ve mühimmat-ı harbiyyeden istedüğümü verirseniz Brandebur gai
lesin ber~araf ederim» deyu laf u güzafına i'timadlarından mühimmat- ı 
vafire ile dahi biz Petreburkta iken. mezbur Fertmareşallığa namzed 
Sl!raskerleri tarafına İsra' ve"taburda mevcud dq!<san bin askerlerinin 
otuz bini. buna mahsus olup dilediği gibi i'mal etmek üzere tavsiye ve 
ferman etmeleriyle kral ~ade-i mesfur dahi ol muharebe-i azimde bile bu
lunup badelhezimet Fertmareşal-i [1] merkum mecruhan firar ve kralzade 
dahi firarı esnasında bilcümle tevabi' ve levahiki matruh-ı gayabelülcubb-i 

darülbevar olmağın kendüsü c_.J ..w 4.Jy_ ~ ~ mazmunun tekrar ederek 
Saksunya cenginde giriftar ı kayd-i seby olan valide .ve ahavatı silkine 
münselik olmadan mevti ehvan addedüp bir dayyık . mahalde uğradığı 
suya kenduyi ilka. ve yüzerek bin bela ve. nim ca.nla sahil-i necata çık
mıştır» deyu takrir ve tafsilleri dahi . teyid-i müddea şeklinde · vaki' 
olmuştur. Velhasıl cins-i a'da beyninde olan tefrika. ve cidal ve 
kıtal c.-i'-".:-!.,_,..1.,.J:.9~ _,.tı(:;,)l..... \:..ı.)l;._, medlı11ünce bir emr-i bahirülferr olmağla 
hemişe Hak celle ve al.a a'da-yı dini mahzul ve perişan hal ve islamı 
saye-i şefekat vaye-i hazret-i şehinşahide müreffehülba.I eyleye amin. Şehr~i 

. Moskovda altı gün levazim-ı rah içün ineksten sonra hareket olunup 
İstanbul canibinde şehrin nihayeti olan mahalleden güzar ederken tarik-i 
caddenin iki canibinde olan hanelerin pencere ve kapu ve cabeca . açık 
mahallerinde Rumeli ve Bosna ehalilerine mahsus libas ile mülebbes ve 
müşahhas ademler görunüp temaşamız içün saf saf durup Bosna lisanınca 
güya olmaları Bosna ehalisinden olduklarını izhar ettiğinden gayn bazı 

r Bosneviyül'asl ·ademlerimiz ile mükaleme ve muarefeye başladıkları man
zur-ı fakir olıcak «bunlar ne ıjıakule ademlerdir?» deyu sualde "Petreburkta 
gördüğümüz Karadağlıların refikleridir,, 'deyu ademlerimiz tarif etmelerile 
istiğrabgı1ne istintaklariçün hintomlızu tevkif ve söz aıılar heyetinde olan
ların.dan birini işaret. ile çağırıcak beş on neferi qirden gelüp hintomuz 
hizasında istade olduklarında Bosna lisanına aşina etba-i bendegiden biri 
vasıtasile keyfiyyet ve kemiyyetlerinden sualimizde «bizler Bosna hudu
dunaa Karadağ ehalisinden ve Devlet-i Aliyye reayasındanız.Bundan beş 
altı sene mukaddem vilayetinizden bazı ademlerimiz hemdinimiz olan bu 
devlete gelüp bazılarına Kiyof ve:Sair ol liavalide ·olan ser hadler kılığında 

. (l] Feldmareşal. 
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zabitlik ve dirlik ile ikram etmelerile arilar o mahallerde kalup ve bazıları 
dahi bu devletin· Karadağluya tayin eyledikleri clı1fe ile Karadağa gel
mişler idi ve beher sene bu üslub üzre bir az ademim iz ~lı1fei. inuayye
nemiz içün gelüp alufe ve ikram-ı vafire ile avdet ederler. Biz dahi bun
dan bir sene ·mukaddem bu tarik ile üçyüz ·nefer adem geldik, lakin 
Brandebur seferi gailesinden naşi henüz alı1femizi ve·rmediler.Vilayetimizi 
özleyüp gitmek istiyoruz amma bizi dahi Branclebur seferine tayin eyle-· 
yüp badelavde alı1fenizi veririz devu vad-i ekid. etmişlerdir» de.yu suret-i 
intizarda oldukların. ve mukaddem ve mup.hhar g~len mevcudları bin ne
fere baliğ oldukların takrir eylemişlerdir. Bu madde sairlerinden dahi 
pöyle mesmu ve tashih· olundukta Sübhanallahülmelikülhallak deyup 
Moskovlunun bu rütbe tama' ve hırs ve hfle-i. acfbeleri hayret vermişdir 
ki kqvl-i hodları ve tasdik edecek mertebe muşhud olduğu üzere reaya-

. lan katı. vafir ve düvel-} saire-i nasardan ezyed olduğu mahall-i iştibah 
değil iken yine kanaat etmeyüp düvel-i saire ve diyar-ı ahardan daima bin 
dürlü hilı; ile celb-i reayaya kemal-i i!ıtimam ve eb'ad-i hud_ud-i Devlet-i 
Aliyyeden Venedik memleketine karib ·Karadağ reayası gibi asi serkeş 
haydudlara alı1fe tayin ve ikram ile cerr Ü cezbetmeleri çok fikr ve en~ 
dişeyi müntic bir desise-i garibe olup Devlet-i Aliyye hududlarından · muga
yir-i ahidname-i hümayun bu kadar nÜfus cerretmişler iken tav'an ve 
rağbeten Şürut-i ahidname-i hümayundan olup dairemizde ızha_r-ı İslamla 

