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KIRIM TARİHİ 
VEYA, 

NECATİ EFENDİ~NiN RUSYA SEFARETNAMESİ 

Osmanlı sefaretnan:eleri hakkında topluca malumat veren bütün kaynaklarda Deftere
mını Ne c at .j Efendinin "Rusya Sefaretnamesi,, nin de y~r almakta· olduğu görülür.· Bu 
eserin kütüphanelerimizde şimdilik varlığı tanınan üç yazma nüshası vardır.· Bunlardan 

·biri ve dergimizde neşredilen metne esas tutulani, Müverrih Es at Efendi Kütüphanesinin 
İstanbul' da şimdi Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiş bulunan yazmafar. a;asında 
2278 numarada kayıtlı bulunınaktadır. İstanbul. Üniversitesi yazmaları arasında 3880 sayıda 
diğer bir nüshası olduğu· gibi A 1 i Emir i Efendinin Fatih Millet Kütüphanesinde de, 
son yıllarda istinsah edilmiş üçüncü bir nüshası 831 numarada kayıtlı bulunmaktadır. 

Esat Efendi Kütüphanesinin 1882 de tanzim ve neşredilmiş bulunan kataloğunda 
bu eserin ıidı sadece "Sefaretname,, olarak yazılmış bulunmakta ve müellifinin ismi de 
"Emin-üd defter Naeati,, diye göstı:rilmektedir. 1854 de İstanbul kütüphanelerinin umumi 
ve alfabetik bir kataloğunu tanzim etmiş bulunan Rusçuk'lu Os:nan Bey Zade A 1 i 
F et h_i Efendinin eserinde!, Esat Efendi Kiitüphanesiıide bir "Sefaretname-i Rusya,, 
görülmekte İse de bunun hancri Rusya Sefaretıiamesi olduo-u bilinmemektedir. Sefaretna· 
meler hakkında . şimdiye kadar malumat veren diğer ka;nakların da bu eserin mevzuu 
ve mahiyeti üzerinde durmıyarak sadece adına baktıkları ve· diğer sefaretnamelerden 
ayırmaksızın Defter Emini .Necati Efendinin Rusya Sefarefnamesi 'diye kaydettikleri 
görülmektedir. Bursalı- Tahir Bey merhum, Osmanlı Müellifleri adlı eserinin 1924 te 
basılan iiçüneü . cildindeki sefaretnameler listesinde2 bu eseri yukarıdaki isimle gösterdiği 
gibi, o tarihten iki yıl önce Münster Üniversij:esinde doçentlik imtihanı veren Prof. 
F .rant z T e·s c h ne r 'in Osmanlılarda coğrafya konulu nümune ders takririne eklediği 
sefaretnameler listesindeki eksikieri tamamlıyarak bu· dersin metnini 1928 de Türkçeye , 
çevirmiş olan Prof. Hamit Sadi S e i en de Bursalı Tahir Beye atfen aynı ismi 
tekrar etmektedir3, Prof.. B a bin ger 'in 1927 de neşrettiği "Osmanlı tarihçileri ve 
eserleri,, hakkındaki Almanca kitaba koymuş olduğu sefaretnameler listesinde de\ aynı 
İsmi ve aynı kaydı bulmaktayız. 1938 Jfe muharrir T n r han Tan da Cumhuriyet gazete
sinc!e sefaretnamelerimizin tam bir listesini vermeğe çalışirken kitabı aynı suretle adlan
dırdığı gibi 1939 da İstanbul kütüphanelerindeki yazma sefaretnameler hakkında bir 
lisans tezi hazırlamış olan öğretmen H id ay et Tun c' ay da bu kiiabı yine· yalnız bir 
sefaretname olarak incelemiştir. Ancak A 1 i Em i ~ i Efendi, eseri kütüphanesine doğru 
olarak, hem hakiki hem takma adlariyle kaydetmişse de bu cihet her nasılsa başkalarının 
pek dikkatini çekmemiştir. · 

Adı yanlış. tanınan bu eser hakkında buıı-üne kadar e.SPslı hiçbir neşriyat yapılma
mıştır. Eserin asıl adı kitabın sonunda da kaydedilmiş olduğu gibi ,Tar.h-t Kırım 'dır. 
ve Kırım'ın ·Osmanlı idaresinden çıkm_ası ve Kaynarca Muahedesiyle neticelenen 1769-1774 

ı]. İstanbul, Bayazıt Umumi Kütüphanesi, yazma No. 5092 ve 5093, El asar iil-Aliye 
fi Hazain ül-Kütüb ül- Osmaniye 

2] Osmanlı müellifleri, C. III, s. 189-190 
3] Türkiyat Mecmuası, l928. C. il, s: 313 
4] Die Geschichtschreiber der Osnianen und ihre Werke1 Fra.nz Babinger, Leipzig 

