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NECATİ EFENDİ'NİN. RUSYA SEF ARETNAMESİ 
(c. III. ıayı: 14, aayfa.~. 149. dan deva_mJ 

ves-selam .. Yipe bizler sadede. gelelim. Zikrolunan Kefe'nin. reayaları bir 
kağıd tahı:ir : edüb _beş on papas. mühürleyüb Or kalesin~.· irsal edüb -
~~na-yı rahda b~rakol ge2'.enler kağıd ile giden r.eayaları ahzec}üb seraskere 
götüri'ib yedlerinde olan kağıda bak}lb. sual olunduk'da. :ba~a Jalari pa-

: paslar' verdi deyü takrir ve mefhtim-i kağıd _Kefede isfaİndankimesne 
... .k.alınadı ancak refiya. kaldı. Eğer size r-eaya lazım i~e bir ,saat ~~vveİ ".g~lüb . · 
. . ve· lalan. mahalden gel esiz ve qrduda: asker 

0

dahi.:kafi. 'a_zdı; cfeyü o tahrir" . 
. , ~tmiş~er. Serasker hazretleri reayaları ve ~üÇ ·papasl k'cıtlecİul;l. ertesi gün . ~ 

salif üz-zikr kaptan vekilLHasan Paşa donanma-yı humayun ile _me'rnuı 
olduğu Kal'a-i Cedid'e varmayub balad~,zikrolurian K~rş"na.m· limanda 

, on beş. gün yatub sonra Kefe'ye gelüb seraskere arz;.ı. hal .edüb.: "küffar 
~. _· on beş pare kalyon .ile Rubat. ve Kal'a ·i. Ced~d'fo öniine gdrniŞ. idi. Bir · · 
. tÜrlü Azak denizine girm~k k_abil olmadı.: Zira Azak hoğazmı zapt ey~e
miş.dir ve küffar .donanmayı göricek · topla·r 've· humbaraları yağmur. mi~.· 

. sal yağc:İırub bizim gemiler küçük olmak hasebiyle a~a. oin·aen. ~esaret .. 
' olunmadı. Bu tan:ıfa _geldik ferman devletlü. sultaİıımındır,, deyü ·ai-z~ı hali 

· · geldikde, serasker-i .alişan mum·aileyh Hasan ·_Paşa 'ya _hitaben· "Or kalesi· 
. ,· . tarafında_n küffar i~e Nogay Tatarı. eğer' zuhiır ed_er ise o_n~pare. gem!ler 
, .· . ile top menzili mahalde bulunub. iktiza .. eyledikçle· derya tarafından 
· küffarın taburlarına· toplar atasın, askerimize "kuvvet ·olur,, deyü ·buyuruld~ 
. irsal olundukda ol zat-i ·şerif de sahib-:i f!lerhamat olduğundan· ordudan 

firar eden askeri gece gemilere_ alub gerü liman ·ağzina gidüb anda .~eks . 
.. ve sair gemiler dahi sandallarını kıyılara gönderüt) dahi firar: edeiı. olur <" 
ise alub gideler. ve bu -es~ada--meZkur Ş~\"ıin Giray'3 müterakkib:i fursat;:,~

. izhar-ı ni'met-i .küfran z~'ni-i fasidi iiz~re, tedbir ederek küffa~~ı.hiksfu. ile . 
· · gelül>°sfilÜüz-zikr mah~ı ·merk\lmuri yirmi yedi~ci ·g-ünü« bir ~cng-i. azim· : 

. oiub Ja.kin ne faid~ erbab-ı ta~ı u irfa~a puşide'değiİdir,:~cin:lle iıaı ~aıu~ · 
. he.~an'. 'Bey~n-ı ahval:i Kırmdı~ Sµlta~ırtı, Ju.ı: ()lrn.~Şla~. ·:kiİf!ara ·za:hirde < 
·_kalmadı, gümanım~ Yetmiş _üç fırkadır_. bila-Şübhe bu dmmet•be-kav1-i:C: 
. ukala Kınındadır~ Yetmiş iki µı1llet oİ b~d-lika-_ b~han.ecti~yı :·fuğy~~ oı· ' 
. Nogay'.'.ı münkir-i in'am--ı.devlet ü ihs~n'. kadimden berii :"lıabis~i· · İi:ıade~~- · .. · 
. zad hu~bara-i barut-ı sahıb-i .fesad hususa: lblis~nedim.-i hile-sitad suret-i ; 
hakd~- gelür inÜ~afık-ıc fitne~·engiz kabail-i mezburun reisleri olan. Can . 

