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bozulub münhezinı.ve firar etmekle asker-i islam dönüb geldiler. El-ham
dü. l'illahi taala biı dahi nusret-i azim oldu. Bu esnada Bender'in keyfi
yeti2a ztihı1r edince der'akab ordu-yı humayuna ve Asitaneye tahrirat ve 
ahzolunan esir ve on kelle ve üç dil irsal olunub ümmet-i Muhammed 
mesrur ola deyü. şiir: 

Tir.al Allah zehi tevfik-i bari avn-i rabbani 
Bu müjde-i neşat-engiz ve haber-i meserret-amiz ve keyfiyet-i ahali-i 

Kırım . ve Tatar ve kabail-i Nogay cümlesi firade firade Devlet-i 
AHyyeye ve ordu-yı humayuna tahrirat olunmuş iken ol eyyamlarda 
ordu-yı humayi:ın ve kal'a-i Bender ve kıla'-i sairenin'4 hikmet-i Huda 
mı1hiş haberleri gelüb ba'dehu han-ı Kırım Kaplan Giray, Nogay ve Bucak 
taifelerinden Yedsanlı JlL..ı: nam Tatar-ı ordu-şikar asker-i bi-şümar ile 
Özü'ye ve andan Kırım canibine geçüb Özüboy tabir olunur nam mahal
de kabail-i mezkıirların reis-i menhusları olan Can Memit Muh!'lbet nam 
mirza ve sair mirzalar küffarın tarafına tahrirat gönderüb ahd ü peyman 
ed_eı;ler ki bizler ve Han-ı Kırım ve gerek sair erkan-ı devlet-i Kırım ve 
Şirin Mirzalariyle cümlemiz Osmanluya fermanber olmakdan ise bu za -
manda sizin gibi bizlere hayır-hah devlete kul olmak yeğdir ve dahi Kal
mık Tatarı ki Or kalesi muharebesinde nicesi helak 1 ve hakisi firar edüb 
kendiler ise Karakalpağa bir baş işte biz de geldik size asker olmağa can 
ve baş deyü bu vech üzere Donuz kırımında yani küffarın sene başı de
mekdir ana binaen birbirlerinden sened alub sened verüb ve iki taraf dan 
dahi rehinler alınub bu gı1ne takviyet verildikden sonra han-ı mezbur bi
raz levendatiyle Kırım'a gelüb serasker-i alişan hazretleriyle göriişüb 
esna-yı kelamda ordu-yı humayunun keyfiyyeti takrir ve Nogay Tatarı 

Devlet-i Aliyyeye can ve baş hizmet içün cümlesi iyal ve evlad ve mal
larını Tuna'dan geçirüb Rumeli tarafında olalar ki yalnız kendüleri em_ro
lundukları mahalde küffar ile ceng ve muharebe ederler. Lakin Halil 
Paşa25 Hazretleri bir türlü ısga etmediklerinden Nogay ve Bucak Ta
tarları payıma! oldular. Ana binaen cay-ı selametin ararlar. Bizler de peri
şan olub geldik lakin bize bir mikdar zahire ve harçlık iktiza eyledi deyü 
vezir-i müşarüp.ileyhden akça ve zahire matlı1b etmekle Paşa Hazretleri 

[ 23] 1770 yazında Üç ay muhasaradan sonra Bender kalesinın Rusların hücumuna da· 
yanamıyarak teslim olması ... 

(24] S. O. IV, s. 53, Giilbiin-i Hanan, s. 190-191. 
[~s] S. O. II, s. 297-298 
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dahi çar-ria-çar sekiz on günlük zahireyle iki bin altın tedarük edüp verdi. 
Maahaza ordumuzun zahiresi kıllet üzere ve hazineye gayet müzayakamız 
var iken yine aldı. Ba'dehu sekiz on günden sonra hq.n-ı mezbur Bahçesa
raya gidüb erkan-i devlet-i Kırım ·ve Şirin ve Mirzalarını cem'edüb küffar 
ile Nogay keyfiyyeti balada zikrolunduğu üzere bunlara takrir. ve ne gıine 
olacağını ifade ve beyan ve sizlere dahi lazımdır . ki Moskov ile sulh(ü) 
salah edüb sened alub sened veresiz ki Kırım vilayeti ve iyal ve evlad 
ve mal ve emlakleriniz halas ola dediklerinde mezburların cümlesi cevab 
ederler ki padişahım yedimize bir sened ver ki bizler de ana göre sened 
verüb sened alalım deyü iltimas eylediler. Han-ı rnezbur dahi cümlesindeıı 
bir mahzar tahrir ve kendü ihtida temhir ba'dehu rnezkurların imzalarını 
tahrir ve temhir eylediler. Lakin bu maddeye mahrem olanlar beyninde 
mastur idi ve bu zikrolunan sened kim küffar tarafına irsal olunduğu 
esnada han-ı .mezkur az! ve Devlet-i Aliyyeden ba-ferman-ı ali mübaşir 
gelüb keyfiyyet-i hal hanın ma'lumu oldukda mahrem-i esrar olanları yine 
da'vet edüb cümleye hitab ederler ki, "Bizi azletmişler gelen ferman üzere 
gitmek münasib midir? Yoksa cevab verelim mi?" dedikde cümle erkan-ı 
devleti münasibi gitmekdir Zira Hanım ma'lum-ı devletindir Kırımlıdan bu 
sırrı çoğu bilmez ve ehl-i kura ve kasabat dahi bilmezler başka han gelse 
gerekdir .. Sonra Kırım iki taraf olunca cevab vermek müşkil olur. Osmanlu 
askeri dahi gelen han tarafına takviyet verdikden sonra bizi berbad 
ederler.; Kerem edüb size bir şey yokdur ferman mucebince teşrif buyurun 
dediklerinde han naçar gelen mübaşir ile kalyona binüb gitdi ve eğer 
bu keyfiyyete nice vakıf olundu deyü sual varid olursa içlerinden 
nice kimesneler vardı ki bu fakir ol kimesneler ile bir iki sene ülfet 
edüb ana· binaen esrarlarını bu fakirden ketmetmezler idiler ve razılar 
değiller idi. Zira okur yazar zümresinden olub ve bu eyi mana ve alamet 
değildir lakin bizler dahi mecburuz dediler idi ve sair hüner erinden dahi 
istima' olunurdu ve sizlerden hoşnud idik. Zira sizler bir iki seneden mü
tecavizdir ki memleketimizi hıfz u hiraset ve küffar ile muharebe olundu 
ma'lftm lakin bu fesadın vukuu Nogay Tatarından ve hanların Kırım 
içinde oturmayıb Koşanda26 olduklarındandır. Ol sebebden Kırım içinde 
olan Şii-in Mirzaları dahi fırka fırka olub itaatden çıkdılar d~yü nakleder
ler idiler ve· niceleri de müşarünileyhe vasfetmişlerdir lakin ne faide Kı
rım;ın hali nedir ve ne gunadır deyü bir kere Devlet-i Aliyye tarafından 
sual olunmamışdır. İttal$'.ü firasat al-mu'rnini fa-innahü yanıuru bi-nür illahi 
taca:1a:27 JL.i .iiıı;,,.:.., fa: -tı'i,; ı:r-~..tlLI) l_,Aı°I fehvası üzere diyaneti vezaretine 