1927 s. 323-332 
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Osmanlı-Rus seferi sirasında Kırım cephesinde -olup -bitenleri, Kırım'ııi ·ne· sur.etle Ruslar 
tarafından ele geçirildiğini ve Türkler tarafından nasıl kahramanca müdafaa edildiğini 
~nlatmakta ve bu savaş sonunda Ruslara esir düfmÜş bulunan Kırım seraskeri Siİahtar 
I b rahim Paşa ile maiyetlnin Petresburg'a k~dar yapmış oldukları seyahat~an ve bu 
seyahat sırasında Rusy~'da gördükle~indeu bahsetmektedir. 1769-1774 harbinin yapıldığı 
yıllara ait vekayii zaptet~iş bulunan Vakanüvis E ıi veri Efendi ile onun henüz basıl-· 
mamış bulunan esei-ini esas tutarak devrin tarihini ya'zmış bulunan V ıı s ı { Efendi, eser
lerinde umumiyetle- Osmanlı -ordusunun esas kuvvetlerinin çarpıştığı Rumeli cephesinden 
bahsetmekte ve Kırım cephesine 'sadece temas etmektedirler. Bu itibarla XVIU. Yüzyıl 
Osmanlı tarihinin Kn:ım'la ilgili. hadiseleri hakkında müşahedeye müstenit malumat 
veren bu _ küçük kitabın hususi bir değer taşıdığı ve henüz kendisinden fayd~nılmadığı 
muhakkaktır. Yalnız Cevdet Paşa'nın tarihini yazarken adını açık söy!e~eksizin Ser
güzeştname dediği bu eserden bir _kısım malı'.l~atı hulasa ederek kitabına geçirmiş· 
olduğu görülrnektedir.5 ı 

Neşre esas tutulan nüsha, 12X22 (7Xl5.5) boyunda 22 satırlı 46 varaktan ırı:üteşek
kildir. Talik ile yazılmıştır. 24 zilkade 1199 (28. IX. 1785) da istinsah olun"uıuştur. Müsten
ııihi belli değildir. Cetvelsiz ve duraksızdır. Başlıklar arada ve kızınızı ile y_azılmıştır. 
Ebri kağıt geçirilmiş .mukavva kaplıdır. 

Necati Efendi'nin, Kırım serdarı Silahtar İbrahim Paşa'nın Defter Eminliği ve
killiğinde ve bütün harb ve esaret hayatı boyunca maiyetinde bulunmuş Defterhane 
katiplerinden bir zat olduğunu ve esaretten döndükten sonra yine Defterhanede vazife
lendirildiğihi ve 1775 te Hotin kalesine muvakkat bir memuriyetle ıekrar gönderilmiş 

olduğunu tarihinin muhtelif yerlerinde vermiş olduğu malumattan Öğrenmekteyiz. ·Bu 
zatın· biyoğrafisi hakkında bullların dışında malumat .edinmek henüz kabil_ -olamamıştır. 

Faik Reşit UNAT 
Mf. V. Talim- ve Terbiye Heyeti Az~sı · 

SEFARET-NAME 

Hazret-i Hudavend-i Hayy u Kadir ve cenab-ı Perverdigar-i Galib ü 
Nasir ki· küşayende-i ebvab-i feth ü teshirdir. Kalem-i hikmet:-i ba!iğa 
ve kudret-i galibe ile a' lam·i zafer-peyam-i nusret-irtis"am-ı cihandfır1 
unvanını kerime-i keram-i inna fetaQ.na leke fetQ.an mubfoa ~ '(,,,:; cl~\;\ 
ile ziver-ara-yi tasvir ve cahidü fi'-llahi Q.alfl$:a cihadihi .,~~,_;,... .üılJIJ-Vbl;o.J -
emr-i şerifine imtisal vacibe-i halden olınağla inn-aı:arafa li'-Ilahi yüri§uha 
man yaşa' .l=.t.:,.~JY.-Uıif _/~/ı,jl kelam-i mu'ciz-nizamı muktezasınca kabza-İ' 
iktidar-i şevket-medarlarını revnak-furfiz.i zabt u teshlr eyledi ve salevat-i 
zakiyat ve tahiyyat-i vafiyat, eşref-i mahlfikat ve mefhar-i mevcudat, ıa:
yet-efraz-i risalet, hanuman-sfiz-i bilad-i dalalet, en-nebiyy ül- meb'usu 
bi's-seyf, karni' -ul-küfri ve'l-hayf sipeh-salar-i enbiya, ser-defter-i asfiya, 
habib-i Huda, şefi'-i ruz-i ceza Muhammedün il-:-Mustafa cenab-i alilerine 
ihda kılınur ki güm-geştegan-i cibfıl-i dalali ceıiab-i (canib-i) salah u ne
cata da'vet ile reh-nüma-yi iklim-i hidayet olmuşdur. Ve teslimat-i tay
yibat al ü eshab'.'i reşad ü irşada_ sezadır ki i'la ('-i) kelimet-ullah içür_ı 