·gelen üsera-yı islam-ı istirdadda bezl~i -makdur ve biyel Ü sanayi ile talep 
ve iddialarında sa'y-i namahsur eyledikleri ahval-i derunilerini riıübeyyin 

· bir emr-i acibdir. Badeza yevm-i hareketimizden altıncı merhalede Tuğla [1] 
. nam şehre vüsulümüz müyesser ol.muştur. İmperatoriçenin şehr-i merkum 

ceneraline emr ü fermanı ve bizlere bilvesai:a tavsiyeleri üzre şehr-i mez
burde timur samakovı [2] olan mahalli ve tüfenk ve kılıç vesair alat-ı 
hadiyiyye i'mal olunan karhane temaşasiçün davet etmelerine icabet ile 
bir gün meks ü aram ve Samako ve kal-haneleri temaşasında imperatoriçe:
leri fermanı. üzre bazı tüf enk ve piştov ve çakmak misillu sade tim urdan 
sanayi-i cedideleri. olmak üzre bir mikdar alat-ı hadidiyye .ihda eylemiş
lerdir. Zikrolunan karhanenin cemf'-i çarlı· ve dolab ve menfahleri ve 
çekiç ve burgu ve erre misillu1 cemi!'.i alatı su. ile idare ve i'mal olunup 
üstadları ancak timuru örs . üzerinde idare ve ateşe · vaz' ve ihracdan 
gayrı zahmet çekme-zler ve çekiçleri asiya-yı ab gibi çarha bend,. olmağla 
katı asan i'mal olunur ve bu suhfilet sebebile karhane-i. mezbu~ede bir 
senede sair alattan maada yüz elli bin soltad tüfengi vücude getirüp 
sefer.e irsal olunduğu takrir ve bu san'at~i garlbenin su ile idaresi ancak 

· ·[1] Toula - O tarihte Moskova vilayetine bağlı ve 1775 ten itibaren müstakil bir 
vilayeti_n merkezi olan şehir 

[2] İslavca : Deınir dövülen yer 
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bu şehre ve kendilere hususiyyet· ve inhisarile iftihar ·edeı:ler idi. Şehr-i 
:rn.ezburdan dahi yola azimet olunup dördüncü .merhalede Bolşovye Sko
ratva [1] nam ~ariyede Ozi üserasından balıkçı zade Ahmed ağanın oğlu 
Ömer nam kirnesne iyab ü zehab-j bendeglde tahlis-i giribana sa'y-i 
blşümar edüp lakin mukaddema müyesser olmamağla bu defa d(,-\ ı~ı 

z::.)IJIJ_,""J ... ı.::.ı;4 0kl r~~.ır-)lj; ~i~dakınca mütevek~ilen alallah bulun
duğu mesafe-i baldeden cibalden cibale uğrıyan yollardan kariyye-i mez
burede daire-i bendeglye reslde ve. arabacı kıyafetinde konağımİza dahil 
olup feı:yad ü zari ile kenduyi tarif ve halen islam-ı pak üzre olduğun tavsif 
ettikte bir kaç def'a nezd~i bendeglye getirdilüp böyle firaren gelmesi 
«fakrinden veyahud gayri mevaddan mı .zuhur .etti, yohsa riisl:lhiyyet-i c:lin-: 
den midir?»deyukiraren ve miraren tecrübe ve istintaktan sonra sahih ü · 
sali.m, [(lÜ'min Ü müvahhit olduğu bila şübhe zahir ve tashih u tahkikten 
sonra. kabulünden gayri çare ve mesağ-ı şer'!; olmadığı aşikar amma 
Moskovlunun üseray-ı İslam kabulünde o.lan cevr ü eza-yı gı1nagı1nları 
hadd ü · kıyçıst?n efzun ve bu hususta buğzu keyd ü maiarratları 

· sı1ha:n-ı ömr. olup bu def'a bunun dahi kabulünde çekilecek azc:.b-ı elim 

· malum iken u,;:Ar (S' -:ıı ı JJ(,~ fehva-yı şerifince. mütevekkilen a!a'llah te
lakki bilkabul ile idhal-i kehf-i eman ve necat ohınduktan sonra Kantemir 
oğlu [2] kariyyesi menziline vürudumuzçla mihmandarımız gelüp «siz ·bu 