·Muhabbet biri .vesvas-i ·menhus - nihad ve _Kırım'ın ·ınirzal~rı ve şirfole;i_ > 
cerieral Dorgrok JJ.} JJ.) (Dolgoruki) bed-fial-i m~sftir ile _meşveret edüb · 

. inünasib ol~n budur ki ,iki. han (bir) yerde ·olmaz Seli_~ Giray ,Han :.gitsün · 
. .· ~. . . -

·.·~ :;: '; '."]S. O. IIL s.·135; Gülbü,;-i Hanan, ·s. 2o6.2ıs: >.' -·~' 3 ''·- ~" .::,-: , .. . :. ·>: ~-: 
. ~- -"] 10. VII. 1771. · . .,,_ .-.:· .. · ··-.:·:-<' ·: · .: • .-·." 
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::.·. Zira Kefe' de olan Ösnianlu· askeri-. geldikde · kuvvet bulurlar ·sonra hal 
· müşkit olu~ ve· hem· buna dÜnya derler bir vakt ola Osmanlu zafer bul-..• 

· dukdan ·sonra ehl~i Kırim'a cefalar· ederler k~ bu hale sizi.er sebeb qldunuz ' 
deyü. A.mma Osma.Ql~·~s~eri.firar eyledikde ol za~iın ehl-i Kıri~ ve gerek 
Nogay taifesi cevab · _yereler ki sizin 'askerleriniz, firar etdi. bizler .dahi 

: _.:c büyük o~du gibi .kesrefl·' k~ffara. lakat getüremeyüb inai Ü iyfil ve evlad-
. . liirımızı halaŞ içün çar.:.ôa~Çar· teslim olduk diyeler. Ana binaen Kefe üzerine. 
· · . gitme~ lazimdır::ve heİlı. Kefe'de olaıi'reayalar ·da.hi. bizlere. müterakkibdiı:."~ 
.. ·:_ deyü:"t~~rif ve .t~dbif,\r~·:m~~fur'.: ceneral\.h;):JJ~: (Dolioruki) ~afii. kAfir-i 

. bed~fiar ôi vebhile 'asker ctertib ve- Kefe üzerine' yakın= gelüb' dört saat ·yer~ 

. ae' ·gece ile ehI~l'isiani karakoılı. küffarln'Çarh~cisi~e':. müsadefet edüb ·azim 
. . mlıha~ebe '~yi~<likl~ri h'alıerlerl orduya &-emb-,fo ·sabah:oıu~ca 'kaiakolda ... 
·;:: olan. aske~.avdet ve·'metrislere. girüh küffar ile foplaşur iker(mumaileyh .: 

. Has~n' PaŞa' ; Hiir'etlerr:' ga'.y~ef" k.uŞağml;' bend - edüb''. limandan~ taşra. ·• 
--:"c~ri 'at~b ~'cfüril~· -'g~mil~f füt Anadolu .deyfi'. gitdileF .Fi~n-nli:ri esfellri . 

<~f):iıj) .. s~"t~f~i<l~~n.?~k~r:i 1sliim-6ıl.hiili daiı'r g:5~Cıilki~rı~Ci~:,.cilniiesi . 
. .. ~et;i·~d~~ firar v~ se;~~k~~~i 'aii~~ d~hi t~puz ·(,.;J.:ı) iı~.-~sk~ri Iriet;isl~r~,. 

sün;r idi;. Beri tarafı~d_an fir~r. ed~ı:ler . idi.~ Kimi }ie.ryad·a :~e kimi. kar ad~ · 
...... helak,,yeJopculann ·~ebeJıanesine gülle. isabe,t. edü.b, ateş al~b·~_hirkaç·: 

. topçularjhrak. ve. bu: haU. görü.b bak( ~alanlar dahi. firar ve·, Dizdaroğlu 
.•. iıef eratı firar: ederler; iken. seraskere. 'tesadilf ve üzerine .. ıiücliin ve. kurşun .. 