[ 26] Bucak veya Y edisan bölgesinde Pirut ırmağının sol tarafında Beırder'in güneyinden 
gelen yol üzerinde Kırım Hanları tarafından sefer zamanlarında merkez ittihaz edilen 
bir kasaba. 

[27] Miiininin firasetinden sakınınız. Zira, her şeyi (Hadis, mealen tercümesi) Tanrı 
gözüyle görür. 
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· galib ofan ol Serasker~i ali-şan tekrar-be-tekrar Bender tarafında~ gelen 
mezkfir Nogay- ve Kırım içinde olan kabailleri ve Şirinlerin v~ Mirzaların 
küffar ile olan hal ü keyfiyyetforini ve seksen beş (1771) senesi içün kifayet 
mikdan nazine ve zahire ve asker-i vafire ve topçu ve humbaracı ve la
ğ'amcı ve mühiminat-ı lazime~i sefe~iyye içün Asitane-i saadete ve ordu-y~ 
humayuna arz u i'Iam .ve mahzar ve tahrirat•ı seraskeri irsal ve sene~ı 
mezkiire içün·hal müşkildir hemen Hakk sübhanehu ve taala faz! u kere
miyle cümlemizi hıfz-ı emanında eyliye amin deyü hatm-i kelam eyledi. 
Ba'dehu bir müddet dahi Or kalesinde ikamet ve meşta vakti gelince 
kal'a-i mezbiireye ocakludan asker tertib ve ta'yinatları verilüb ve üzerine 
Sahih Giray Sultan28 iki yüz atlu ile bahara değin altı ay karakol gezer de
yü ta'yinat verilüb ve baki asker ile vezir-i müşarünileyh hazretleri kışla 
içün Kefe'ye teşrif ve eyalet-i mezkiirun sipahileri dahi kanün üzere harç
lıkcıları olanlar meştada kalan sipahilere harçlık getürmek içün eyalet 
beyleri arzı mucebinceizin ve nevruz-ı sultanid Kefe sahrasında mevcud 
olmak şartiyle yedlerine buyruldu verllüb mucebince defterhane-i amire 
defterlerinin mir-i miran ve cebe kayıtlarına dahi şerh ve yedlerine suret 
verildi. · ' 

Derbeglin-z casus an canib-i Nogay - Seksen dört ramazanında(1770) 
Kefe'ye Nogay-ı ~ezkurun mollalarından İdris Efendi namında bir kimes
ne gelüb Kefe müftisinden ve gerek Bahçesaray ve sair mahallerin müf
tilerinden fetva taleb eder ki bizim taifenin mirzaları cümlemizi Moskov 
tarafında Kuban nam mahalle geçirüb iskan etmek isterler lakin ulema
mız cevaz vermeyüb eğer gitmek lazım gelir ise fevt olanların namazları 
kılınmaz deyü cevab verildikde mirzalar mücerred kendü kavl-i hodları-' 
nızdır deyü niz~' vaki olmağla ulemamız dahi cevab verüb eğer· bizlere 
i'timad olmaz· ise Kırım içinde olan ulemadan sual ve müftilerinden 
fetva gelsün bakalım sonra ma'lfim olur deyü bu madde iç ün bizi irsal 
eylediler deyü serasker hazretlerine takrir verüb gitdi: şehir ve kasabaları 
geşt ü güzar ve türlü türlü muhiş havadisler verüb yine kabilesine gidüb 
Kefe'nin ve ordunun zahire ve hazinesi ve kışlada olan askerin kılleti ve 
Kefe ve Karasu ve sair mahallerde zimmi raayaların Moskof tarafına meyli 
ve Kefe müslümanlarının yerlisinin dahi gün-be-gün firar eylediklerini takrir 
verüb anlardan ziyade takviyet bulub Moskov tarafına haber ba'dehu yine 
mezbur idris Kefeye ticaret tarikiyle vafir kitab götürüb sata. Hatta bir 
gün ordu kadısı Osman Efendi, divan katibi Ali Efendi ve sair ahbab
lar hakirde eğlenürler iken mezkilr idris dahi gelüb birkaç parça kitap 
çıkarub bu kilabları bizim mollalalarımız verdiler. ki sah ver deyü zira 
akçaya müzayakaları vardır sizler alın dedikde divan efendisi şimdi biz-