· esirled böyle alıyorsunuz amma bunlar tanassur etmiŞlerdir. Hassatan bu· 
def'a gelen Ozili değil İştek tata.rıdır. [3] Gah Başkurd tatarıdır. Esir ol
duğu halde dahi bizim reay(!mızdan olmuştur» deyu bast-ı mugaleta-i iddia 
eyledikte esirci mezbur Ömer il1zar ol~nup huzurunda istintak olundukta 
sahihan ' O:zili ve ayandan I)'leşhur bir kimesnenin oğlu olup ve halen 
tağyir'-i din etmeyüp müslim ve muvahhid olduğu sabit ve zahir olmağla 
·mihmandar iskat olunmışiken sekizincimerhalede küçük Rusiyye memle
ketinin mahırr-ı hükı1.meti olan Golohof [ 4] nam şehre vüsulümüzde yine 
mihmandarımız gelüp. «devı'etim tarafından bana tahrirat geldi. Şimdiye 
değin aldığınız esirlerin cümlesi tanassur etmelerile bizim reayam~zda~ 
olmuşlardır.Elçiden tayyib hatır ile talep eyle.Verirse rıe güzel; vermezse 
her ne güne iktiza ederse öylece alasın d'eyu ferman olunmuştur. Lakin 
bila niza' verirse mukaddema hakkında ettiğimiz şikayet mahv ü afv olun
mak içüp bundan akdem Devlet-i Aliyyeye tahrir ve hüsn-i halini müş'ir 
kağıdlahmızı eğerçi kapu ketühüdamıza irsaf etmiş idik. Lakin kendusi 
Jıududumuzdan çıkmadıkça mahalline vermemek üzre sipariş olunmuştur. 
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[1] Büyük Skoratva . 
l2] Kantemiroğlu çiftliği - Harkof VilaveHnde 
[3J Başkırt'. (Evliya. Çelebi Seyahatnamesi) 
[4] Glukhov - Bugün _Ukrayna sovyet 'çumhuriyeti dahili[\de bir _kasaba· 
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Eğer elçi bu esi !eri teslim ve hududumuzdan çıkınca re'yimiz üzre 
hareket ve rızamızı tahsil ederse gerek mukaddema olan ta:hrirat-ı şefaa
timizi ve gerek bu def'a. olan Şefaati ve her ne rütbe ve mansıb ister 
ise anı dahi alıvermek üzre recayı rimtcıZammın tahriratımızı kapu ket.hü
damız verüp çerağ olmasına imperatoriçemiz teahhüd ve tekeffül eyledi
ğini ve bu tahriratın ~azmuİmnu ifade ve ifham edesin ve eğer yine 
imtina' eder ise hal).'.kında m.ukaddema ettiğiniz şikayattan ez'af-ı muzaaf 
şikayet tahriratı bu def'a dahi kapu · kethüdaniıza: isal içün Petreburktan 
bana gelmiştir. Gerek hüsn-i halinize ve gerek· su-i halinize dair bu def'a 
gelen tahriratın cümlesi halen bendedir. Kangısı iktiza· eder ise anı Asita
neye irsal efmek üzre iş bana havale olunmuştur. Ancak bir kaç esir için 
size gadr olmak layık değildir ve akıbetülemr siz bu esirleri hududu-

, muzdan çıkaramazsınız ; heman bihude israr ile kendinize gadretmeyiniz. 
Zira Devlef-i Aliyye dahi hakkınızda . azim gazebe gelmişlerdir, amma 
yiı:ıe h1lfen biz. imha! ediyoruz» diyerek tahkika . devleti tarafından_ mü
rahhas olduğundan· Ihı yohsa mutlak ahz-ı intikam içün mü şukkayı 

cübbe ve cübbeyi kubbe edüp eyledüğü ta'nif ve itale ,ve lazib ve taz
yfkın tahammülü tavk·ı beşerden hariç bir mana olduğundan 'müstağra
' k ı bahr- i hayret olduğum halde «memleketinize dahil olduğumuz gün
denberu mugayir-i ahiqname-i hümayun· ırzınıza ve malinize müteallik 
sı1-i halimi mucib tahrirat ile veliyy-i nimetim oian devletimi tasdi' ede
cek .vaz' u hareketim var ise anı ayµi üzre yazıniz. Ben dahi üç ma
halde imza ve temhir ederim ve eğer bir gayri gı1ne iftirayı irtik~p 
ederseniz. şimdiye · değin bukadar · ifk ü iftira ve gı1nagı1n · cevr ü eza 
ettiniz, tahammül eyledim; kendi nefsim sıyanet ve halasiçün ·gözüm· ba
karken lillah ve liresulillah isÜnsar ve istizhar eden ehl-i İslamı sizin 

s. 37 · pençe·i işkencenize teslim ile ('ı-' ':-'1..Lllf",:.,~)l; ~_J\ ;;l).J \_,_,\.!.\ j)\ld:l_,ı · 

0J_,,....,;..,_ vajdine·mazhar olamam ve "bundan sonra dahi bigayri hakkin her 

nekadar keyd ü mazarrat ederseniz ~J..:iıl J>- ..::...15.i,il .:ı_,_)2;;'ı ; 4 J_,-"}J 

~U"':-: .... _, ..,l:S-Jı~,, ..:iıı~ r.a:_. :ı.ı_,, ... J,,. .;_) .:ıı ~~~ ..i;.I r 'ıı ~ı., w-- ı.._, r-'!'J-' 
1_,,--ı. _,,........;;. -""! habl-i metinine teşebbüs ederim». deyu cevab-ı kat'ı aki'binde 
«çünkü bu üserayı her ne gı1ne olur ise ben almağa memurum» demekle 
dimağı!lda fesad olduğu meczum olmağla def'-i fitne içün «dinle mihman
dar, bu üseranın geru reddi içün Delet·i Aliyye tarafından .ta ferİnan 
gelmeyince madem ki canımız tendedir, bir muylarını vermek mümkün dec 
ğildir, ·size dahi cebren almak kaydında 'olmanız münasip olmamak · ge
rek, zira bizim etbaımızda her ocaktan adem vardır, vermemeğe anlar 
dahi musır olurlar beynimizde mücadele ve dostluğa muhalif hareket 
iktiza etmek ihtimali vardir ve gittikçe re'si hududa tekarrüp etmekte-