. ··'atarlar i.di ~~-. k9.ffar'.'.ı·, ~~sfu~··üç ko(olub biri_ İslam .o~du~ıinu ·yağmci · ;;;e . 
· ·· bir!. metrislerf za.bt, .birida~i ,Kefe, kcıf ·~.~ine. girüf? c~~eh~11eleri yerlÜ. reaya · 

ile yağmada. ike!l bu .. esn~da. seraskeri!l. ,yanmd'a arıcak o'ii ·;iki etbai ka
. l~b. ve· Kefe siıhrasmd.a'.PaŞatepe~·i.· (~~J).· tabir ~lÜ~aiı ni~ (t~p·e) <l-en küf

. Jar-ı. b.ed-fiaı." serasker·- üzer.ine top.:ve~ humbara ~yağdgub. OlÜşarünileyh 
.. de çar-na-çar muharebe ederek Kefe kal'asine girub karşu" ge.lrir. oİmayub · · 

serasker dahi . girdiği, kule ~apısını sedd Ü bend. etd!rü.b. ol esnada küf- . 
farın topçubaşısı bii kalir · kapu-yı .. mezkıire: .. gelüb, min~taraf-illah ol 

: , ·kafire bir kurşun isabet :ie nıürd : ohmc:~· s§.ir· küffar : iÇerüde· lslani as-
• keri çok hayal edüb" gayri :fedoir kaydııid~ . i~eh. 'oı· anda '.seresk~r-i . 
. müşarünileyhden küffarın .. başbuğU ol.~n .. _' ( ;.'.~·:)_nahı· k~lre; yerfü ocak' .. 
· ağalaniıdan Ali . Ağa bii: ~ müh~lü kağıd getüren ··ağayı .tutub başbuğ 
. olan kafire kağldl.verdikde. kağidı aÇub reyf.math.ib. olmağla der'akab 

- reydir ·amma nedir? deyü kağıd tahrir.·ve blr"ceiiera·ı ve .bir'tercü~~~· ile 
· . serasker p~şaya: irsal· veJe~~ln· J:>ıi~~su~Iai !le .ınafi~ld(? görüşelim. deyü 
: <;evab isted~kde paşa haztetıeri .da}ıi . "kale. meydaninda görüŞelimj, .deyü . 
. cevab verüb ·ve m.üşarü~ileyhin yanlr.ıd~ mevcud l(ale' Ağasi :ve .. yerlü- · 
siinden !):efe Kadısı Karab~IJa o·ğlu demekie: meşhur serfe!)ad,~ . 
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Beyi: Her kimin olsa zerrece küfrü. 
Istılahat-ı ulum ile müselman olmaz 
Ger karataşı kızıl kan ile rengin etsen 
·Tab'ı tagyiİ- olur amma la'l-i Bedehşan o!mı;ı.z 

-.~ , . Tutuya. eylesen. eda-i ta'lim'."i kelimat . 
. . . _ Sözü insan olur amma özü insan ohna~'5 

~-<·:ve s~ir on beş yirmi nefer ki~es~e .. ile mahall-İmezbuia:,'varub b~Ş
}?u~ olan ol küffar-ı bed-fifil alay. tertib edüb ve s~~asker-f alişani:n kar- ·. 
şusuna geiüb sual-i .hatı~dan s~nra kılıcı matfo.b·~·eylemeide- miiş~rµnileyh. · · 
dahi sil~~darına iş~ret edüb Silahdar Ağa dahi kendi, kılı.cı İn~sffüa verüb·· · 
ol. da~i afüb yine paşanın· -silahdarına verüp pa.şa h~zretler.ine hitab · edüb '· · 
.buyurun yine· kendi sarayınıza deyüb ·kale içine taraf-be-taraf· ask.erini 
ta'yin ye muhafaza-kerde. . . . . ·.. . · . ' ·. 
:.·. , Der~.beyan-z hakir - Balade . zikri mür~r. edeıı :ceng ·esnasın~? _bu : 
hakire müşarünileyh hazretleri .zikrolunan Paşadf!pesi nam mahalle karib . 

