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KAPICIBAŞI NİŞLİ MEHMET AGA'NIN MOS~OVA 
SEF ARETNAMESİ 

[e, II. sayı: 11, s. 371 den devam] 

El-vaki fi 24 Ca. 1135 (24 cümaziyelevvel 1135 = 2. III. 1723) 
Y evm-i mezburda donanmaları olub gecesi konağımıza karib bir 

·mahalde fişek şenliği olunub ve bizi davet eylediklerinde varılmak mü
nasib görülmekle tamarüz edüb gidilmedikte ertesi, Çar kendi Mençikof 
29] (J~) nam seraskerine bize ziyafet etmek içün. tenbih ve davet 
olunup varıldıkta dostluk vechile azim dilnevazlıklar ve ikram eylemiş
lerdir. Çar'ın avreti bizi görmeğe teşne olup anda olmak ihtimali var 
idi. Ve ziyafet dahi mahsus anın içün olduğu bedaheten zahir idi. Taf
silen yazılmağa iktizası olmadığından icmalce tahrir olundu. 

El-vaki fi 26 Ca. 1135 (26 cümaziyelevvel 1135 = 4. III. 1723). 
Y evm-i mezburda ahşamdan sonra bir def'a dahi mükalemeye davet 

ve mahall-i mezbura varılup iclas olundukta halvet (olunup) Başvekil 
cevap eyledi ki "bundan akdem sizi sıkça sıkça mükalemeye götürür 
idi. Şimdi hatıra bir yer gelmesün; taraf-ı Devlet-i Aliyyeden gerek 
Niime-i Hümayunda ve gerek lisanen söylediğiniz cevapları anladık ve 
mevadlan bildik ve İmparatora gösterdik ve cevapların (biz de) Türk
çeye tercüme eder gereği gibi tercüman olmamağla Moskovca yazilup 
ve Talyan lisanı üzere tercüme olunup ve bunlardır,, deyü iki kıt'a kağıt 
verdiler ve "kıraat eyledikte malumunuz olur ve bizim ol tarafa gitme
miz ve sefer etmemizin aslını size gösterelim,, deyü Timurkapudan. ve 
gene Acemin bir kal'asinden lisan-ı farsice iki kıt'a mektup ve bir 
mahzar gösterdiler ve "kırat edin, bizim Lezki üzerine sefer etmemizin 
aslı budur, bunların ve Hanın mektubunun suretlerini size veririz. Dev
let-i Aliyyeye götürürsüz ve Çarımız ferman eyledi, yarın ales-seheri 
hazır olun, inşa-Allah İnfparptor Efendimizin dahi Namesini alursuz,, 
deyü cevap eyledi. Biz dahi "muammer olun, akibetiniz hayr olsun, 
memnun olduk,, deyü cevap verildi. Tekrar cevap eylediler ki "İmpa
rator Efendimiz ve bizler sizden hoşnud olduk, imparator Efendimiz 
Devlet-i Aliyyeye bile yazdılar,, deyüp biz dahi "muammer olsunlar, 
akibetleri hayr olsun; ancak, bizim de şimdi hem sürurumuz, hem ga
mımız vardır. İnayetlü efendilerimizin hak-i paylerine bir saat mukaddem 
varmamıza sürur ederiz, sizin dahi dostluğ_µnuzu ve ikramınızı gördük; 
böyle sadakatlü dostlarımızdan müfarekatimize hüznederiz,, deyü cevap 
verilüp (~J) ref'-i mecli~ ve konağımıza nüzul, ertesi ales-seher dört 
adet hinto ile bu defa Asitane'den giden Elçi Daskov 30] gelüp. 

El:· vaki fi 27 Ca. 1135 (27 cümaziyelevvel 1135 = 5. III .. 1723) 
Yevm-i cum'a gene hintolara süvar ve mukaddem varılan mahalle 
29] Aleksandr Daniloviç Mençikov 
30] Aleksey İvanoviç Daşkov 
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varılup üshlb-i sabık üzere beş yüz mikdarı soltatları dizilüp ·ve nerdü
ban ayağına dek arabalar ile varılup balasına suud; oda kapusuna varıl
dıkta içerüden evvelki gibi Polkovnik istikbal ve önümüze düşüp içerü 
girildikte cümle tevabiimiz Osman Ağa ve Tanatar (J~·(!J6") Ağa kade
menin yanma varıldıkta Çar dahi evvelki gibi sandukanın yanına dek 
gelüb baş açık ve elinde bir sagir değnek kıyam üzere durur. Biz dahi 
bu def'a seddin çak (J\;-) nihayetinde üzerine çıkup durduğumuzda 
Başvekil ilerü varup sandukanın üzerinde duran Nameyi alup "İmparator 
Efendimizin Namesidir,, deyü elimize teslim eyledikte biz dahi el-ham-