(5] Cevdet Tarihi, C. ı; s. 81. 
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süyı1f-i kavadib ile katl-i ehl-i · inad ve kasrn~i şirak•i şirk ü fesad itmiş
lerdir. Bundan akdem Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile musaleha;üzere 
ol.an Moskolu şeril.it-i sulh u salaha riayet etmeyijb cibilliyet-i habaset
siriştleri: muktezasınca nice mahallere bağteten isfil-i mazaı rat-ü hasaret
leri ve mugayir-i ahid-naİne-i humayı1n hareketleri nümayan oldukda, 
şurı1t ez taht ü dihim ve ferman-ferma-yi şeş cihet-i heft iklim olan Şev
ketlü Kerametlü Padişah-i cihan, Halife-i rı1y-i zemin es-sultan ibn üs
sultan es-sultan Mustafa Han ibn üs-sultan Ahmed Han ibn üs-sultan 
Muhammed Han Hazretleri bu babda gaza ve -cihadı murad ve a'da-yi 
din olan Mosko nam bed-fiale ber~mukteza-yi hal sefer-i humayı1n ehem• 
m ü mühim olmağla ol padişah-i alem-penah Ef~ndirniz Hazretlerinin 
urı1k-ı hamiyyet-i· sultanileri müteharrik ü cüriban ve teessürü gazab-i 
şehriyari ve· kişver- küşa-yi iklim-sitanileri barik u dürahşan ve ?hz-i. sar 
içün sadir olan Hatt-ı hümayfin-i. şevket-makrfin mil.cebince cümle vüze
ra-yi izilm ve mir-i miran ve rical-i devlet · ve yeniçeri yan ve ocak ha- i 
saire bi-haseb -il-meratib ve zümre-i sipahiyan ve çavuşan-i şevket-nüma 
ve zuama ve erbab-i timar-i eyaletha-yi encüm-şümar ve asakir-i saire 
(-i) benam ü aklanı islah-i mizac-i kil.inat ve hayr-hah-i hakan ve .ber. mfi
ceb-i evamir-i aliyye Anadolu ·ve Rumeli asil.kiri me'mil.r olduklari Hotin 
ve Bender ve Özi ve Kırım ve sair muhafazalarında mevcfid olmalariyle 
Asitane-i aliyye tarafından hezar Ordu-yi Humayı1n hareket idüb Davud ·· 
Paşa sahrasına andan kat'-i menazil ve tayy-i merahil ederek Hantep~si 
nam mahalde bin yüz seksen üç saferinin on ikinci 6 günü tarihiyle· 
Kırım canibine me'mur olan memdı1h-ı elsine-:i has u am ol ·veziri 
bi-nazir ve müşir-i refi' ül-:ünvan · vali-i Erzurum terkib-i kemi).! Seras
ker-i Kırım-i Hazre~-i şehriyari silihdar İbrahim Paşa edam Allahu 
taala -iclalehunun maiyetinde olan Erzurum ve Trabzon eyaletlerinin tev-

. dhatı · müşarµnileyh hazretlerine tefviz birle emr-i celil üş-şan sadir ol
mağ a ol vechile tevcihat defatirleri tertib Ü tahrir ve canib-i mezbı1re 
hizmet-i kitabete kadir· Defterhane-i Amireden en,necatü fis- sıdk bu fakir-i 
na-kam vekil-i emin-i defter fariza-i zimmet kılınmağla · Beyt: 

Kaldİm ayakta deyü gam yeme dünyadır bu 
Mansıb u c_ah hemen elde hüner sağ olsun 

fehvası üzere hususa hizmet-i kaleıiı-i padişahi vazifemiz olmağla defatir-i 
tevcihati sadir .olan ferman-ı alişan mucebiiıce kalem-i mez'b_ur ketebe
lerinden ki~edar vekili olan Feyzullah Sıdkı ile canib-i mezbureye musa
raat ederek Kırımda vaki Kefe sahrasın4a .çanib-i mezbur Seraskeri 
müşarünileyh hazretlerine defatir ve emr-i tevcihati teslim şüd- gurre-i 

6] 17. VI. 1769 .. 
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R. sene 11837 an sebeb-i Tatar tarih fi 27 Ra. sene 1185 8 Hulasa-i ke
lam esir olduk ves:-selam Mzsra: 