c2s1 Sahip Giray il. S. O. 111, s. 187, Gii.lbü.n-i Hanan, s. 191-192. 
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lere lazım değildir bizlerin vardır lakin çarşıda olsun yerlü olsu alurlar 
deyü cevab verdiklerinde bu hakir dahi tebessüm etmekle kadı efendi, 
divan katibi efendi hakire sual ve ibram edüb hakir dahi hatıra bir şey 
geldi ana binaen gülerim dedim Nenin gibi' deyü tekrar sual olundukda 
hulefa-yı Abbasiyeden Harun ür-Reşid bir gün şikara gider iken esna-yı 
rahda karındaşı Behlül'e tesadüf edüb görse kim yerde bir kebir sütun 
yatur. Behlül ol sütunun bir başını yerden kaldırub yine bırağur ol bir 
başını yerden· kaldırub yine bırağur ortadan yapışur kalkmaz bu gilna 
çalışur iken üzerine varub karındaşındari bu keyfiyeti sual eyledikde 
Behlül cevab edüb işbu sütunun bir başını dünya ve bir başını ahiret 
farz eyledim lakin dünyaya yapışdım ahiret kalur ahirete yapışdım 
dünya kalur ortadan yapışdım sütun kalkmaz buna çalışdım demiş .. Va
kıa Nogay ulemasına müşkildir zira kitab · ile kefere tarafına gitseler 
kefere itimad etmez gerüde kimesne kalmaz ki kitab ile çar-na-çar bu 
Kefe şehrine getürmüş ki akçaya değişib gideler buna çalışurlar de
dikde hemen idris kalkub gitdi ve ba'de zamanin reaya kıyafet gelüb 
zirde zikrolunur Serasker Paşa Or kalesine giciüb kethudası ve sair as
ker orduda metris almak üzere iken bu İdris Efendiyi Kefe ahalisi bilüb 
casusdur deyü tutulub ve serasker kethüdası İbrahim Ağa dahi mezburu " 
ordu Ağası Kürd ·,Osman Ağaya irsal eyledi ki serasker hazretleri ge
linceye değin hapis ola. Ağa-yı merkum mezkuru salıverüb mezbur İdris 
yine serasker Paşa ordusuna geldik de başka kılık ile gelüb Rubat29 ka-. 
lesine asker tertib olunur iken askere iğva verir iken tutulub ·rrıüşarüni
leyh hazretlerine götürüb söyledüb keyfiyet· i sabıkları~ ~var ana binaen 
hapis olmağla ordu ağası mezburun habs olduğu yerden almak sevda
sında olduğunu Paşa hazretleri haber alub mezburu ordudan Kefe ka
lesine gönderir iken esna-yı rahda Dizdaroğlu Ali Ağa haber alub mez
bur İdrisi askerine pare pare etdirdi. Keyfiyet-i hal bundan sonra malum 
olur. Biz·yine sadede gelelim Ba'dehu bahar vakti gelüb mevsim-i derya 
oldukda üç ay mürur eyledi ki kat'an ne bir gemi ve ne hazine ve ne 
zahire ve ne asker ve mühimmat ve ne donanma-yı humayundan bir 
haber zuhiir eyledi. Bu esnada küffar-ı haksar dahi Kırım üzerine hare
ket ve askerin meştada kalanları ta'yinat ve. mande isteriz deyü nizaa 
müeddi bahaneler peyda etmeleriyle dürlü dürlü haletler zuhfir edüb ve 
Defterdar Emin Bey ve Nüzül Emini İsmail Ağa bunların dahi hal ve 
keyfiyetleri bir gunadır ki zira tafsili iktiza eyledi. Mukaddema zikri 
mürur etmişdir ki Or sahrasında iken çapula asker tertibinde ta'yinat 
ve mande ve meşta içün kalede olan askere ta'yinat içün zahire ve akça 
iktiza etmekle ihtida Kırım 'a gelen Süleyman Efendi ile mezbii.r Nüzül 

[ 29] = Arabat 
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Emini~ Ağa bizde iahire ve ·akça. kalmadı ve ordudan ·dahi .bu aıie 
de<Tin ·bir akça ve, bir habbe g~lmedi deyü cümle muvacehesinde cevab 
;ve;diklerinde ·cümle ocaklu dahi bizlerin ta'yinatı ve güzeşte-mandeleri 
vermedikçe kalede kışlamayuz dediklerinde hemen serasker-i ali-şan 
hairetleri der'akab yedeklerini bozub rahtların ve kesmelerin ve kendi 
parmağında olan cevahir hatemi ve mücevher sairlerini Defterdar ve 
Nüzül Emini yedlerine teslim ve mucebince tahviller alınub işbu şeyleri 
gerek satub ve gerek rehin koyub akça tedarük edüb iktizasına. göre 
erbab-ı ta'yinata ve meştada kalan bayraklara verile deyü müşarünileyh 
ferman etmekle mezburlar dahi vech. i meşruh · üzere akça tedarük edüb 
kalede kalanlara ve ordul:uya eda . olunub ba'dehu ocaklu defterdarı 
bağlayub alub Kefe'ye gitdikleri balada zikrolunmuşdur. Serasker haz
retleri dahi Karasu'da kışlada idi. Ol kış defterdar Süleyman Efendi 
azil ve yerine Emin Bey Efendi defterdar nasb ve Kırım ordusu içün 
ber-vech-i peşin yüz kese akça Defterdar Efendiye teslim olunub mer
kum Efendi ordu~yı humayundan kalkub Kili ve Akkerman'da mezkur hazt
neyi bozub içinden köle ve cariyeler alub A.sitanede hanesine irsal ve 
sair masarifat ederek yirmi kese akça sarf edüb fermanları ser askere 
ibraz eyledikde derun-ı evamirlerde yüz kese akça ber-vech-i peşin irsal 
ve iki yüz kese akça dahi irsal olmak üzeredir deyü tahrir olunmuş 
Defterdardan sual olundukda yüz kese bana teslimdir lakin yirmi kese
sini sarf eyledim zira benim miride yetmiş kese alacak akçam var idi 
Ana binaen aldım muhasebede mahsub olunur ve iki yüz kese dahi 
gelmek üzeredir deyü . takrir ve sabık defterdar Süleyman Efendiye bu
yuruldu irsal olundu ki Kefe'den kalkub gelüb Karasu'ya· gelen Defter
dar ile muhasebe göresiz deyü varan mübaşir ile gelüb sabık ve lahik 
defterdarlar ve Nüzül Emini Ağa ve sair ordu ricali ·ve Ordu Kadısı 
Efendi dahi cümle hazırün bil-meclis iken Or Kalesinden mahzar ve ka
dısından. i'lam ile bir tatar gelüb kağıdları serasker·i 'ali-şana verüb ba':. ; 
dehu kııraat olundukda geçen bahardan baki kalan Defterdar ve Nüzül 
Emini ma'rifetiyle kalan mahalde on sekiz bin kile zahire vaz'olundu La
kin mahalli harab olmağla yağmurdan ve kardan cümle ·zahire çürüyüb 
bu hale girmişdir deyü bir astar içine ol zahireden nümune koyub. irsal 
etmişdir İmdi bu hal cümlenin malumu olunca sabık Defterdar ve Nü
zül Emininden sual edüb meşta içün Or kalesine ve orduluya zahire 
ve gerek akça yökdur deyü cevab verdiniz ve benden bunca eşya alub 
rehn ile akça teda~ük etdiniz bu zahire nedir i'lam olunmuş deyü Paşa 
Hazretleri hitab edince mezbiiran cevablarında gerçekdir lakin belki.fıçı
lar ardında kalmış ola deyü sükiit eylediler Ma'IO.m oldu ki Padişah-ı 