. dü-lillahi teala Şevketlü, Azametlü, Mehabetlü Padişah-ı alem-penah 
Efendimizin Name-i Hümayun-ı şevket-makrunlan Hürmetlü, Riayetlü, 
Sadakatlü, Mahabetlü siz ulu dostlarına aminen ve salimen teslim eyle
dim. Hak sübhanehu teala Hazretleri siz ulu dostlarının dahi Namelerini 
salimen taraf-ı Devlet-i Aliyyelerine teslim etmeği makdur ve muvaffak 
eyleye,, deyü hamılş olduğumuzda tekrar Çar Başvekile işaret edüp ol 
dahi durduğu yerden yanımıza gelüp bir sagir kağıda tesvid olunmuş 
ana bakup "İmparator Efendimizin Şevketlü Padişaha selamını tebliğ ve 
bu müebbed. sulhü tarafımızdan ne mertebe tuttuğumuzu Devlet-i Aliy
yelerine ifade edersiz,, dediklerinde biz dahi "inşa-Allahu teala sadakat 
üzere tebliğ ederim ve Çar Hazretlerinin memleketine geldik, yedik, içtik, 
ikramların ve mahabbetlerin gördük, berekat .versün,, deyü hatm-i kelam 
ve (~;) ref'-i meclis olunup avdet ve gene hintolara süvar ve konağı
mıza geldikte Efendilerimizin eyyam-ı devletinde gelen §.demlerine ve 
hintocularına ikramlar olunmuştur. Bir iki saatten sonra Çar tarafından 
bir ademi gelüp "Çar Hazretleri size ikramen taam gönderdiler,, dedik
te bir dahi "berekat versün, her gün yediğimiz taam da anlarındır; bu 
ikram dahi ziyade dostluklarındandır,, deyü cevap ve getüren ademine 
ikram olunmuştur. 

Gelen zehairin defteridir 

Nan Öküz Buzağı Mısır tavuğu Ördek Tavuk Güvercin 
100 1 1 3 5 15 10 

Koyun Süt Revgan-i sade Gıra' (·!.}) Pirinç Tuz Üzüm 
4 kıye kıye 5 kıye kıye kıye 

10 13 13 6 1 

Kahve Şeker Şekerleme Asel Soğan Sarımsak Sirke 
kıye kıye kıye kıye kıye kıye kıye 
4 4 4 4 5 2 5 
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Elma 
kıye 

50 

Türk Tarih Vesikaları 

" Limon turşu 
kıye 

Ab-ı limon 
kıye 

10 1 

Yevm-i mezburda üzerimize tayin olunan mayor gelüp kapudan
ları olan admiral tarafından seiam getürüp "yarınki gün sizi konakları
na davet ederler,,. Ertesi gene bir ademleriyle üç aded hinto gelüp tekrar 
davet ve icabet ile konaklarına vardıkta bir azim mükellef kargir saray 
ibtidaki odadan baş açık istikbal. "Hoş geldiniz, safa geldinh, konağı
mıza teşriflerinden ziyade memnun olduk,, deyüp biz dahi kendü
lerine "bizi davet eylediğinizden hazzeyledik ve memnun olduk,, deyü 
cevap ve "buyurun,, deyü bir bir odaya dahi vanldıkta masa tabir olu
nan sofra etrafını iskemle ile ihata "buyurun,, deyü kendi yerine iclas 
ve sağ tarafımızda kendü oturup ve kendünin altı yanında vükelala-
rından türkçe bilür Kinezso (_,.,4.:,; .. )) nam Moskovlu ve bir' tarafında 
Osman Ağa oturulup sim lengeri . ile taam gelüp tabiat ikbal eyledüği 

taamlardan tenavül ve ol türkçe bilür Moskovlunun vesatatiyle bazı ba
zı dostluğa dair musahabet ile arz-ı mahabbet eyledi. Fil-hakika kendi 
bir akil ve müsin bir adem olup gemilerde ve Azakta ve Taygan'da 
(_;.ı_lk) taraf-ı Devlet-i Aliyyenin vüzerasiyle görüşdüğünden Şevketlü 
Efendimizin vüzera-yi vükelalalrını medhedüp biz dahi "siz Devlet-iAliyyenin 
vükelasını medh eylediğiniz gibi onlar dahi sizin akil olup eyülüğünüzü 
söylerler,, deyü cevap verdiğimizde ziyade hazzedüp temenna eyledi. 
Allahu teala Şevketlü Padişahı ve İmparatorumuzu birbiriyle mahabbet 
üzre dostlukta daim edüp biz dahi zamanlarında asude - hal ve birbir
lerimizle mahabbet ve meveddet üzre dostlukta daim edüp meveddet 
üzre olalım,, deyü dil-nevazlıklar ve nice dostluğa dair mahabbetler ar
zolunup taam ref', kahve ve çay içilüp. ve tekrar sim lengerler ile en
vaından şekerlemeler gelüp bir mikdar tenavül ve gayri gitmemiz içün 
izinlerine müterakib iken alel-gafle "Başvekil geliyor,, deyü haber olun
dukta biz dahi ayak üzerinde bulunup geldikte bizim yerimize iclas biz 
dahi sağ tarafında oturup hal ü hatır sual "sizin bunde olduğunuzu ha
ber alup hatırınız içün geldim,, diyerek bazı dostluğa dair müzakereye 
varılup "gitmemiz tedarüki için her ne iktiza eders~ araba ve bargir 
defterini mayora verin tedarük olunsun ve İmparator Efendimiz dahi 