Hükm-i s~ltan olmasa hata gelmez _celladdan n 
. , 

Lakin ahali-i Kırım ve Nogay ve taife-i sairenin keyfiyetleri seyeci' · i 
~ıf....._,.., (?)tahrir ve tavsif olunur ki kabail-i Tatar yek-pare daire-i itaatden 
huruc eylemiştir. Beyit: 

Gerçi batıl hemişe batıl bihudedir 
Suret-i hakdan zı,ıhur ede veli müşkül budur10 

Çün ordu-yi Kırım Kefe sahrasında iken Or kalesine gitmek iÇün 
zad u zahire ve mühimmat-i seferiye nak!olunmakü:Zere. ber-mutad-i ka
dim dört bin araba· verilmek emr-i mühim olmağla Devlet-i Aliyyeye 
hayırhah olan Saadetlü Şehbaz Giray11 Kalgay Sultan Hazretlerine Devlet;. 
lü Serasker ve7fr-i. alişan tarafından mektub ve ümera-"i Kırıma buyrı.il
du tahril' ve irsal olundukta Kalgay sultan huzurunda cümle Şirin ve 
Mirzalar ve erkan-) devletleri muvacehesinde kıraat olunub mefhumu 
malumları olmağla sultan hazretleı ine mezkilran cevablarında, bize Os
manlu askerinin henüz iktizası yokdur zira memleket ve kuralarımız ha
rabdır ve araba vermekde reaya fukarasına gadirdir, deyü cümlesi bu 
güne muhalefet etmeliriyle Saadetlü Kalgay Sultan Hazretleri dahi cüm
leye hitab edüb: eğer araba vermeyüb askerin dahi lüzumu yoğise ·cÜin
leniz arz ü mahzar edesiz ki Devletlü Kının Hanı Devlet Giray Hazretle
rine ve Devlet-i Aliyyeye irsal edelim İıe güne ferman-ı alişan zuhur 
eder, dedikde anlar dahi muhalefet edemeyüb lakin verdikleri iki bin 
yedi yüz araba ki ordunun mühimmatını güÇ ile iki def'ada kaldırub 
Or kalesine varıldıkda lüzumu mertebe derun-ı kal'aye asker vaz'olun
dukdan sonra·. Or kapısından çıkuh Heyhat sahrası cani'binde Yalnız
ağaç tabir olunur nam sahrada ordu ile karar etmekle cümle occ;kliı ve 
ağayan-ı sipahiyan-ı eyalet-i Erzurum ve Trabzon ve asker-f Mısır cüm
lesi meşveret içün Serasker-i gayur Hazretleri davet ve müşavere olu
nub müşarünileyh hazretleri cümleye hitab edüb buyurdular ki: küffar-ı 
Moskova Saadetlü Kalgay Sultan ile çapul verilmesi bu esnada müna-

7] l rebiul'ahır 1183 = 4. vm. 1769 
8] 27 reb\'ul'evvel 1185 = 10, VIC 1771 
9] Veznin doğru ola bilmesi için mısram 

. · Hükm·İ sultan olmasa gelmez habi celladdan 
suretinde olması gerekiyor. · · 

ıo] Doğrusu şöyle olacaktır: 