393 



Türk Tarih Vesikaları 

yiZ. Re's-i hududa karib mahallerde üsera içün gavga ve niza' etmekten 
ise henüz bulunduğumuz şehirde birkaç gün ikamete karar verelim ve 
bu ·maddeyi beı;ı. biaynihi Devlet-i Aliyyeye ve sen devletine tahrir ede
lim. Bu üsera hu'susu devlet. umurundandır; iki deylet beyinlerinde ne güne 
nizam verirler ise kenduleri a'lemdir. Bizler devietlerimizin emr ü fer
manlarına intizar üzere karar edeli.m ve bu veçhile tahsil-i rizaya sa'y 
edelim,, dediğimde mücerred vaktiyle icra edeceği mel'aneti duyulma
mak içün ketm ü iİıkar vadisin iraetle «ben hodbehod sizin ·ikamet ve 
meksinize badi olamam ve üseradan gayri dava ve matlubumuz ve nizaa 
badi keyfiyet yoktur. Bu kadarca size devletimizin emrin ifade ettim, çünki 
bunları devletimizin bu kadar va'd-i kerem ve şefaatleri mukabelesinde 
vermeyüp hahkınızda şikayeti tercih edersiz, ffmabad bir mahalde taleb
lerine cebr ü niza' ve ci:ial etmem; bu babda siz bilürsüz» deyu bir canibi 
tevbih u inzar ve bir canibi temin ü irha suretin gösterüp o mahalde meksi 
mucib keyfiyyet olmadığın iş'ar ederek . ertesi hareket olunmağı irade et
meğiiı alesseher savb-ı merama azimet olunup döı düneµ ,merhalede Nijne 

·nam şehre vardıkta mul<'addema mçmur oldu~um tüccar maddesinin İs
tanbulda kapu kethüdaları marifetiyle görülmesi içün devletlerinden havale 
emri geldüğü cevab verilince iki gün meksolunup badehu re.'s-i hududa 
doğru. azimet ve dördüncü merhalede re's-i hududa sekiz saat mesafesi 
olan baş serhad!eri Kiyof kal'asına vüsulümüz 'ğününde yemeklik kariy-

1 ye;i ve hilaI-i tarikde Brandebur seferi ta'zibiyle memleketleri asakirden 
hali denmesi.in deyu derme çatma ve esnaf-ı reaya makulesinden Kiyofa, 
sevk u tesyir eyledikleri behayimi tertib-i sufuf ile bize iraet ·ve bir ne
fer ahşeft ceneralleri [1] serasker şeklinde bu asker iie Kiyofta meştaya 
memur oldukların takrir ve mübahat ederler idi ve mukaddema gider
k,en istikbal hı;ısusunda ettikleri mubalegadan ziyade gerekDragon tabir , 

·ettikleri atlu suldatları v~ gerek timar sipahisi ve yerli k,ulu şeklinde 
olan atlu kazakları istikbalimizde icra-yı merasim ve konağımıza nüzulde 
tebrik-i }<udum ve sual.,i hatır içün meyve ve zahire. makulesi hediyye 
-ile cümle zabitanı fevc fevc gelüp sabıkdan ziyad_e icray-ı merasim-i 

· dosti ederler idi ve Kiyof muhafızı olan ce:neralden selam . ile istifsar-ı 
hatır içün müteı;ddid ademler . gelüp mukaddema Petreburka giderken 
ceneral-i mesfur ile, tafsil olunduğu üzere «kendi taksiratından görüşülme

. diğinden kaideleri üzere kenduye töhmeti . azime olriıağın bu def' a im-
ha-yı taksir kasdiyle bast-ı mekaliit-ı ftiza~· ve eğerçi altı aydan beru 
bimar ve sahibi- firaş olup dahi . henüz hanesind,:;n bir hatve ı;nahalle 
hareketi vaki olmamış iken sizin güzel namınız ve rical ve kibarımız ile 
dost~ne muaşeret ve ülfotiniz mesmu olup teliifi~i . mafat içün didar-ı 

[1] Ceneral Ançef - Buyük Petro, tarafından neşredilen ve XVIII. asır sonlarına ka
dar hüküm süren Askeri teşkilat kanununa göre başkomutıı,n, Maraşal ·veya Orgeneral 
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şerifinize gayet arzumenddir ve ·ziyaretiniz ve t~brik-i kudumunuz husu
sunda re'y ve ruhsatınızı ve siz dahL anın konağına ne kadar zahmet ise 
gelmenizi rica ederler» deyu temhid-i es'as-ı bimesas niyaz-ı degalbazi et
meleriyle «el'içtimau mukadder, ol zaman ceneral dostumuz ile çünki mü
lakat müyesser olmadı idi, murad ederler ise gelsünler, biz d.ahi anların 
korı,akları;na gideriz ve Haşmetlu İmparatoriçenin bu vilayete ·geldikte 
hala ceneral dost~muzun sakin oldukları Beçereski kal'ası kur:bünde 
müceddeden bina ve i~ad eyledikleri saray ve bağçelerin temaşa tavsi
ye eyl.emeleriyle anı dahi temaşaya vesile olur» dediğimizde ol gün ve 
ertes~ günü temaru~an~ imrar ve ferdası konağ.ı fakire gelüp külli tak-

·_· siratına i'tiraf ile i'tizar ve ifrat:.ı tezellül ve iktifar ve bir mikdar sohbet· i 
dostane ve bizi tekrar reca gfine konağına davet etmekle biz dahi te
mam dostane ve muhibbane eda ile .icabettimizde konağımız olan 
Podol kal'asından kendünün sakin olduğu Beçereski kal"asına yarım saat 
mesafe olmağla ikramen bu hakir içün kendi hintoyunu · ve etba-ı ben
degi içün bargirler irsal etmeğe dahi talib ve reca etmekle . mümaşat 
olunmuş idı. Kubeyl· i asırda mihmandarımız ve birk~ç nefer ademleriyle 
bargirler ve kendi musanna hintoyunu ·irsal etmeğin mlhmanqar-ı mel'anet 