Peterburg'a (tJ."."fiı) gitmek üzere; lakin evvel müsafirinin tedarükün 
görüp sonra kendüleri gidecektir; yohsa sizi böyle tez göndermeyüp 
dahi görüşür idik,, deyüp biz dahi "müdahene değil, gerek siz ve ge
rek vükela-yi devletiniz cümle akil ve kadirşinas ve mükrim olup gö
rüştük ve ikramınızı gördük ve kemahüve hakkahu dostluğunuzu mü-
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şahede eyledik. Şimdi müfarekatimizden yolda bir kaç gün humarınızı 
çekeriz,, dedikte tekrar kendüleri "sizin dahi '1ahib-i Devlet Hazretleri 
vücuhla akil ve müdebbir ve kadirşinas ve dostlarına ziyade mükrim 
olduğu Kapukethüdamız Çar Hazretlerine herbar yazarlar,, deyü cevap 
verüp, biz dahi "kendi Efendimizdir, deyü metheder kıyas etmen, böyle 
bir akil ve müdebbir olup böyle bir seha ve kerem sahibidir ki biz dahi 
taaccüb ederiz. Eğerçi sahib-i Mühür ve Damad-ı şehriyaridir, ancak 
aya define mi bulmuştur, yohsa bir duaya mı mazhar olmuştur, beher 
yevm (yanına) dörder beşer bin altun korlar. Devlet-i Aliyyenin emek
tar ve müstahik kullarına ve tavayif-i askeriyeye ve fukaraya bezi ü 
in'am ederler. Şevketlü padişahımıza dua ettirir ve sayesinde olan ve 
gerek bab-ı saadetlerine müntesib olanların işaretleriyle kendülerin der
yaya atarlar. Filhakika Devlet-i Aliyyenin ibtida-i zuhUrundan bu vak
tedek böyle bir Vezir-i adim-ün nazir gelmemiştir,, deyü cevap verdi
ğimizdı "kendülerin Allah yaşatsun, biz dahi öyle işitiriz,, - deyüp bu 
temsildir: Bir araba yol gittiği zaman bazı çukur ve eğri yerleri vaki 
olur, araba devrilüp iki tarafta ademler olup tutarlar ise araba devril
mez, doğru yoluna gider.,, Biz dahi "gözel temsil buyurdunuz,, deyil. 
cevap verdik. Mabeyni buçuk saat mürur etmeden sabıka Asitanede 
habsolunan Petro Androviç nam elçisi dahi gelüp bizim alt yanımıza 

Admiralin yerinde oturup hal ü hatır sorulup "kapu önünden geçiyor
dum, bunda olduğunuzu haber aldıkta mahabbetiniz bizi· çekti,, deyüp 
biz dahi "muammer olun, hazzeyledik, memnun olduk,, , ve mahab.bete 
dair dilnevazlıklar dahi bazı bazı dostluğa dair musahabete tutup arz-ı 
mahabbet etmişlerdir. Biz dahi "didara doymak olmaz, gayri gidelim,, 
deyü isti'zan olundukta Başvekil "ev sahibinden isti'zan edin,, dedik
te biz dahi Admirale bakup · izinlerine müterakkip oldukta "yok, bir 
çay şerbeti dahi ısmarladım, gelsün ba'dehu gidersiz,, dedikte biz dahi 
"öyle ise ol çaydan geçmeyüz,, deyü bir mikdar oturulup çay şerbeti 
de gelmekte bir mikdar eğlenüp biz dahi. "gayri bunda bir iş vardır,, 
deyü mülahaza eyledik. Tekrar Admiral "sizin gibi müsafir her zaman 
elimize girmez, bugünkü rahatınızı bize bağışlarsız,, deyü musahabete 
tutup buçuk saat mikdarı dahi vakit mürur eyledikte bir nimşe kıpırdı 

zuhur edüp Başvekil ayağa kalkup "acep nedir? deyü biz de kalkup 
aya ne zuhur eder,, deyü müterakkib iken tebdil Çar binefsihi kendü 
içeri girüp ve yanımıza gelüp bir mikdar hamıiş ve dört etrafına nazar 
edüp bize baktıkta biz dahi bila tevakkuf "hoş geldiniz, safa geldiniz, 
teşrifiniz ile bizi mesrur eylediniz ve ziyafet üzerinde ziyafet eylediniz, 