Batıl hemişe batıl ü bihudedir veli 
Müşkil budur ki suret-i. hakdan zuhur eder 

- Nabi -
11] Devlet .Giray III. ün kardeşi, Gülbün·i Hanan, s. 217-- 218 
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sib midir? deyü sual olundukda cümle: münasibdir, deyü vezir-i müşa
rÜnileyh Hazretlerine dualar edüb müşarünileyh dahi kendü kapısı hal
kından ve sair askerden elli beş. bayrakU tayin ve Kalgay Sultan Hazret
leri dahi kendü askeriyle zikrolunan bayrakları alub yirmi yedi gün 
zarfında çapul edüb hunca esir ve davar ve kati vafir kura ve kasabatı 
ihraku bin-nar ederek yüz doksan altı saat yere ve bahada ağır ve ge
türmekde hafif olan eşyadan maada pay-bend esir ve sair ganaim alub· 
hemen yakub ve yıkub ve a'daya havf vererek canib-i Kırım'a avdet 
zafer ve nusret ile mesrur ölarak kal'a-i mezbureye gelüb şenlikler olub 
ve Hotin vak'ası akabinde olmağla v:ech-i meşruh üzere nusret-i ·azimi 
der'akab Serasker-i alişan ve Kalgay Sultan ordu-yı humayuna ve 
Devlet·i Aliyyeye tahrirat eylediklerinden sonra eyyam-ı şita dahi 
duhUI edüb asakire meşta tertib ve .izin verilmekle Serasker-i müşarün
ileyh dahi Celadetlü Kalgay Sultan Hazretlerinın hasları olan derun-ı 
Kırım' da Karasu nam mahalde ikamet ve iki aydan soma meşta 
içün ordu-yı Kırım'a ferman olunub lakin ferman suduruna değin Or sah
rasında kalmak lazım geleydi erbaine dek askerden helak olmadı\<. kimes
ne kalma.zdı ve emrin te'hiri sebebiyle rrİeşta içün Kefe'de mahfuz olan 
zehairi ocaklu neferatı zabtetmek içün Defterdar Efendiyi bağlayub or
dudan alub bile götürüb Kefe'de. me;zbur defterdarı mevzian hapis ve 
Nüzül· Emini dedikleri ümm ül-habfüs dahi suret-i hakdan gelüb Karasu 
meştasında kalub ol vechile vezir-i alişana ve eğer ashab-ı ta'yinata 
iktiza edan ta'yinatdan ocaklu c;ı~_,I) bir habbe vermeyüb anbarları 
fuzuli zabt ve Seraskerden sudur eden buyurulduya dahi itaat etme
yüb her ne hal ise biz-zariir bahara dek bila-ta'yinat meştada ikamet 
olundu ve bahar esnasında Kütahya eyaleti vezir-i Asaf- nazire tevec- _ 
cüh ve Erzurum eyaleti-Karsa me'mur olub ve müşarünileyh· Kalgay Sul
tan Hazretleri dahi azil ve yerine İslam Giray13 Sultan Kalgay olub Bahçe-· 
saray'a. teşrif ve anda meksetmeleriyle seksen dört H. senesi baharın
da küffar-ı müşrikin-i bi-din kesret·i asker ile Or kapısına geliyor deyü 
haber alındıkda yine her-i:nutad-ı kadim ordu içün araba iktiza eylediğini 
serasker-ialişan hazretlerinden İslam Giray Kalgay Sultana tahrirat ve Ke
fe' de mevcud olan ocaklu ve Mısır askerine bir saat evvel Or kalesi 
p~şgahında bulunmak üzere bi.ıyuruldu tahrir ve irsal olundu. Kalgay Sultan 
tarafınd.an bir mikdar araba, Paşa ordusuna ve bir mikdar yeniçeri ve 
Mısırlı ordularına irsal ve bakisin- dahi te_darük olunur' ve lakin Moskov 
Or kalesini muhasara ediyor ve bir saat evvel teşrif etmek lazımdır yoh-

64 

121 Tabur. veya bölük, bir küçük askeri kıt'a 
ı_3] Kırın Hanı. Arslan Giray'ın oğullarınqan 
14) 1770 
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sa kale gider deyü Kalgay Sultanın tahriratı gün be-gün vürud etmekle 
serasker-i gayur der'akab teda ük görüb ve henüz dahi bir mikdar 
Kütahya sipahileri gelmiş idi anları alub ve Kefe'de olari askere te~rar 
buyuruldu tahrir. ve irsal eyledi ve kapısı halkiyle Karasudan kalkub 
üç konağı bir edüp Or kalesine günlerden bir .cuma günü dahil olub 
kal'a-i mezbureden küffar-ı mesfurun ordusuna nazar olundukda kalenin 
sağ canibinde olan Sasık (.;-La) Denizinden kalenin sol tarafında Bahr.-i 
Siyaha değin çadırlar ile üç buçuk saat yeri kavuşduruh ve tertib-i 
askeri bila metris karar etmişdir emr-;i acibdir deyü tefekkür o:unur idi. 
Meğer Tatarlar küffara ce\fab vermesiyle imiş ve cevablan budur ki 
hemen gelüb kaleyi sarub bir saat evvel alasız ki zira Osmanlu _askeri 
azdır ve kimi Karasuda ve ki_mi dahi Kefe'de ve sair mahaldedir. Ve 
Kırım'dan araba verilmeyüb ve bu ana dek zad u zahire dahi yokdur ki 
gelüb ceng edüb kaleyi hıfzedeler deyü küffar-ı Moskova takviyet ver.: 
mişler. Ana binaen ol kafirler dahi cesaret edüb ·yürümek üzere imişler 
Al-cabdu yudabbir v'Allahu yul$:<,ıddir J..tAı_.ullJ J.~ ~.ıı. 15 Karha.ne sahibi fail-i 
muhtar Allahın hikmetden (hikmetinden) haberleri yok idi. Tatarın tedarük 
eyledikleri gurur merkebine süvar olub kefere-i hasirlnin asker-i hezi
met - menhusası bi-han;ıd-illahi taala na-gah asker-i islamı gördüklerinde 
tedbirleri bozulub halbuki düşman taşrada olsa çare kabildir lakin hain 
içeride olıcak hal müşkildir Bu fakirin anladığı budur ki ukalanın cevab
larına göre bu esnada vaki olan mesaib ve beliyatların her asırda ehl-i 
menasıb ve askerin ve reayalarının niyet-i fasidelerinden lazımgelmişdir. 
Padişahların bu babda medhali yokdur. Cenab-ı Rabb ül-alemin Kur'an-ı 