alem-penah Hazretlerine hizmetleri ne giinedir Hulasa-i kelam Defter-
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dar-ı cedid Emin Beyefendi 'dahi Şıkk-ı evvel bil-fiil ordu Defterd~rı mi
sillü ünvan-ı kazibe ve kesret-i · etba' ile olan mal-ı miriyi it!M ve ordu
y-ı Kırım içün ihtida sene-i sabıka Defterdarına verilen peksimetden baki 
kalanı alız ve dakik mübayaa eyledim deyü miri takas ve baki hizmet
leri buna kıyasdır. Ocaklu tarafiyle hoş olub bila buyuruldu kendi tez
kiresiyle bila mucib eşhasa' ta'yinat verilüb lakin seraskere ve ashab-ı 
ta'yinat olan ordu ricaline senede altı ay olur ki ta'yin_ verilmedi ve 
zahire ve hazine kıllet üzere gelür idi. · Geldikde dahi zikrolunduğu vech 
üzere idi Hatta ordu-yİ Kırım içün bir ferinan geldi ki mukaddema yet
miş sekiz ve dokuz (1764,1765) senelerinde Ahsıha (~ı) orudusunda30 

baki kalan şu mikdar arpa ve şu mikdar dakik F aş31 kalesinde hala 
mevcud olmağla sen ki seraskersin Kefe'den gemi irsal ve ber-muceb-i 
ferman-! alişan ol zahireyi getürdüb iktizasına göre ta'yinat viresiz deyü 
halbuki Kefe'den Faş kalesine iki ayda gemi varub gelmez ve bir de 
iki ay asker zahire bekler mi Serasker hazretleri nakleder ki bun
dan akdem Çıldır valisi Giircü üzerine serasker iken bu zahire içün 

. ferman geldi ki eğer iktiza ederse Faş kalesinde zahire vardır irsal 
olunan Başmuhasebe defteri mucebince alasın deyü ber-mucel::i-i fer
man-ı ali ademler irsal olundu Zikrolunan zahire de bir habbe kalma
mışdır deyü arz ve i'lamları geldikde Asitaneye irsal olmuş idi. Yine ol 
zahire . içün ferman gelür hal neye varur bilmem derler idi Ana binaen 
balada zikrolunmuşdur ki evvel baharın üç ayı mürur edüb hazine ve 
zahire ve asker ve mühimmat lazımından eser yok. Ol esnada Nogay 
Tatarı ittifakiyle küffar-ı hak-sar Or kalesine hareketi nümayan iken Kırım 
Hanı Selim Giray3~ Hanın Kalgası (Kalgayı) olan karındaşı Mehmet Giray 
gelüb Kırım'a Bahçesaraya gitmekle serasker-i ali-şan hazretleri der'kab 
Mehmet Giraya tahrirat irsal edüb bir saat evvel ordu içün araba lazımdır 
zira küffarın Or kalesi üzerine hareketi vardır deyü ifade olundukda 

\ Kalgay Sultan dahi cevab verüb araba tedarük olur lakin ücretsiz olmaz 
Zira ehl-i kuranın yedlerinde emr-i şerif vardır ber-muceb-i emr-i şerif 
Defterdar Efendi ber-vech-i peşin eda etmeğe muhtacdır malum-ı saa
det oldukda biz de kariben Kefe'ye varmak üzereyiz deyü müşarünileyhe 
kaime tahrir ve irsal ve kendü rical-i Kırım ile Kefe'ye gelüb _kaide-i 
rüsum üzere ikram olundukdan sonra Kalgay Sultan ile gelen rical-i 
Kırım davet olunub bazı mükaleme ve müzakere olunub ba'dehu cüm-· 
leye serasker-i ali-şan hitab edüb şimdi bize lazım olan bir saat evvel 

(3°] Çıldır valisi Vezir Hasan Paşa kumandasında tertip edilen Gürcüstan seferi. 
rVasıf Tarihi), C. il s. 171, 181-182. 

(31]. = Poti. 

(32] Selim Giray III. (2. def~) S, O. III, s. 57, Gülbün-i Hanan, s. 183-185 
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meştada bulunan askeri Or kalesine göndermekdir Zira size · ve· bize 
hizmet-i din ü devlet ve muhafaza-i kıla' ü memleket ve ibad-ullah vacibe-i 
zimmetimizdir ve ötedenberü Kırım ordusuna mutad üzere araba verile 
gelüb lakin ücretle verildiği ma'lum değildir eğer bu sene-i mübarekede 
ücretle araba verilmek içün ferman-ı ali-şan sadir olduysa bize ferman gel
medi ve gelse dahi bizde ve Defteraarda hazine yokdur ki verile Zira dört 
yüz kese akçaya muhtacdır lakin Devlet-i Aliyyeye tahrir edelim ne giine 
ferman-ı ali zuhiir eder i~e ferman Padişah-ı ~lempenah Hazeretlerinindir 
Şimdi mevcud olan askere iktiza eden.a.raba verile ki Or kalesine bir saat 
evel gidelim deyü ol vezir-i gayur~i sahih-tedbir hazretleri cümle 
muvacehelerinde eda-yi meram etmekle gayri iktidarları olmayub Kal
gay Sultan ve sairleri' dahi riza gösterüb arabalar verelim deyü hatm-i 
kelam eyleyüb kalkub gitdiler. Bundan sonra araba verilmeyüb ve bunca 
tahrirat ve ademler irsal olundu faide vemcdi. Ol eyyamlarda Kırım 
Hanı Selim Giray Han Hazretleriyle Kal'a .. i Cedid88 ve Rubat muhafızı olan 
Kefe valisi Abaza Mehmet Paşa34 Hazretleri ordu-yi humayundan kalkub 
Kırım canibine geldiklerinde Han HazreHerrBahçesaraya ve Abaza Meh
met Paşa yirmi iki etbaiyle Kefe limanına gemiyle gelüb şehir derununda 
konak döşenüb _oturub ve Serasker-i ali-şan Hazretleri rüsum üzere gö
rüşüb esna-yi kelamda Mehmet Paşa Serasker-i ali-şana Paşa karındaş ben 
sizinle Or kalesine giderim ve hizmetde olurum ve bana Han Hazretleri 
dahi yarlık vermişdir ki ister isen kal'a-i Cedide git ister isen Kefe' de otur 
yahud Scrasker-i ali-şan ile Or Kalesinde bulunasız ne buyurursuz dedikde 
Serasker-i müşarünileyh dahi Paşa karındaş Padişah sana Kefe'yi mansıb 
verüb Kal'a-i Cedid ile Rubatı muhafazaya ferman vermiş Benim maiye
time me'mur olmak üzere ferman var mıdır dedikde hayır yokdur lakin 
han hazretleri yarlık verdi Serasker-i ali-şan Hazretleri tekrar cevab edüb 
sana lazım olan emr-i padişahi üzere karadan me'mur olduğun kaleleri 
hlfz ve muhafazadır ve derya tarafından dahi donanina-yi hümayun 
g-emileti muhafazaya me'murdur lakin vaktini üç ay tec-!'lvüz etmekle 
kaleler bu ana değin boş kalmışdır kerem edüb buyurasız deyü ~mir 
olundu lAkin emre imtisal edüb gitmedi ve donanma-yı humaymi ve 
zahire gemileri hakikat-i hal vaktini üÇ ay tecavüz etdikqen sonra ge~en 
zahire ve hazine kalil olmağla askere nefret hasıl olduğundan başka 
asker içine nice havadis peyda olub zira her birinde birer vak'a-i ~zime 
zuhur etmişdir ki istimaı mucib-i melaldir Hasıl-ı keiam-ı hikmet-encam 
Anadolu tarafından gelen bayraklar ile Dizdar oğlu gibi nam şakiler 