;muammer olun ve akibetiniz hayrolsun,, deyüp eline bir kadeh ile arpa 
· suyu sundular. "Sizin aşkınıza içerim,, deyüp nuş eyledi. Biz dahi sih- . 
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hatler olsun, muammer olun ve akibetiniz hayrolsun,, deyü cevap ver
dik ve "bu kimdir,, deyü Osman Ağayı sual edip Başvekil: "Sahib-i 
devletin Ağasıdır,, deyü tarif eylediler. Ba'dehu oğlumuzu sual edüp 
anı dahi "oğlumuzdur,, deyü tarif eylediler ve karşumuzda bir odaya 
doğrulup vükelası dahi ardınca içeri girdiler ve biz sofra başındcı, bir 
mikdar tevakkuf eylediğimizde Elçi-i mesfur içerü girüp odanın bir kö
şesinde sagir masa üzerinde bir harti (j-_,;..) ve Çar bir elini hartinin 
üzerine koymuş ve ayak üzerinde Başvekil vükelasiyle karşusunda kı

yam üzre dururlar, biz dahi elimizi göğsümüze koyup "ahşamınız hayr 
olsun, safa geldiniz,, dedikte anlar dahi "siz de safa geldiniz, ziyafetten 
hazzeylediniz mi,, deyü sual biz dahi "ziyafetten bir hazzeyledik, sizin 
teşrifinizden bin hazzeyledik, akibetiniz hayrolsun,, dediğimizde kendü
leri dahi "Şevketlü padişah sizi gönderdiklerinden biz de pek hazzey
ledik, memnun olduk. Zira siz bir uslu ve akil ademsiniz, doğruluk ile 
bu hizmeti gördükte büyük nam sahibi olursuz,, .deyüp biz dahi "biz 
Şevketlü, Azemetlü Efendimizin ednadan edna bir kuluyuz, Hak teala 
sadakatten ve doğruluktan tefrik eylemeye,, deyü cevap. Tekrar ken
düleri "siz Şevketlü Padişahın Name-i Hümayunlarının mefhumunu bi
lürsüz ve benim cevaplarımı vükelamız size tefhim eylediği üzre anla
dınız ve biz da dostluk ne mertebede olduğunu gördünüz,, deyü bir 
elini göğsüne koyup "ben bu sulh-i müebbedi yüreğim gibi saklarım, 
Şevketlü padişahtan dahi böyle umarım yaramazların ve münafıkların 
sözlerine niçün itimad ederler? Siz kendi Kapucubaşılardansız. Siz bu
nu böyle ifade ve doğruluk ile tefhim edersiz,, deyüp, biz dahi "sizden 
geleliden berü zahiren cümle müşahede eylediğim dostluktur ve şimdi 
buraya teşrifinizden derununuzdan olduğunu dahi malum oldu. İnşa-Al
lahu teala biz bu taraftan hak-i pay-ı aliyyelerine yüz sürdükte cümle 
şüpheler def.'olup dostluk evvelkinden ziyade derece-i alaya reside ola
cağı bi-iştibahtır. Siz de memnun olursuz,, dedikte kendi elimizden tu
tup ve dahi yakinine çeküp arkamızı bir kaç def'a ohşadılar ve dönüp 
masanın üzerindeki "hartiyi bakınız size gittiğim yerleri göstereyim, ken
diniz görüp Devlet-i Aliyyeye böylece tefhim edin,, deyü hartinin üze
rinde resmolunmuş bir tarafında Ejderhan denizi ve bir tarafında 
Ejderhan ve Möskov smuru Timurkapuya varınca, Timurkapudan öte 
Ejderhan denzinin karşı taraf Acym yakası Timurkapunun ensesi Dağıs
tan tarafı sarp ve muazzam dağlar ve sağ tarafı resimden hayli baid 
Karadeniz (_;Ç.:ı •. }) tasviri ve parmağiyle Timurkapuya dek gö-sterüp ve 
öte Acem tarafı dahi işte bu da Acem sınırudur ve dönüp "şimdi bunu 
siz anladınız mı,, deyü sual biz dahi "beli andadık,, deyü cevap ~'şimdi. 
buaralıkta bir ahar padişah gelüp el uzatup bir şey yapacak yer var 
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mıdır?,, deyü sual biz dahi "kağıdın resmine göre olmamak gerek,, de
yü cevap. Tekrar Karadenize bakup "işte bu Karadenizdir, şimdi bu
nun kenarında bir ahar Padişah gelüp bii şey yapup ademlerin temek
kün etse Devlet-i Aliyye bundan hazzederler mi?" dedikte der'akab biz 
dahi tehevvürlüce "yok yok oraya kimse el uzatamaz,, deyü cevap ver
dik. Tebessüm edüp ''ya biz de bu araya kimsenin geldüğünü isteme
yüz,, deyü cevap verdiler. "Biz bu araya kendi zararımız içün geldik 
Devlet-i Aliyye neden şüpheye vardı, tafsilen buyurun,, deyü bizden 
cevaba müterakkib oldukta biz dahi "bu cevabı Başvekilinize ve vüke
lanıza dahi söylememişimdir, sizin ol taraflara azimetinizden nice Dev
let-i Aliyyeye tabi olan yerlere ademleriniz göründüğünden etraf ve ek~ 
naftan Arz u mahzarlar birle sizden .Devlet-i Aliyyeye tabi olanları 