. bahir ul-burhanında buyurmuşdur: inn-Allaha !ayugayyira rna bi-1$'.avmiri 
l].atta yugayyirü- illa bi-anfusihim ~~ \.. IJ~~ ıS> i ~L. J':;,ı_':l <l\ll ..:ıı 16

• Hemen 
padişahlara umur-i ehem budur ki hemişe habl ül-metin-i şeriat-i seyyid 
ül-mürselin aleyh is-selama muhkem yapışub menasıbı ehi olana vireler. 
Yel-hasıl ol yevm-i mezburenin ertesi sebt günü ol vezir-i sahih-tedbir 
ve min-Allah it-tevfik J:-9_,:JI .ıJJı d.'J deyü kaleye asker tertib ve menzil 
topları amade olunub bir şeref (eşref) saatde asker-i niısret- şiair~i zaf~r

medara dua-i hayr-i icabet birle izin verilüb ehl-i falanı askeri küffara mu
kabil olub on beş saat imdad-ı rical-ullah ile lfıtuf ve iİ:ıayet-i ilahi celle 
ve ala pişva ve mu'cizat-ı risalet-penahi rehnüma olub düşmen- i din-i 
hizlan-karin ile bir ceng-i azim ve nusret-i bari oldu ki serasker vezir-i 
gazi Silahdar-i Hazret-i şehriyari İbrahim Paşa sa'y-i meşkur ve fi'l-i 
mebrur· ve namı .dünyada mezkur ola ve lakin lisan-ı Arabda asker 

15] Kul tedbirini alır, takdir Tanrınındır. 
16] Bir kavim kendi tavır ve hareketlerini bozmadıkça Tanrı onlardaki refahı bqz

maz. Ra'd suresi. Ayet; 11 Hak Dini, Kuran Dili M. 1/amdi Yazır c. iV, s. 2945. 
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hakkında bir nevi esma ile tabirat beyan olunur. lisan-ı Arabda Seriyye 
"!,FM 17. deyü kalil ve yarar askere derler. Nihayeti dört yüz nefer kişi 

ola beş kjşiden dört yüze varınca kaç kişi olursa olsun Seriyye denilür. 
Beş kişi, on kişi, elli kişi, yüz kişi, döı t yüz kişi varınca güzide kimesne
lere Seriyyederler. Ba'zılar kavlince beş yüze varınca Seriyye derler aJnma 
kavl-i sahih beş yüzden artuk ve ziyade olan askere menser ..r..M derler. 
Sekiz yüzden artuk olana ceyş ~ derler ve dört binden artuk olana, 
hacfel ~ (cahfel = ,).;,,..-:-) derler.· Kati büyük asker olunca ha.mis ._r.j- der
ler ve etrafa perakende olan askere ba's ..!..-! defler ve bir yerde cemolub 
duran askere kesihe ~~ (~~:n derler. Fusaha.7yi Arab asker hususunda 
bu denlü tafsil etmişlerdir. Hakir derim ki mevcud askerimiz hemen bu 
zikrolunan askerlerden baid değildir. Zira iki bin rnikdar sera.sker-i ali~an 
hazretlerinin kapusu askeri ve üç bin nıikdan Kütahyanın timar sipahileri 
idi, on beş bin mikdaı: Tatar-ı bi-~r var idi. Lakin yasağu _,.;ı.,.,~ edüb ya
ni fabur olub dururlar idi. Küffar-ı mesfur Tatarlara birkaÇ top atub 
cümlesi perakende v~ perişan olub nice bin Tatar bu hali görünce gayri 
açmaz .)[~\ koyub çekildiler. Geri ol gece kaçırdılar küffarı. Çün sabah 
oldu hikmet-i Huda bir kesret-i baran oldu ki çamurdan bir türlü hare
ket kabil olmadı ki küffarın a,rdınca islam askeri gidemeyüb ve bu 
cengden iki gün sonra Mısır askeriyle ocaklu gelüb hal ve keyfiyetleri 
malumları olmağla hfr-endam· (Hire - endam?) beste olub kaldılar 