[83] Yeni kale 

[34] S. O. iV, s. 253 
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ve ol misillü kimesneler ile müşarünileyh Abaza Mehmet Paşa'nın fikr-i 
fasidelerinden Tatar dahi fürce bulub, beyi: 

Mir'at-i Sikender gibidir tab'-ı latifin 
Baki ne diyem k'olmıya 35 . ma'liim-ı şerifin 

hasıl-ı meram Serasker-i alişan Han Selim Giray Hazretlerine tebrik 
(.:!l_,ç) içün tahrirat ve hedaya irsal ve ordu-yı Kırım içün araba 'matliib 
etmekle Han Hazretleri dahi arabalar yakında irsal olunur deyü tahriratı 
gelüb vezir-i mükerrem Serasker Paşa da donanma-yı humayunla gelen 
Kaptan Paşa vekili Hasan Paşaya36 me'mur olduğun kaleleri bir saat evvel 
·muhafaza edesin deyü buyruldu irsal ve Kefede mekseden Abaza Meh
met Paşaya dahi ba-ferman-ı ali me'mur olduğunuz Kal'a-i Cedide bu
yurasız ki küffar-ı mesfur ol caniblere asker tertib etmişdir deyü ana 
dahi buyruldu tahrir olunub Mehmet Paşa cevabında benim hazinem ve 
zahirem ve etbaım yokdur ·bana akça ve zahire ve kırk esb ve hayme 
ve çerge verile ki kal'a:.i mezbura gidein yohsa Han-ı ali-şan Hazretleri 
yedime yarlık vermişdir Kefede ikamet ederim deyü meks etmekle mu
maileyh Hasan Paşa dahi kal'a-i mezbiireye gitmeyüb Kefe kurbunda Kerş37 

( J-f) nam limanda karar edüb ve bu hal üzere iken Han-ı müşarünileyh 
Hazretlerinden · Seraskere tahrirat gelüb mefhumunda küffar Or kalesi 
nam mahalle geldi bir saat evvel .mevcud askeriniz ile gelüb yetişesiz 
araba gelmedi deyü meks olmıya zira ben kendim (gelc,iim) deyü hatm-i 
kelam etmişdi. beyi : · · ·· . 

Edemez def' sakınmağla kimse kazayı 38 · 

Bin sakın sen yine ol olacak olsa gerek 89 

Müşar,ünileyh Serasker derakab divan edüb ocaklu ve bayrak ağaları 
ve alay beyleri ve Mısır askeri ve zabitlerini ve rical-i ordu cümlesi 
serasker huzuruna gelüb Han-ı ali-şandan gelen tahriratı vezir-i ali-şan 
hazretleri ifade buyurduklarında cümle ocaklu ve sairleri cevablarında 
bize araba ve zahire olmadıkça Or kalesine gider yokdur deyü cevab 
verdiklerinde Serasker-i ali-şan ,Hazretleri ferman edüb Mısırlı ve sair 
sipah ve kapı halkiyle giderim yarın hazır olsunlar deyüb divan Qozulub 
ertesi gün seksan beş rebiülevvelinin on ikinci günü ( =25.VI.1771) 
Kefe' den Serasker Paşa Hazretleri kalkub Han Hazretlerine kaime irsal 

35] = Ki olmaya. 
36] Kapdan-i Derya .Gazi. Hasan Paşa olacak. S. O. il, s. 159-160 
37] = Kerç. 
38] '{ezn icabı mısra şöyle olacaktır: (Edemez def' sakınmakla kazayı kimse) 
39] Mısra { Bin sakınsan da yine ol olacak olsa gerek ) suretinde. olmalı. 
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ve kerem buyurub bizler ol tarafa varmayınca ilerüye teşrif buyurmıya
sız ki Beydeğirmef!i nam mahalde kavuşalım ln-şa' Allahü taa.Ja üç güne 
değin varırım deyü kaimede tahrir olmuşidi. Tahrirat-ı mezkuru. Han-ı 
müşarünileyh -erkan-ı ~evlet-i ~ırım 'a ifade edüb ol esnada Or Beyi 
olan Sahip Giray ve Han Ağası Islam Ağa ve Celal Mirza ve İnayetşah 
Mirza ve sairleri ve Şirin Beyleri ve derun-ı Kırımda sakin olan Canboylu 
P." (?)oğlu naman Nogayların fil-cümle mirzaları Han-ı ali-şana baş urub 
padişahım iki senedir ki Osmanlu Seraskeri nam ve şan sahibi olub biz 
lerin hizmetleri gerek Han Hazretlerinin ve gerek Devlet-i Aliyyenin ma
lumları olmadı Kerem edüb bu sene-i mübarekede Han efendimiz hazret-