muradı ızlal etmektir deyü taraf-ı Devlet-i Aliyyeye ilam eylediler,, de~ 
dikte başını silkip yukarı bakup dini üzre yemin eyledikte biz dahi tek
rar "Şevketlü, Azemetlü Padişahımızın siz dostlarına hüsn-i zanları ol
duğundan kimseye itimad . buyurmayup bu kulların müstakillen gönder
diler. EI-hamdü lillahi teala hüsn-i· zanları üzre Şevketlü Efendimizi tas
dik eylediniz,, deyüp .bir mikdar hamuş ve tekrar ittifak "cevaplarını 
siz sahib-i devletten kendi kulağınız ile işittiniz mi,, deyü sual biz dahi 
"beli De\'letlü, İnayetlü Efendimizin mahsus kendi çırağı olup ve mah
remi olduğum hasebiyle bize sizin vükelanız derununuzda olan dostluğu 
arzeylediklerinde biz dahi lnayetlü efendimizin siz dostlarına derunla
rında olan meveddet ve mahabbetlerini ve tarafeynde olan ibad-ullaha 
hayır tefekkürlerinden naşi mukaddem Başvekilinize takrir eylediğim 

minval .üzere kendü kulağım ile işittiğimden arzeyledim. Kapukethüda
nİza yazsanız inşa-Allahu teala kazip çıkmayuz,, deyü hatm-i kelam ve 
bu kadar mükamelede karşusunda vükelası samiinden olup bir cevap 
söylemediler. Ba'dehu gene eliyle arkamızı ohşayup evelki odaya yürü
düler. Odaya çıkıldıkta cümle tevabiimiz ve Osrrian !\ğa bir tarafta du
rup tekrar "oğlunuz bu mudur,, deyü sual eyledikte "beli oğlumuzdur,, 
deyüp "Allah size de versün,, dedikte ."Allah dört verdi, gene aldı,, 
deyüp biz dahi "Allah kadirdir, gene verir,, dedikte "yok gayri koca
dım, olmaz,, deyü tebessüm ederek gene arkamızı ohşadıl.ar. Ol mahal
de sahib-i hane bir kadeh ile eline arpa suyu sundukta bunu Şevketlü 
padişahın aşkına içerim,, deyü nuş ve biz dahi "muammer olun aki
betiniz hayrolsun, dostluğu tekmil eylediniz,, dedikte bir iki def'a tapı
nup vükelası önüne düşüp gittiler. Biz dahi ev sahibine veda' ve hin
tolar ile konağımıza nüzul. El-vaki fi 29 Ca. l 135 (29 cümaziyelevvel 
1135-7. m. 1723) 
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Bundan akdem Admiralin ziyafetinde Başvekll "Çarımızın mashara
lıklarıİıı seyreder misiz?,, deyü davet eyleyüp biz dahi "niçün seyretme
yüz, hazzederdik,, deyü cevap·. Y evm-i mezburda üç adet hinto ile üze
rimize tayin olunan mayor gelüp "buyurun, konak hazırladılar,, deyü 
davet ve hintolara süvar olup gider ikin Çar tarafından sırkatibi 

gelüp "Çarımızın sizin içün mahsus konak kendüleri tenbih eyledi
ler ve beni davet içün ve size seyrettirmek içün gönderdiler, bu
yurun,, deyü önümüze düşüp bir vasi sokak üzerine nazır konağa 