Hikayet: Hatta bir vakit olmuş ki Acem şahları tez tez fevt olurlar 
imiş. Ol esriada şah olanlardan biri devlet ricalierini ve ulema ve gayrı
larını da'vet edüb bu keyfiyetden sual olunub. cümlesi cevab edüb bir 
hikmetdir ki bizlerin dahi ma'.lfimu değildir lakin -kusur nedir bilmek 
n;ıurad oldukda cıvarımızda vaki Hind pa,dişahı olanlar yüz seneyi tecavüz 
ömür sürerler bizim şahlarımızın ömürleri kalil olmasına sebeb nedir 
Şayed anlar cevab vereler şahım bir elçi ve bir mikdar hediye ve name 
irsal ve bu keyfiyeti Padişah-ı Hin:dden sual olsa hoş olur dediklerinde 
şah da münasfö görüb bir elçi ve birkaç ~lemadan kimesneler ile hediye 
ve name irsal·ve ~ind padişahının huzuruna varub hediye ve namel~rin 
verüb meğer ol esnada padişahın elinde tarih var imiş mütalaa eder. 
Bahr-i Muhit kenarında bir cezire görmüş ve nameyi dahi alub nazar 

· kıldıkda · gelen elçiyi . falan cezireye ve yanında olan kimesn~leri dahi 
götürün· deyü ferman edirice bunlar padişahım elçiye zeval yokdur n~me
nin cevabını. ver deyü niyaz ederler. Namenizin cevabı her kaçan ki 
varacağınız cezfre harab olur ol zaman cevab-ı name hasır olur deyü ol 
bi-kesleri kaldırub ol cezireye habs ve zahire koyub senede bir kere 
yoklamak. ferman olundu. Sene mil< dan ol kimesneler mahbus olub bun-

111 Çete demektir: Kamİ:ıs tercümı:;si .. 
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lar birgün birbirlerine biraderler bizlerin bu babda cürıriümüz yokdur bu 
·cezirenin ancak helaki Hak taalanm inayetine muhtaçdır. Hemen birlikde 
olub reca ve niyaz üzere olalım ·deyü bab-ı niyazda iken nagah bir 
hareket. i arz misillü h~l zuhur, edüb, ol cezire· pare pare olub bunlar 
derya kenarında bi-akl medhuş yaturfar. ·işbu mehib sacla bir nısf-ı 
leylde padişahın kulağına girüb tez ademler irsal edüb ol sacla derya 
tarafında mıdır .haber gelsün deyü ferman edüb varub sual olundukda 
sacla deryadan gelür deyü haber geldikde falan cezireye adem koşun ol 
mahbuslan buldukları yerden alub getürsünler deyü ferrnart olub ol 
kimesneleri derya ken:ı.rında bu!ub getürdüklerinde birkaç günden sonra 
huzı1r-ı padişaha çıkarub «ey ademler namenizin cevabını aldınız mı?» 
«hayır padişahım» «Ya ademler bir padişah ki reaya ve fukaraya merhameti 
olmıya va . zulüm . ede . ol padişah dünyada rahat ve selamet mi bulur ve 
ömrü uzun mu olur sizler ki habs olduğunuz cezire Hak. taalaya niCe . 
reca ve niyaz eylediniz ki halas olmak .içün ol cezire helak oldu ol 
cevab~name budur ki himmat ur-rical tal}ala' ul-cibal JtJı e· J(;.)\ ~ ıs. 
Bilmezler ki ol vezir rical-ullah himmetiyle mansur ve muzefferdir ve bu 
~snada Kırım'ın Şirinleri19 ve Nogay mirzaları20 ve erkan-ı devlet nekbet
leri suret-i hakdan gelüb ol gazi vezir-i ruşen, serasker-i · alişan h_azret
lerine gazan mübarek bıid deyü tebrik edüb ve küffar-ı mesfur içün ·bir 
gecede yirmi dört saat yer firar ve Gazikirman nam mahalden kendü 
sınurlanna geçmişdir Tatarlarımız gelüb haber verdi Kırım yakasında küf
far yokdur deyü bu güne ifade ve İslam Giray Kalgay Sultan dahi vech-i 
meşruh üzere kaime tahrir etmekle serasker-i alişan Or kalesine iktiza
sına göre asker koyub baki kalan asker ile küffarın ordu yeri olan 
mahalle van.Jub sekiz gün aram ve gecelerde karakollar ta'yin olunub 
Tatar-ı ordu-şikar-! hain-i bedkar21

• dahi karakol ınisillü bizim karakolla
rımızın önün alub bu taraf da kimesne yokdur bu tarafa gidelim· bu 
tarafa gidelim gah şu tarafa ve gah bu arada duralım deyü gerüye 
avdet ederler imiş. Meğer küffarın atlusu üç buçuk saat yerde gizlenmiş 
ve-Tatar ordusu İslam ordusunun gerisinde iken kalkub bir biıçuk saat 
ilerü ordumuzun doğruluğuna konub firar etmekle ertesi gün vezfr-i 
müşarünileyhin gavvası ı5'\_,ç_ (Kavası?) ve sipahilerden· iki ordu beyninde 
on beş yirmi nefer atlu üç kafir atlusunu görüb etrafın kuşatub tutub kafirleri· 
der'akab Paşa ·hazretlerine götürüb kafirleri söyletüb dediler cevabla
rında «Biz ibtida geldik.de altmış .ve yetmiş bin mikdar küffar idik ve on 