. şiar zamir-i huda' semirinde merkfiz olan mekr ü keyd·ü gezendin icraya 
ihtilas-ı fırsat zımnında m·ecmfi i etbaa . kifayet eder kadar ba~girler ge
türdüp daire-i bendegfde olan üsera-yı islamı kapmağa intihap ve tayin 
eyledüğü soldatları konağımızı basmağa geldiklerinde mukabele ve mu
kavemete kadir kimesne bulunmamak içün tahrik-i. hiyel amiz ile tefrik 
içün etba kullarını "gidilecek mahalde gözler görmedik acayibat-ı naşeni
de vardır,, yollu tehyiç amiz teşvikler ile cümlesin rübfid.e etmeğin küllisi 
amade olduklarında eğerçi mukaddema · üsera maddesiçün .mezburdan 
kasd ı bed istiş'ar olunmağla pek de emin olmayup hazinedar kulları
na teyakkuz ve intibah hususları tenbih olnnmuşdu. Lakin bu mertebe 

·misli' namesbuk cesarete tesaddileri çendan memul olmamağla ekser-i 
etba yanımızda olup konakta ancak yedi sekiz.nefer ademimiz ile hazi- . 
nedaf kulları kalmağın anlar dahi memleketleri arabalarından ahrnal ve 
eskalimizi Leh hududundan gidecek arabalara tahmil şuğlinde iken mih
maridar-ı muhayyilin devletine hidmet kasdiyle yahut mahz-ı hıyanet ni
yetiyle kazak iıslfibuna koduğu ·aiv hey' et soltad-ı ehremenleri konağımızı 
temaşa .yollu kemmiyyet-i mevcudu iz'an hilalinde karagoldaki gullar dahi 
teharrüs münasebetiyle mevcudlar iken mezbur kazak hey'etinden olan
lardan on beş yirmi kadarı üseradan Ataullah nam fakfr taam ekleder 
iken üzerine hücum ve sadası' çıkmasın deyu boğazından· kavrayup taş
raya çekdiklerinde yüz nefer kadar karagol soltadları dahi mezburlara 
munzam olmağla giılgulele;i arabalar tahmiline meşgul ademleri-
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mizin mesmuu oldukta "l:,ıire bunun aslı ne?,, deyu istihbar kasdile ihtida 
mecma-ı eşrara seğirden sofracımız Ali kullarının tüfenk kundağı ile 
kafasına darb u şikest etmelerile sernügfin olduktan sonra işini temam 
eylemek kasdile üz~rine tecemmü'leri hengamında çadırlar nizamile mu
kayyed olan akJ<:am Hacı İbrahim ve diğer Serrac Benderli -İbrahim 
Çadır direği' ve araba ağacı ile hücum eyleyüp mezbur Aliyi tahlis esna-

)anda çukadarlarımızdan Boşnak Salih dahi bu kavgayı müşahede eyle
dikte zatında olan celadetinden güruh ı mel'anet şiarın kesret ve vefretin
den bila hiras içlerine hücum ve yalnız muŞt-ı kahremani ile cem'iyyet
lerin tefrike mübaderetinde tüfenk kundağı ile darebat-ı binihayelerine 
mütehamn,ilen her ne hal _ise zur-ı pençe-i celadetle zebun-ı keŞmekeş-i 

ihtilasları olan esir-i mezbur Ataullahı tahlis eyledikte akkam-ı mezbur 
ve Serrac ı Iiıesfur dahi çadır direği ve araba kolu ile sair. yüz elli kadar 
ehremen ile ~ukabele ve biavnihi teala her bir hamlelerinde beşer altı
şar- soltadları zir ü zeber ederek kar u zar-ı Rüstemane eder.ken hazine
dar kulları dahi bir· iki nefer ademlerimiz ile yetiştikte karagol zabiti 
olan Parotcık hazil}.edarın başina yedinde olan tüfenk kıındağı ile da.rp 
ve tüfengi şikest o'mağla yedinden ·alız olunmuştur. Bu esnada mezkur 
Boşnak Salih üserayı bir hoşca zabt ve bir tarafa atınca kendinin ve 
esir Ataullahın, vücudlarında tüfenk kündağı ve harbe darbından_ sağ· 

yerleri kalmamış iken dahi yine ,mezbur ?alih hameJat.ı merdane-i Rüs~ 
tem pesend ile def' -i -eşrarda -sabit kadem ve muşt u leked ile havlı deru
nunda bulunan soltadlara hücum eyleyüp velhasıl yüz elli nefer Ehremen 

didar soltad-ı nabek§.rların ~uı..:ı~~ ;;~~o * ~l:li o ıY r fehva-yı şerifince 
altı yedi nefer' adem imdad-ı cünud-ı gaybiyye ile perişan ve konaktan 
taşra- eylemişler, lakin kendular dahi sertabekadem cerahat-ı ad!de ile 
müstağrak-ı hun-ı sürh olup takatleri kalmamışiken yine bifadlillahi teala 
esirlerfrı birin celb ü ihtilas· edememişler, fakat esir Ataullahın başında 
vesair azasında bir kaç zahmı olmağla derece-i mevte - varup bihamcİil-

· 1ahi teala yine selamet bulmuştur. Bu muharebe ve müşacere v~veyla
sıiıdan kusur-ı eşrar-ı kal'a-i mesfure dahi ayaklanup hücumları manzurları 
olıcak zukak kapusunun kapamağa kanatlar'ı olmadıiında·n bizzarure 
cümlesi kapu ağzında mevte riza ile kıyam Ve müdafaalarmda bezl:..i ihti~ 
marn ve bu hakir: sair cümle etbalmız ile mesafe-i baide ceneral. sarayında 
bulunmamız ile isal-i haber dahi mümkün olmadiğından hayret ve iztı- -
rabda iken bu kulları dahi - ceneral sarayında datlı ve kahve ve bir 