varılup iclas olundukta öteden berü mavna misillü kızak üzerinde 
bir kayık · beygirler koşmuşlar, içindekiler ellerinde sim borular ve 
trampeteler çalup geçtiler ve anın ardınca masharalar emini bir u'cube 
kıyafet ile gelüp bizi selamlayup geçtiler. Anın dahi ardınca bir .gagir 
kalyon yelkenlerin açmış Çar binefsihi kendi kıç tarafında güvertesi 
dibinde ayağ üzerinde siyah gemici esbabiyle başında bir siyah samur 
Moskov kalpağı küpeştenin kenarında önümüze geldikte üç pare top 
şenliği edüp ve kalpağın başından çıkarup bize temenna eylediler. Biz 
dahi elimiz uzatıp "hoş geldiniz, safa geldiniz,, deyüp tekrar be-tekrar 
kalpağın başından kaldırup ve aşinalıklar edüp geçtiler ve ardlarınca 
firkate misillü üç fenerlü gene kızak üzerinde Admiral tabir olunan 
kapudanlan önümüze geldikte başını taşra çıkarup bir u'cılbe kıyafet 
ile "Ağa Ağa,, deyü çağırup temenna, üç pare top atup geçtikte anın 
dahi ardınca Başvekil dahi bir kayık içinde önümüze gelüp anlar dahi 
şapkasın çıkarup. selamlayup geçtiler, Ardınca Çar'ın avreti yaldızlı bir 
kayık kıçında ve bir camlı· köşk içinde ve cümle müsahipleri yanında 
onbeş mikdarı avret ile. başlarında ariyeti saç ve şapkalar ile önümüze 
geldiklerinde onlar dahi temenna ve selamlayup geçtiler ve ardlarında 
altı adet ayıyı beygir misillü bir kızağa koşup çekerek geçtiler. Anların 
dahi ardınca Moskov şehrinde ne kadar müh'lk-i nasaranın Elçileri ve 
Baylosları var ise bir manva misillü kayık içinde önümüze geldiklerinde 
şapkalarını çıkarup temenna edüp geçtiler ve anların ardınca sabıka 
Asitadede hapsolunan Elçi bir kayık içinde kavuk üzerine bir u'cılbe 
beyaz destar sarup bunlar dahi selamlayup geçtiler. Velhasıl cümle 
vükela-yı Moskov birer u'cube kıyafet ile ve avretleri erkek kıyafetinde 
kayıklar üzerinde kırk adet kayık birer birer masharalıklar ile mürur, 
her biri önümüze geldikte birer yol tapınup selamlayup geçtiler. Biz 
dahi avdetimizde Çar tarafından gelen sırkatibine bir ağır boyama, ev 
sahibine dahi bir ağır boyama verilüp ve sırkatibine "bizden Çar Haz
retlerine selam edüp hatırların sual edersiz, dahi böyle masharalıklar 

görmemiş idim, hazzeyledim, pek memnun aldum, Allah versün, çok. 
yaşasun, akibeti hayroİsun, nice nice masharalıklara erişsünler,, deyü 
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selam gönderüp hintolara süvar ve konağımıza nüzul ve ertesi salı
gecesi. Fi gürre-i C. 1135 (1 cümaziyelahır 1135 - = 8. III. 1723) 
Nısf-ül-leylde otuz kırk pare top atılup ertesi sual olundukta "Çar 
Peterburg'a gittiler, deyü cevap verdiler. Ertesi Elçi Daskov alel-gafle 
konağımıza gelüp "mazur olsun, işimiz var idi gelemedim. Çar Hazretle
rini yolladığım vakitte bizi size mahsus gönderdiler ve size selam ey
lediler ve hatırınız sual' ettiler ve sizden pek hazzeylediklerinden sipariş 
eylediler ki inşa-Allahu teala Devlet-i Aliyyeye vardığınızda her şeyi 

sadakat üzere müşahede eylediğiniz gibi tefhim eyliyesiz ve bu işlere 
Kapukethüdamız cümle vukuftur, sadakat ve doğruluk eylediğinizi_ Çar 
Hazretleri dahi unutmazlar,,. Biz dahi "inşa-Allahu teala efendilerimizin 
hak-i paylerine yüz sürdükte müşahede eylediğimiz vechile takririmizi 
Kapukethüdaları kendülerine yazarlar,, deyü eevap ve veda' edüp git
mişler. 

El-vaki fi 3 C. 1135 (3 cümaziyelahır 1135 = 10. III. 1723) 
Y evıri-i mezkurda sabıka Elçi Petro Androviç ve Admiralin ziyafe

tinde Çar önünde tercümanlık eden Kinezsu ( >""':;S) ile konağımıza ge
lüp "siz bize teşrif eylediniz, bizim işimiz çok; size . gelemedik,, deyü 
özürler dileyüp bazı dostluğa dair müzakereler olundukta "Çarımızın 
masharalıkların beğendiler mi,, deyü sual biz de "ziyade hazzeyledik, zira 
görmediğimiz masharalıklar idi. Hemişe nice yıllar bu masharalıklara 
erişe,, dedikte hazzeyleyüp "siz dahi selamet ile efendilerinize varasız,, 

devü cevap yerdiler. Ba'dehu halvet olunup bazı rriusahabet ile gah İna
yetlü Efendimizi methedüp gah bizi "bir uslu ademsiz, Çarımız sizden 
pek hazzeylediler,, deyü payeler vererek "Allah versün, bir büyük ma
habbet ile Büyük Elçi olup gelesiz, ol zaman size çok ikram olunur; şimdi 
de ikram olunur ancak ol zaman dahi çok olur,, dediklerinde biz dahi 
"Elçilerin ikramı efendilerinin işini sadakat üzere vücuda getirüp murad"l 
aliyyeleri üzere olur ise ikram oldur. Elçilere olan ikram padişahlaradır, 