. !erinin yüzünden nusret ola ki biz kulları dahi şad ola deyü her birleri 
reca ve niyaz edüb halbuki Han-ı ali-şan Hazretleri bir saf-dil zat-ı şerif 
olmağla nam u şan almak içün gerçek hayal edüb inanub Serasker Paşaya 
bakmayub hemen doğru kal'a-i Or'a vardığı gece Serasker Hazretleri 
dahi mezkur Beydeğirmeni nam mahalle varmışidi ve Han Hazretleri bu
raya gelür deyü bir gün meksedüb meğer Han Hazretleri ol vardığı gece 
Tatarların küffar ile beyinlerinde işaretleri var imiş Ana binaen kal'aden 
top atılub ehl-i kal'a Han-ı ali-şan Hazretleri geliyor deyü cümle temaşaya 
çıkub küffar-ı bed-fial bu işe ma'hud olub doğru Or kapısına gelüb içe
rüden dahi kapı açılub iki canibe mezkliran Mirzalar ve Şirinler ve 
Nogay Tatarı ve sairleri saf saf durub kafirler içerü girijb derun-ı kal'ade 
olan askerin kimi firar ve kimi şehid ve esir olmakda iken kavm-i mez
kuran şadman olarak Han Hazretlerinin canibine gelüb bire meded Han~t 
ali-şan iş işden geçdi yalan deryası taştı kefere kal'ayi aldı ve topları bu 
tarafa çevirdi deyü feryad ile Han Hazretlerinin yanına girdiler. Han-ı 
ali-şan namu-şan almak gayretinde iken der'akab kararı'firara tebdil edüb 
hakka Tatar-ı saba-reftar imiş.Bu keyfiyet yirmi saat zarfınaSeraskere haber 
gelüb Han Hazretleri ne tarafdadır deyü ademler ta'yin ·. olunub bir ma
halde Han-ı gayıiru bulub ve bu halden sual olunub lakin bu keyfiyet misal-i 
zaman-ı Tufan-ı Nuhda marın 40 hazret-i Nuh aleyhis-selaına gelüb 
lahımlardan leziz olan kangisi ise bana nasib olsun dua kıl ben daqi 
işbu sefinenin deliğini tutub sefine halas olur dedi. Muradı insan eti idi 
Tatarların kal'a vermesi gibi ba'd et-Tufan mezkur mar Nuh aleyh is
selam'a gelüb Hazret-i Nuh bildi kim marın bundan muradı beni adem 
üzerine musallat olmakdır. Nuh aleyh-is-selam eyitdi bir kimseyi irsal 
edelim ki cemian lühıimün lezzetini görsün gelüb haber versin Mar-ı 
mezbıir zaruri razi oldu Bu hizmete sivri sineği SS::Jr gönderdiler. Ol 
cümle lühıimu gördü Gelir iken kırlangiç nam tayra dıiş oldu. Kırlangıç 
kanden gelirsin dedi Mezbur sinek dahi lühum-ı dünyayı cemian gör-

401 Yılan. 
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düm insan etinden leziz görmedim dedi Kırlangıç eyitdi şu dilini ağzı
ma ver ta kim ben dahi lezzetine istidlal edüb Nuh aleyh-is-selam hu
zuruna bile41 varub şahadet edeyim dedi. Sivri sinek dilini çıkardı kırlan
gıç minkariyle dilini mıkras-var kesdi. Sivri sinek lal olub vızırduya 
(4!,J.)JjJ) başladı. Huzur-ı Nuh'a gelüb ne ded:ğini kimsene bilmez idi 
Kırlangıç ilerü geldi Ben bunun dediğini bilirim dedi Dünya lühumun
dan ancak kurbağadan leziz et yokdur deyü şahadet etdi. Bu hikaye
ye göre kezalik Nogay Tatarı Kırım Tatarının dilini kesdi Kırım Tatarı 
şimdi vızırduya başladılar. Biz gelelim sadede balada zikrolunduğu üzere 
Han Hazretleri tahrirat yazub benim karındaşım Paşa Hazretleri kerem 
edüb Karasu'ya teşrif buyurasız ki bizler de varalım bunun çaresi nedir 
bir meşveret edelim mukadderim böyle imiş deyü tahriratı gelüb keyfi
yet ma'lum olub Serasker-i ali-şan Hazretleri dahi Karasu'ya gitmek üzere 
iken Nogay Tatarı taifesinden bir tatar gelüb haber verdi ki bu gece · 
Serasker ordusunu Tatarlar şikar edeceklerdir malum ola deyüb gitdi 
Serasker Hazretleri gelecek var ise gelsin Allahu taala Hazretleri kerim
dir Meğer ol gece mesfur küffar Rubat kalesine varub zabtedüb ve 
derununda olan bir mikdar askeri esir ve şehid edüb kale haricinde 
olanlar firar edüb ve bu kalenin neferatı ekserisi Tatardır ve lakin ka
lede sakin olmazlar ve bu firar edenler Kef e'ye gelüb f eryad etmeleriyle 
cümle Kefe'nin ahalisi Abaza Mehmed Paşaya gelüb hal ü keyfiyeti 
haber verdiler. Ol vezir-i gayur Hazretleri dahi hazinedarı olan bahadır 
Feyzullaha beş on atlu ile var şu kafirlere gözük deyü emredüb hemen 
ol bahadır gfiya kahraman-ı zaman, bi-perva kaleye varub sığamadı 

geldi Ehl-i necimce rasad çıkdı i'tikadı gibi çürük çıkdı Sonra Kefe'lüler
den biraz asker gidüb kal'a-i mezbureye bir saat yerde küffar ile muha
rebe edüb lakin asker-i islam bozulub gerü gelüb Kefe'de olan ocaklu 
askeri Abaza Mehmed Paşayı taşra çıkarub bir münasib mahalde metris 
alına deyü cümle şehirlü ibramiyle bir mahalde metris aldılar ki ne 
İslama faidesi var ve ne kafire ziyanı var idi Velhasıl Serasker vezir-i 
alişana bu tarafın keyfiyetini arz ı mahzar etmek meşveretinde iken 
Abaza Mehmed Paşaya ordu ağası Kürd Osman Ağa ve sair bayrak 
ağaları cevab edüb Tatarlar Kırım'ı Moskova verdiler Han Hazretleri 
gitdi ve askerimiz firar etmekle arz ı mahzarı kime edelim dediklerin
de seraskerliğe hasret olan Abaza Mehmet Paşa eğer ben Serasker 
olaydım sizleri bu halde bırakub gitmezdim dedikde cümlesi aferin ey 
gazi vezir-i ali~şan bundan böyle Seraskerimizsin ferman buyur dedikle
rinde ol anda haber geldi ki Serasker-i ali-şan gelir Heman zikrolunan 
arz ı mahzarları tahrir ve karşu irsal eylediler Vezir-i müşarünileyh 