-mikdar sohbetinden sonra İmparatoriçenin ihtira kerdesi olan saray ve 
bağçe temaşası'.n vakt-i mağribe değin tekmil ile hintolara -süvar ve ko. 
iıağımıza teveccüh esnasında mihmandarımız bia.rın bir ademfsi puyan ü 
devan yetişüp kulağına tafSil-i macera etmeğin çehre-i habaset beijresinde 
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asarı ye's ü inffal zahir olmağla ."hayr ol~ ne makule haber geldi ki 
bais-i infial oldu?,, deyu sualimizde tertib kerde-i mel'aneti . olan hilesi 
.._Lı,~· )il ~\ _,D! J:!:: ':J,, mısadakınca kenduye bais i nedamat ve 'husran 
olmağın şaşdığından mağlata-i hud'a amize başlayup töhmeti bize azv 

·vechiyle "konakta kalan ademleriniz azim gavgalar et~işler. Böyle oldukta 
ben dahi o İIH}kule gavgacı · ademlerden emin olamam ve doğrusu sizinle 
gitmem ve buracıktan kendi konağıma giderim,, deyi.ı cerbezeli u.sul i_le 
firar kasdeyledikte "bizim konakta gavga . edecek ne makule ademler 
kalmıştır? işte cümle ademlerimiz bundadır; filhakika konakta kalanlardan 