sizin de la yıkınız ne ise ikram edersiz, hemen siz bize el yevm lisanınızdan 
sadir olan dostluk _ve mahabbet müşahede eylediğimiz üzere gayri ina
yetlü Efendilerimizin hak-i paylerine tebliği bizim boynumuza kaldı. Ancak 
biz gittikten sonra gere!< Topal Yuvan maddesini ve gerek sayir ifade 
olunan mevadları feramuş etmiyesiz. Biz dahi '-'İnayetlü Efendikrimi
zin huzurlarında hilaf çıkmayalım,, dediğimizde dini üzere yemin edüp 
"siz bana itimat buyurun biz şimden sonra Lezki üzerine ne Çarımız 
gider ve ne asker göndeririz ve Topal Yuvan zararları dahi aldık
ları şeyleri geril reddolunup ve edenlerin haklarından gelinür. Çarı
mızın tenbihi böyledir, lakin hatırınız kalmasun dostluğa binaen müzake-
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·redir, size bir şey söliyeyim; mukaddem müzakerede siz buyurmuş 
idiniz ki sizinle Topal Yuvan gibi eğri yürümiyelim, hemen doğru 

gidelim, demiş idiniz. Lakin siz bir parmağınızı cüz'! aksak bastınız. 
Biz mukaddem Devlet-i Aliyyeden istizan etmiş idik münafıkların 

hili'tf-i inha sözlerine itimad edüp İmparatorun düşmanı olan zorba
ları hıfzınıza aldınız ve bizim ol semte gittiğimize şüphe eylediniz. 
İşte bundan bir parmağınızı noksan bastınız,, dedikte biz dahi "size bu
nun cevabını verelim: şimdi siz şu evde ya:tur iken kal'anin havaricinde 
bir ocak tutuşup biri gelse, yangın var <lise, biri dahi gelse yangın var 
<lise, biri dahi gelse <lise siz bu evde şüphesiz rahat yatabilür mü idiniz?;,. 
"yok,, deyü cevap verdiler. "Bundan maada sizin Çerkes Kermandan ve 
Yenikal'aden ve Varonişden ve cümle serhedlarinızden Tatar'atlayup 
geliyor deyü işitseler ve size yazsalar siz itimad edüb şüphe etmez mi 
idiniz?,,. deyüp "öyledir,, deyü kendüleri dahi· cevap eyledi. "Ayağımızı 
şimdi düz bastık mı?,, deyü sual ettiğimde tebessüm edüp "gerçektir,, 
deyü cevap. Biz dahi tekrar "eğerçi Devlet-i Aliyye şüphe eyledi, lakin 
iş belki gayri türlü olacak idi; ahcak Devletlü, İnayetlü, Veliyy-ün-niam-i 
sahih-devlet Efendimiz Hazretleri ziyade akil ve müdebbir ve merhametlü 
ve dostluğunda sahib-i kidem olmağla tarafeynde olan ibad-ullahın kanı 
dökülmesün deyü bu kullarını müstakilleQ gönderdiler. Biz dahi geldikte· 

. gerek siz ve gerek cüle vükelanız bizi boğazımıza. değin itim ad ettirdniz. 
Lakin Çar Hazretleri gayri kalbimize girüp derunumuza dek itimad ettir
diler. İnşa-Allahu taala hak-i pay-i alilerine vardığımızda cümle şüpheler 
def ve ayağımızı dahi düz basarız,, deyü cevap verdik. Tekrar kendü
leri "bize hilaf söylerler, deyü itimat etmezseniz, bizim dostuğumuzu 

Nemçeden ve İngilisten C_r.J(:,ı) sual etmen, sair mülfıkten sual edin,, 
deyü cevap edüp ve "size dostluğa binaen bir söz söyliyeyim, bu bir 
müzakere ile dostluktur, Françe Padişahı 31] evvel küçük idi, şimdi on 
beş yaşına girdi, padişah oldu ve İspanyadan kız aldı, artık hısım gibi 
olup şimdi Nemçenin havfindedir. Bir iki sene içinde anların mabeyninde 
bir cenk vaki olacaktır. Bu iki büyük devlet dahi ittifak olup birlik olur 
ise ol zaman Nemçenin yüreği çatlar ve ziyade havflerinden hased eder
ler,, dedikte biz dahi "şüphe yok; ancak Çar Hazretleri bizden ittifak 
hususunu sahib-i devletten kendü kulağınız ile işittin mi,, deyüp, beli 
işittik, deyü takrir eylooiğimizde kendüleri sükfit edüp redd-i kelam et
mediler, dediğimizde yayınca ( ~-L. ) başların eğüp şöyle ettiler ve siz 
bu hususu kendüliğinden dostluğa binaen söylediniz. Eğer Devlet-i Aliyye · 
tarafından söylediler iseniz cevap vermek değil, temessük bile veririz. 
Bu hususu siz bir kat isterseniz biz iki kat isteriz,, dediklerinde biz dahi 

3Ij Louis XV, 
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"Kapukethüdanıza yazın mukadder ise olur,, deyüp "beli yazdık,, deyü 
cevap eylediler. Ba'dehu dostluğa dair musahabetler ve kahve ve çay 
ve şerbet buhur ile ikram. "fnayetlu Efendimizin eyyam-ı devletlerinde 
takımımız ile gelmedik, yoksa size bir donanmış at çekerdik,, deyü itizar 
ile ikisine de birer ağır boyama ihda olunup gitmişlerdir. 