18] Adamının himmeti dağları kökünden yokeder. 
19] Kırım kabilelerinden en ileri sayılanın adı .ve bunun beğleri. 
20] Kırım hanlarınin seçiminde ve Kırım'ın idare işlerinde rey sahibi aristokratlar 
21] Kitabın aslında bulunan ve Kırım Türkleri için tahkir edici mahiyette olan bu 

kabil ibareler teessürle muhafaza edilmiştir. 

67 



Türk Tarih V esikalarr 

beş bin Kalmık <J.::119) ve on binKazak atlusu hakisi yaya askeridi ceng 
· olundukda Kalmık atlusundan çok ademlerimiz helak ve zahiremiz killet 
üzere olmağla Kalmık a~keri firar ve baki askerimizin üç bin atlusu üç 
buçuk saat mahalde ve kusuru on iki saat yetde meks etmekle bizler 
ki atlu askeriyüz bu gece sabaha karşu ordunuzu basacak idik yol 
nişanlamak içün buraya geldik tutulduk» dediklerinde takrirleri zabt ve 
dilleri kalgaya irsal eylediler ki küffar kendi sınurlarına geçmişdir 
qeyü kaime tahrir bµyurmuşlardı. Bunlar_ın takrirlerinden ma'lı1mları 
olur deyü. tezkire tahrir ve ifade olundukda ol gece Tatarlar dilleri 
gerü seraskere getürme bahanesiyle vafir Tatar atlusu ordu üzerine 
uğrayup be meded deyü ordunun nısfı firar ve Paşa hazretleri dahi 
ordu içinde yayan taraf taraf gezüb «Bir şey yokdur ümmet-i Muham
med, herkes çadırlarına girsünlerı> deyü tenbih ederek otağına geldi. 
Baki kalan askerlere emniyet . gelüb yerlü yerinde karar edüb mu
kaddem gece firar edenler kale kapısın.da sabahlayub kalede olan askere 
dahi helecan vermişlerdi. Bu esnada Tatarlar kafir atlusunu kaçırub der'
akab atlu askeri ta'yin olunub ılgar ettiler lakin çi fa.ide kafirler gece 
firar etmişler. Gayrı çare yok yine geldiler. Tatarların bu keyfiyeti dahi 
ma'lı1m oldukda mahall-i mezkürdan kalkub Or kapısında içerü girüb 
Tatar ordusu Or taşrasında kalub on beş gün sonra küffar-ı mesfı1run 
yine vafir atlusu geril kale-i mezbure üzei-ine geldi ve Kalgay Sultanı 
basdı deyü haber haber üzerine gelüb ol saat serasker-i alişan at!u' as
ker ta'yin ve Üzerlerine Mısır Beğini başbuğ edüb Kalgayın imdadına 
irsal olundukda küffara yakın kalınca Kalgay Sultan asker-i İslama izin 
vermeyüb bu arada meks idin ki zira bizim Tatar askeri ile dükenmişdir 
ve küffarın Kalmık askerinden fark olunmazlar sonra bir niza' olur mü
nasib değildir deyü meks murad etmekle askerimiz durmayub · küffara 
mukabil oladursunlar bu tarafta devletlü serasker-i alişan hazretleri ka
leye teşrif ve tabye üzerinde oturub Hakka tevekkül olub intizar/ üzere 
iken nagah Kırım içinde iskan olunan Nogay kabilesinden 22 Canboylu 
ve Tişkeoğlu (fi._,\ .0:=.ı:n mirzalarından bi;kaç kafirler tutub getirirler J.d 
Kirım içinde satalar. Paşa hazretleri bunları görüb çevirdi, kaftan ve çel~nk 

. ve altın ihsan edince bunları gören Tatar mirzaları cümlesi küffarın etrafın 
. alub hemen tutub tutub getürürler idi kuşlukdan ahşama değin üç beş 

yüz kafir aldılar ve bizim askerden nısf ül-leyle değin ceng edüb küffar 
(Arkası rıar) 

22] Bu kabilenin 1697 de Volga boylarında [zaten Ban baylık demek de nehir boyuna 
mensup demektır] Kalmuklar arasında~ ayrılarak Kuban mansabına gelmesi hakkında bak: 
Es-Seb'üs-S(!ggar ;t::-Jlı::...ll, 246-7 ve Raşid c. II, s. 398. Aynı kabile için ;1:-)lc._:-ll daha 
yukarıda «Yedi·San» adıni kullanmaktadır. · · 
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