s. 40 bir vaz'-ı . napemvar sadır olmuş ise şimdiye değin bir mahalde bir kel-
. binizin bir muyına dokun~uş yoğ iken. şimcii ,re's-i hududda müfarekat 
hengamında· riayet-i hatı,r ve icra-yı merasim-i dostiye külli dikkat lazım 
iken 'bivecih gavgaya riza vermek nice mümkündür? Ben seni salıvermem, 
bakalım öyle bir vaz'-ı nahemvar etmiş var ise senin gözün. önünde hak
kından gelürüm,, dedikçe elhayinu haifun m~sdakile kızılı meydana çıkup 
ve vicdanında kenduye su-i kasd .ihtimalini vermekle her ne kadar neza
ket ile hintodan sıyrılup kaçmağa inhimak gösterdi ise dahi salıverme
yüp maan konağımıza gelinmiştir. Etraf-ı daireyi eŞrar-ı küffardan layuad 
vela yuhsa melaii:ı ·ihatası meşhudumuz olmağla kaziyye .malı1m olup 
anlar dahi bizi gördüklerinde bifadlillah_i teala müteferrik ve periŞan 
olmalarile havli ortasında mecruh ve mağşi ve kapu ağzında müdafaa 
kasdile duranlari bilcümle derüp ve devşiriip ,bala-yı saraya suud ve mih
mandar-ı mekkar ile maan odamızda kuud eyleyüp cümleyi huzurumuza 
ihzar ve tahkik~i macerada tedkik ve teşdid ile kaziyye tashih .olundukta 
mihmandar-ı mel'anet gerdara hitab ile "bu hal neden neş'et eyledi ve 
böyle cesarete mucip nedir? Devlet-i Aliyye reayasından hile ve dek ile 
ihtilas eylediğiniz nµfus bihad olduğundan maada her an mugayir-i- ahid
naine-İ' hümayun hudud-ı islamiyyeden bin' dürlü dek ve desise ile berren 
ve bahren reaya celbinden gayri mesafe i baideden Karadaglu reayımıza . 
a\Ufe ve ikram tayini ile alenen izlal .ve şehr-i Moskovda gördÜğümüz 
üçyüz neferden· maada sair mahallerde bin nefer mikdan Karadağlu ve 
cedid kal'alarınızda. bu kadar kabine .ı..:k9. bilcümle memalik-i islamiyyeden 
itsirak ve izlal ettiğiniz ve Devlet-i Aliyye r~ayası~d~n olduğu zahir ve 
riümayan iken ve hilaf-ı ahidname-i hümayun böyle şenaatinizden· maada 
şimdi ehf-i .islamdan olan üseriyı .dahi cebren almağa ve elçi konağın 
basup ademlerini bu hale· kaymağa cesaret kangı din ve milette caiz 
ahir ve düşırienlik eyyamında dahi müsafire bu makule eda kangı dev
lette icra olunur ? Lakin zannım budur ki üsera talebine devletiniz seni 
tevkil etmiş ise dahi bu kadar kabahat. ve şenaat ile konak basup 
ademlerimizi bu hale kaymağa izinleri ve rizaları olmamak gerektir. Bu 
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değildir, illa senin kat'a merasim bilmeyüp ve devlet lisanın anlamadığın
dan neş'et etmiş bir manadır. Devletinin bu hususta emr ü rizası var mıdır?,, 
deyu tazyik-i mülzi,manemizde tertib eylediği mel'anetten kendı,ıya hus
randan gayri bir Şey aid olmadığından gayri .yedi sekiz nefer ehl-i 
isla:n yüz elli .nefer. müntehab soltadların darb-ı nübiıd· ı celfilet ile eynel
meferr sı1rahlarına perişan ve ellerinden kuvvet-i bazu-yı. islarriiyye ile 
üserayı tahlis eylediklerinden gayri şikest olan on kıt'a tüfenk ve baş 
zabitlerinin dahi tüfengini ahzedüp elimizde sçned mesabesinde olmağla 
kendilerinin ne kumaş olduğu meydana çıkup bir mertebe rüş:vaylık ve 
nekbetlik şamil halleri olmuşdur ki kabil-i tabir değil. Bu rü_svaylık ye 
hayret şöyle dursun ·bu hususta mel'anet .ancak kendinin olmağla tertib-i' 
ceza havfi dahi ilave-i esbab-ı havf ü hayret ü infial olmağın çehre-i 
mel'anet behresi sim siyah, vucud-i habaset endudı ra'şe-i zaıuriyye ile· 
tebah olup ne diyeceğini şaşırup inkar yollu herzegı1ylığla başına urul
muş kelp gibi piçitab-ı acibesi i'lan-ı rezaletine sebep olmuştur. Bu esna-
da mezburun zevcesi olan acuze-i nahs dahi kapu önünde kocasının tertibi s 4ı 
cezasın teyakkun etmeğin niyazmend-i halası oldukta yüzüne karşu "haşa. 
ben· bu hayvan misillu merasim-i dost! ve iisan-ı devlet bilmez değilim; 
ne ahz-ı intikam sevdasında olurum ve ne bir mı1yına· dokunur~m. Eğer 
devletlerinin ar u gayreti ve zerre'ce hamiyyetleri var ise bunun hakkından 
gelürler. Eğer yoğise ve anlar dahi bu suda iseler bu rüsvaylıkları anlara 
kıyametedek bais-i ta'n u levm olur. Hamdenlillahi teala anlar yüz elli nefer 
bizden sekiz·nefere mağlup olmuşiken dahi yine bize azv-i töhmet edecek 
birinde bir zahm eseri yoktur. Bizimkiler ise bu kad.ar zahimdar ve alıi-
de-i hun olduklarında yine sopa ve nübud ile içürdükleri şerbet~i nagüvarı 
hazmedegitsünler. Bu töhmet ve rezalet bu habise kafidir ve bu kadar. 
ifk ü iftira ve ittiham-ı nabeca ile eyledikleri eza ve cefanın en nihayeti 
bununla hatmolduğu bize şahid ve bürhan-:-ı kavidir,, deyu mel'uri-ı mez-
kuru t~'minile _;k'l · .:.l5j_j<JI mazmunun iş'ar ve kahve ikramından sonra 
~...J.l~_,f.P.Jı müfad-ı şerlfi,dı1r baş .f4JJ-' ile sek besahra ıJ"'..a!d...... manala-
rın izhar .ederekyanına adem ve fener koşulup nekbet hane-i murdarına ami-
nen ve salimen isal olunmuştur. Teşettüt-i cem'iyet-i hınz!raneleri hilalinde 
bazı soltadları darabat-ı bilacerh-i islamiyandan firar edecek mahal bulama-
yup şaŞdıklarından derı1n-ı havlide bir küçük odada pinhan olmalariyle bulu-
nup anlar 'dab.i bir fiske urulmayup. taŞra · tardolunmuşlardı_r. Bu mel'a-· 
netleri henüz temam olmadın ve mihmandar-! mekkar taşra konaklarda 
olan ademlerimize kat'a taarruz olunmamak şartiyle konağına gönderil-, 
mişken dahi bu esnada aşçılarımızdan Seyyid Hasan nam kimesne taş- · 
rada kethüdamız konağından taam sahanların getürür iken soltad-ı mel' 
unları intikam kasdile üzerine üşüp nefesi münkati' olunca darb ü mec-
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ruh ve nakd Ü kisvesin taril.c ve kenduyi bir kuyuya- tarh ile hüner ol
mak üzere mihmandara haber verdikİeri;de mezburun dahi henüz ·ettiği 
kar-ı nahemvarın altından çıkacağı namah1m ve tarafımızdan ademleri
mize tearruz ve müdahale olunmamak üzre müekked tenbih olunduğuna: 
binaen mezkur Seyyid Hasanı kuyudan ihraç ve konağımıza isal ettir
mekle gece yarısında gelüp başına geln ahvali giryan olarak takrir ve 
cerahat-ı ·adidesin fraet eyledikte bir kat dahi dağdar olmışızdır amma 

. çare ne? Ertesi Kiyof muhafızı ceneral-i mesfi.ıre bu hususları mufassalen 
tahrir ve davetleri mücerred konağımızı basup üserayı gasb ve ademle
rimizi cerh ile icra-yı kin içün olmuş oldu; bu ne güne dostluktur? Eğer 
devletleri tarafından . bu memuriyetleri· var ise sened ibraz eylesünler, 
bilelim.» denildikte bilkülliyye inkar ve kemal-i teberri ile bu fesaddan 
kat'a haberi olmadığına eyman-ı adide-i mugalleza ve "bu "ne demektir ve 
nice olur manadır? bu maddeyi ben biaynihi devletime tahrir ve sebep 
olanları· elbette tedmir ettiririm,, deyu tekeffül haberi geldiği esnada kafa-i 
mezburenin bilcümle zabitan ve ayanı gelüp bu keyfiyetin m,enşei ancak 
mihmandar olup anlardan birinin bu kaziyyeden haber ve agahları olma
dıgına ayinlerince eyman-ı mugalleza ve adem-i rfaa ila cümlesi bu mad
denin vukuundan muztarip ve böyle büyük töhmetten mütelaşi oldukla
rını izhar etmelerlyle ne demeli ;ıJ_ı~ ;cı <:'ol_, V'lt.J~ ı"s::?. ~· çar Ü naçar · 

cümlesin kahhar-ı müntakime tU;;ı_,·~ j_,/' .i:'oı,jl fehva-yi şerifln.ce havale ile 
s. 42 sükut ihtiyar olunmuştur. Ferda-yı yevm-i mücadelede eskal ve ehmal ve 