41] Beraber 
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dahi ol günlerde salif üz-zikir Karasu'ya gitmek üzere iken Rubat kalesi 
yed-i küffara geçdiği haberi gelüb der'akab adem irsal ve hakikat-i hali 
bilüb Kefe canibine avdet edüb gelir iken Handan yine tekrar tahrirat 
gelüb Karasu'ya varmakda usret vardır Lakin Rubat kal'asine küffar 
gelmiş deyü haber aldık sizler de Kefe'ye teşrif buyurub ba'dehu Rubat 
kal'asine asker ta'yin edesiz ki biz de yirmi otuz bin Tatar ile varırız 
deyü tahriratı gelüb Serasker Hazretleri mukaddem haber almışdı Esna-yı 
tarikde mezkiir arz ı mahzar dahi Kefe'ye karib mahalde vusul bulub 
ol gün ahşamı serasker-i müşarünileyh ordu tertib olunan mahalle teşrff 
buyurmalariyle ol gece Abaza Mehmed Paşa ordudan kalkub Kefe'ye 
andan geldikleri kalyona girüb ertesi gün Serasker Paşa Hazretleri sipa
hilere metris aldırdıkdan sonra Rubat kal'asine asker tertib olunub Han 
tarafından üç bin Tatar gelüb Osmanlu ile Tatar askeri Rubat kal'asi 
üzerine varub küffarı Tatar askeri görünce firar edÜb ve islam askeri 
kafirler ile ceng ederek küffar kal'aye girÜb Tatarlar dek eylediler. 
Gayri faide yokdur. Zira bizleri yağma edecekler idi deyü asker dahi 
nefret-i külli etdiler Gerü gelüb gerek asker-i ordu ve gerek ahali-i 
Kefe gecelerde kimi Kırım içine firar ve kimi gemilere gitmeğe başla
dılar. Gayri çare yok donanmay-ı humayun seraskeri Fazlı kaptana 
Kırım seraskeri tarafından sakınub gemilere yerlüden ve askeriden bir 
kimesne komıyasın deyü buyuruldu irsal olunub lakin çi faide Abaza 
Mehmed Paşayı görenler bir türlü zabtolmayiıb cümle ocaklu serasker 
paşaya gelüb Abaza Mehmed Paşa me'mur olduğu kal'e-i Cedide gitmedi 
Bari orduya gelsin kerem edüb bir da'vet edhı cümlemiz bu hususda 
reca ve niyaz ederiz dediklerinde paşa-yı alişan hazretleri bir esb ve 
tezkire-i mahabbet-name tahrir edüb da'vet buyurduklarında Abaza 
Mehmed Paşa dahi cevab edüb mukaddema matlı1b olan kırk esb ve 
kırk kese akça ve zahire ve hayme ve gayri mühimmat-i saire verilür 
ise çıkarım yohsa çıkmam deyü hatm-i kelam edüb cürp.lenin ma'lı1mu 
oldukda yine ocakludan birkaç ağa Abaza Mehmed Paşaya varub kerem 
edüb ocaklu kulunuz reca ve niyaz ederler ki orduya teşrif buyursunlar 
deyü eda-yı meram eylediklerinde Abaza Mehmed Paşa dahi ağalara 
hitab edüb evvelden gerek idi şimdi çıkmanın ne faidesi. vardır ve bize 
mukaddema ocaklu ta'yinat verme& Şimdi başları sıkıldı da'vet ederler 
benim taşrada işim yokdur hemen hava olur ise giderim dedikde ağalar 
gerü mahzun gelüb Abaza Mehmed Paşa ne güne cevab verdi ise 
seraskere takrir verdiler Paşa-yı müşarünileyh ocaklu ve Mısırlı ve 
eyalet beyleri ve gayri zabitanları yine meşveret içün divan ferman 
buyuruldu. Cümlesi seraskerin emri üzerine hazirüri bil-meclis ol
duklarında müşarünileyh hazretleri cümleye hitab edüb ey ağalar 
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ve beyler cümlemiz din-i mübiri ve hizmet-i padişahi uğruna 
geldik. Benim içün buradan gitmek ihtimali yokdur ve sizlerden · dahi 
me'milldür ki bizim ile hizmet-i din ü devletde olalım deyü bu
yurduklarında cümle ağalar da gerçek efendim bizler buradan bir 
hatve gerü gitmek bizim içün dahi yokdur. deyü her birleri yemin 
ve şart edüb hemen ferman devletlü efendimiz hazretlerinindir dedikle
rinde paşa hazretleri dahi çünkü böyledir neferatınızı cem'edüb yaya 
askerinden bir mikdar ve atludan dahi olduğu mertebe Rubat kal'esi
:ı:ıin üzerine gitmek içün kethudamı başbuğ edeyim varsunlar küffar ile 
bir kere dahi muharebe eylesünler Hak taala kerem edüb bu tarafdan 
bir nusret olursa sonra Or kal'asına dahi gitmek kabildir Zira derya 
tarafından gelecek askerimiz vardır Gerek eyalet ve gerek bayraklar 
ve zahire ve hazine ve mühimmat-ı saire in-şa' el-Mevla gelür Şimdilik 
bunda mevcud olan askerimiz ile Kefenin yerlüsünden metrislere asker 
tertib olunub ve iki güne dek başbuğ ile ta'yin olunan asker hazır ol
sunlar deyü ferman etmekle bu vech üzere yaya ve atlu ve serdengeçdi 
ve sipah ve paşa-yi müşarünileyhin kapısı halkı ve levend ve delil gayru
hu enderun ağaları dahi ber-muceb-i ferman-ı ali mumaileyh başbuğ 