El-vaki fi 6 C. 1135 ( 6 cemaziyelahir 1135 = 13. III. 1723). 
Yevm-i mezbiirda Başvekil tarafından mektuplan almağa davet ve 

evlerine varıldıkta "Çar Hazretlerininın ne mertebe dostluğu ve bu 
sulh i müebbedenin istihkam ve istikrarını ve Devlet-i Aliyyeye olan 
mahabbetlerini gördünüz. gibi tefhim ve bizden dahi Devletlü Sahib-i 
Devlet Hazretlerine mektubumuzu ve mahabbetimizi tebliğ edersiz. Sahih- i 
Devlet her veçhile akil, müdebbir ve eyü bir ademdir,, deyüp azim 
dilnevazlıklar ve medh ü sena eylediler._ Biz dahi "müdah~ne değil, siz de 
akil ve akibet-endiş ve uslu ademsiz, mukaddem bize Admiralin ziya
fetinde bir araba temsili buyurdunuz idi bu arabanın bir tarafında siz 
ve bir tarafında İnayetlü efendimiz olup tuttuğunuzda inşa-Allah 
bu araba devrilmez,, dediğimizde tebessüm edüb "Allah çok yaşat
sun,, deyü cevap verdiler ve nice mahabbete dair vafir dilnevaz
lıklar ve sadakatliğin gösterüp _biz dahi kendülerine "gerek Çar 
Hazretleri ve gerek siz ve gerek vükelanız tahriren ve lisanen olan hulı1-
sunuz tefhim eylediniz, gayri yük bizim üzerimize kaldı, inşa-Allahu taala 
anladığım ve müşahade eylediğim üzere hak-i pay-i aliyyelerine ve sadakat 
üzre arz ve ilam ederim, cenabınız dahi vaki olan zararları ve ifade olu
nan mevadları feramı1ş etmeyüp bir gün evvel vücud-pezir olmasına sa'y 
edesiz ki bu iki devlet mabeyninde gıll u gış bil-külliyye def' ü ref' olu
na ,, Tekrar kendüleri "inşa-Allah Çarımızın tenbihi üzre biz tekayyüt 
ediyoruz. Mustafa Ağa da bir uslu ademdir. Komsarlarımız ile gereği gi
bi görürler ve sizin cümle ifade eylediğini~ cevapları Kapukethüdamızı 

murahhas edüp cümle kendüye yazılmıştır;· inşa-Allah bir kalıba ifrağ 
ederler,, deyü -ceyap edüp ve nice dahi dostluğa dair musahabetve 
veda' ohınup konağımıza züzul olunmuştur. 

fi 1 C 1'135 (7 cümazi- yelahir 1135=14.HI. 1723) 
-Yevm-i mezbürda üzerimize tayin olunan mayor ile divanlarından 

bir kaç adem Başvekil tarafından selam getürüp "Çar tarafından peşkeş 
olmak üzredir,, deyü getürdükleri beyan olunur. 

siyah tilki naf esi 
tahta 

2 

samur 
çift 
25 
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Kiyoh (Kiyef) kal'asine dek otuz günlük olmak üzere tayinatımız 
mukabelesine 

ruble 
750 

Osman Ağaya gönderdikleri beyan olunur : 

siyah tilki naf esi 
tahta 

2 

samur 
çift 
20 

Kiyoh (Kiyef) kal'asine dek otuz günlük olmak üzere 
ruble 
300 

Bihamd-illah ve hüsn-i tevfikihi bedreka-i tevfrk-i girdigari ve ne
vid-i himmet-i hazret-i tacidari ile emr-i sefaret tamam ve te'yid-i me
bani-i sulh u salah ve te'kid-i meakid-i ıslah balada tastir olunduğu üzere 
miskiyyet-ül-hitam olmağla teceddüd~i sulh u salah reside-i mesami'-i 
erbab-ı fey;z u felah oldukta sunuf-ı asakir-i zafer-eser ve sufuf·ı sük
kan-ı istirahat-güster pister-i rahatta gunude olmağın saye-i hüma
vaye-i hazret-i hüdavendigaride ber-minval,..i muharrer te'diye-i emanet 
ve bu vechile rikab-i müstetabe ref'olunan takrirdir ki biaynihi tahrir 
o1undu. ( 1723) 
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