üsera ve etba-ı mecruhayı arabalara tahmil ile hareket olundu .. Eğerçi: 
elçiye zeval yoktur meseli meşhur amma Moskovlu hakkında sahih olma
dığından üç adet kal'aları arasından ve erazil-i eşrar içinden uburda tek-
rar-ı destdirazlıkları hatırasiyle ~l}I {) Y" J lwl:..--i- <:'ol! ayet-i kerimesin 
tilavet ederek cümle etba' ve ahmali ileru geçirüp akablerinde laubaliya
ne tarz ile azimet-i rah olunduğu hinde mukaddema istikbalimize Çıkan 
atlu sipahisi kazaklar ile dragon namında olan atlu soltadları bir mik
dar yere dek teşyi' badehu Kiyofa yedi buçuk saat mesafede olan ·Vasi!~ 
kof kal'asrna değin kaideleri üzre tayin edegeldiklri mihmandar-ı cedid 
ve yol tercümanı ve bir bayrak dragon ile zabitleri maiyyetleriyle 
Vasilkofa dahil ve bir gece beytfitet. olunup ertesi mah-ı rebiul'evvelin 
gurresi olan Çeharşenbih günü fl] andan dahi hareket ve üç· 
çaryek mesafede Leh hududuna vasıl olduğumuzda mihmandaı-ı cedid 
ve Petreburktan bilmaiyye gelen terceman ve hademe..:i saire avdet et
meleriyle eyledikleri dürlü dürlü cefalardan iğmaz ile· icra.yı merasim-i 
dosUye dikkat ve alameratibihim ataya ve bahşiş ve hedaya ile cümlesi 
mutayyebülhatır dua ve medh ü senalar ederek avdet ~ttirilmiştir. · 

lll 1 ikinciteşrin.1758 

$99 



Türk Tarih Yesikaları 

Badehu Leh hududundan Oevlet-i Aliyye hududuna değin tayin olu
nan bir nefer Barutcık nam zabit ve iki nefer tercema:n ve on nefer sol
tad zabitleriyle ve bundan başka otuz üç nefer olmak üzre bir bayrak 
atlu kazakla'r ile Leh hududuna tecavüz ve cenab-ı erhamürrahimfne şükrü 
sena olunarak yola azimetimizde hudud başında Leh devletinin karagol 
hanelerinden dahi dostluğa riayeten maiyyetimize bir bayrak güzide · 
athi tayin olunup kal'adan kal'aya Lehlu tarafından birer bayrak atlu 
tayin ve· tecdid olunarak tayy·i merahil ·olunurdu. Bu esnalarda dahi. 
Leh hududunda Moskovlunun ca.beca kazak eşkıyası geşt ü . güzar ·ve 
bazı kura ve kasabata iras-ı enva·i hasar ettiklerinden bize dahi yanı
mızdakilerin tahrikile sarkındılık etmesünler deyıi kemal-i tehaffüz ile 
hab. u rahatimiz mesliip idi. Mukaddema ge'ldiğimiz Bender tarikinde. ta,
iin zuhuri ile Moskovlunun ihtiraz ve Hotin tarikinin dahi köprüleri ve 
yolları sa'bÜlmüriir olduğu Lehluden sahihan haber alınmağla kal'ateyn-i 
mezbureteynin beyninde Buğdan toprağında vaki Sorika kal'ası ma'beri 
münasip olduğu ittifak-ı ara ile sabit olmağın iarik-i mezbur ile bilcümle 
re's~i h~duddan mahall-i mezbura gelince yüz on saat mesafe yedi mer
halede kat' ve ka:l'a-i mezbureye vüsulümüzde 0.):ıt.:ıo ~~ı <..>..i.ll-Uı.J-ı diye
rek nehr-i Torlayı uqur ve sahilinde s.elat-ı asrı eda ve bu nlmet-i celile 
teşekkürile rimal ve ahcara nasiyesa iken serhadd-i Bentlerin anda 
bulunan bazı yamakları ve Soı ika kal' asında Buğdan voyvodası tarafın
dan Boyarları ve Azeb ağası istikbale ve merasim-i hoşamed!ye k~mal-i 
süruru selvet ile miibaderetlerinde Moskovludau maiyyet-i bendegide olan
ların cümlesini ve Jehlu bayraklarının küllisini alameratibihim bahşiş ve 
in'am ve hediyye ve ahyyeler He mahall-i maksud olan hududumuza vü
sul müyesser olduğun müş'ir Kiyof ceneraline ve Lehlunun zabitlerine 

vedadnameler ile mutayyebülhatır irca _eylemişizdir. J.J J.a.!tJA l..t.ı. Ba'deza 
. Buğdan memfoketi içinden ve İsakçı ma'berinden tarik-i müstakim olan 
Babadağı ve Dobrice· sahrasından mürur Üe tayy-i menazil ve kat'-ı me
rahil olunarak cümle etbaımız ile tema~en ve aminen ve salimen bin 
yüz yetmiş iki senesi mah-ı rabiul'ahirinin yirminci günü[1] melsem-i 
şifah-ı alemiyan olan Asitane-i aliyye-i muhalledüJiikbale vüsu1ümüz 
müyesser olmuştur. ~Wl-='1 .öı.J-1 

SON 

[1] 21 ilkkanun 1758 
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