olan Kethuda Bey ile Rubat kal'ası üzerine vardıklarında küffar dahi 
bir iki saat yere gelmiş iken asker-i İslamı görünce gerü kale canibine 
çekilüb ve askerimiz dahi vardığı gece bir münasib mahalde metris 
alınmağa mübaşeret olunur iken mukaddem-i küffar-ı haksar mukaddem 
haber alub İslam askeri üzerimize geliyor deyü Or kal'ası tarafında olan 
cenerale menzil irsal edü'b Tatarlar ile kavi ü karar böyle değildi yohsa 
başka bu bir dek midir? Tatarlar gelsün Türke cevab versünler. Zira 
bizlere cümle ehl-i Kırım ve Nogay senedler verüb sened aldılar. Os
manlu askeri sizin üzerinize gelür ise bizler cevab. verüb def'ederiz deyü 
itim ad verdiler. İşte şimdi üzerimize geldiler eğer böyle kal ur ise Or 
kal'asine dahi asker gider deyü haber varınca ceneral JJ_,iJJ.) (Dolgoruki)~2 
nam seraskeri olan kafir kıra! tarafından Kırım'a han olan sabık Or 
beyi Sahib Giray ve karındaşı Şahin Giraya43 Rubat'dan kafirlerin tahri
ratını ibraz ve ifade edüb mezkilr Sahih Giray der'akab vafir Tatar ile 
karındaşı Şahin Girayı baş edüb yedine tezkire verüb asker irsal ve 
mezkur . Şahin Giray gelüb yanında olan Nogay Tatarı ile askerimizi 
muhasara edüb ve yedinde olan tezkireyi ibraz etmekle mefhum-ı tez
kire: "sizler kimin içün ceng edersiniz eğer Kırım içün ise biz cümlemiz 
Kırım'ın kal'alerini Moskov'a verdik ve barışdık. Bize memleket lazımdır 
sizlerden ne faide vardır. Ordu-yı humayunun hali ma'lilmdur. Hemen 

(42] Genaral Vasili Dolgorüki Krims~İ 
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sizler dahi gerü gidüb 'Kefe'ye varmak hayırlıdır. Eğer muharebe olursa 
orduyu Nogay Tatarı yağma ederler ves-selam,, deyü hatm-i kelam edüb 
Tatarfar çekilüb bir tarafa kondular ve askerimiz dahi çünki hal böyle
dir ceng etmeyüb geril gelüb gemilere girmeğe aşikare başladılar ve 
kimi yine metrislerinden ayrılmazlar idi. Lakin ne faide cümle şehirlü 
taraf be-taraf iskelelere varub tonbazlara binüb gidüh zira yerlünün 
emlaklerinde Kırım ahalisi kefil olub ancak askerimize dehşet vermek 
içün kavi olmuş idi ki sonra geldiklerinde yine herkes emlakini zabtede 
ve yerlü d.ahi reayaları dahi bu sırra vakıf idiler Hakikat-i hal sonra 
cümle ehH islam hanesini ve dekakin ve emlaki bizimdir deyü zabt ve 
ba'zılarını küffar zabt eyledi. Bu fakir esir oldukda kırk sekiz gün Kefe
de meksedüb ana binaen bu keyfiyetlere vakıf oldum ve mukaddem 
nice suleha zat-ı şerifler ile mülaki olub bil-cümle bu keyfiyetlere vakıf 
idik. Lakin haldir kale gelmez. Zira han olanlar Kaşanda meks etmeleri 
sebebiyle Şirin beyleri ve Mirzalar gı1ne gı1ne efkar-ı fasideye duş olub 
Kırım'da olan eşhas dahi fürce bulub işleri yamandır deyü naklederler 
idi 

Der beyan-z kabiiil-i Tatar ve Nogay- Lisan-ı etrak on iki nev' üzere 
kelimat ederler. Bu kavmin ibtida-i tulı1'ları Maveraünnehir'de şehr-i 

Haman'dan .hurı1c edüb Al-i Danişmendiye ve Al-i Akkoyunlu ve Al-i 
Selçukiyan ile .ihtida Rum'un bu diyarlarına kadem basub her biri birer 
diyara istila edüb gı1na-gı1n lehce-i mahsusaları vardır. Lisan-ı Türk-i 
kadim Tatardır. Anların dahi on iki lisan-ı gı1na-gı1nleri. vardır Bu 
Türkmenler anlardan müteferrikdir. Kavm-i Mogol, kavm-i Bogul (J ~>') 
kavm-i etrak-i Kazak (Jlj_,i), kavm-i Hişdek (.:!l.ı~.ı.), kavm-i Dağıstan, 

kavm-i Lezgi (ı}j), kavm-i Kumuk (J--_,;), kavm~i Kalmuk, kavm-i Tatar-ı 
Buhara, kavm-i Nogay-ı Ormenbet ( ~ JJI), kavm-i Ulu Nogay, kavm-i Kiçi 
(j.'.) Nogay, kavm-i Şaydak (JI~) Nogay, kavm-i Haydak (JIJ: Lo. )=Kay• 

dak Nogay, kavm-i Kazan Tatarı, kavm-i Badrak (J)~~) dır, kavm-i Tataridir 
İşbu zikrolunan kabail Kırım Terek Tatarıdır ve Türkmen ve AI-i Os
man cümlesi bunlardır. Amma Kumuk (J.-_,.9) Tatarı ve Çin ve Fagfur ve 
Hata ve Hoten ve Moskov maverasından karanlık dünyaya: varınca Kumuk 
(J--}) Tatarı başka Tatardır. On iki tayesi ve şahları vardır ve on iki 
lisanları vardır kim birbirlerinin lisanlarını anlamak ihtimalleri yokdur. 
Cihani tutmuş bir alay kavimlerdir amma Kalmuk kavminden Moskov 
kıralı ve Fagfur ve Kazak taifesi bizar olmuşlardır. Zira ruy-ı arzda ce
nab-ı bari iki kavmi bi-hesab halk etmişdir biri Mısır cezlresinde on iki 
melik hükmünde Karalar kavmi çokdur ve biri de bu Kalmuk _çokdur 

(Arkası oar) 
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