' yerde vılfir sipahiier cem' oid~ğun'u haber ~ıub hakire f~rman eciüb var 
şunlar~ mitri~lerine götür deyü· bu fakirfo dah.ryanirnizda bulunan etbaım 

. ile ferİİıan-ı aliye 'inkıy~den ·gider'ikeİı"'esn~-yr'~fahda vafir 'kafir atlusu 
karşiı 'gelüb ceng Ü muharebe eder 'iken'·iki .. etbfüfu .:.Şehid ve baki etbılım ·. 

·' ile ·yed ·i ·a· daya ~tlüşüb esir etmeleriyle der~hal ürya~ .ve ser gerdan· rnesfur 
cenerale götürüb teslim, ol dahi ordularında bfr çadırda ·habsehnekle. hal . 

. mü,şkil olub · ·göreFm ·Necati· ayine-i devran ne siıref göSterii; 'i: • ,c · ·' ··: .· .·. · 
:-: 'Kzi'a·: :ffü yanarim yok 'benimÇin ciğetimden.··gayri ·· - " ., ·'"''' 1 · 

':;. . . : ''. ''<·:.:. Bir acır riır'biılunur 'yareleriinden ·gayri - .- ·''~' · · = '· <•:: -.:."' 

.:.,:·:.:•-. : · Ce\rri gönlümdür çeken ·gözdür gören·ı:askeri· · .. ; '.•:<·· · · 

·::> , '-Allah·AUah kam alan kimdir.çeken kimdir.ta'ab 46 ~ ·,. .. 

·. ·' ; 4s] Beyit diye kaydedilen bu parça Fuziili.'nindir; .. Metinde vezin ve mana yanhşla~~ 
ile ·dolu. olan ·J:>u• kıt'anın doğrusu .şöyledir: -. '; ·,: '·· ·. -. :. ;~ . ' . . : -;'._.· <' 

::'; ' 3 :L ,., .. :' Her Jciinin -iıar ise tab'ında şer6.ret'·küfrİ · 
·' ;,..,;; .... ,;:-: r·,:JstJaM.t-i u!üm:ile miiırelmô.n olmaz.:,,_ .. ··• :.-:." ... ·· .. :.l .·.: ;:-· ':.: 

,~ ': G~ kara iaşı kızıl.kan ile rengin 'etien ... _. 
;·::, T~b.'ı.tagvtr bulub·l~'l-i Bedahşan_ol171'!;; ·· ~< ·• 

~~ . . : -. -.-:.·_-Eylesen· tii.tiYit ·ta'.!tni~i edô.-yi ·ke~imar· .-.. ·· :·- ~ · ~ ~ ~ ~ · ·. _; ! ~-~· : .. 

\: ... :: :: ~'' '~ .:~'-:Sözü. i;,_~fin olar amriıiı özii i~sdn olmaz ' - "·· ,, , ,<;;..' 
-~> :.~<~. : ;.: ~--··· ·.:. * ":,' ' ••.• ·• -;:: ... -: •• -_. . !~' "" ·.·_·· •. -.;,. -~·-\ \-~· ~-\ ;· ;;.·., ·: • • . ·, 

, , , '46) Bu iki beyte ."kıta denmelc:te ıse de yan!ışbr. lkını:ı beyıtten ayrı bir .vezin :ve 
b.fiyede olan birinci beytin şöyle ol~ası muht~meldir i · ':·;> ·-· 'L ~:; ·~ 

·· . · . . , '. Bi; b~~imçü~ ga~a~ım gok c~ie~i;;,de,;·"ğ;j;;.i . . · · 
·"' Blr acır mı: bulanıır garelerimderi gagri •l.h; :: ·;-.; .:· 

.... _ :1ıdİı~i b~yit F~zuli'~in · ~lup \i~ğrusu -şöyledir': ·· , . ~:; ~:": ·, - : . 
· · . .- ·· :. ·: .·· · ~ '.· . : · Cevri gönliimdiir ç~ke,; g5zCiiir gire~ dil~'dari he·b · 

· ·· . · Allah Allah kam alan kimdir çe~eh' kimdir ta'eb 



Kınm Tarihi 

Vel-hasıl on yedi gün aç ve susuz mahbus iken, 
Begt: Vefa resmin bilen erbab-ı kamilden cefa gelmez 

Asil azmaz mücerred merd-i kamilden hata gelmez 
Ol vezfr-i allşan serasker hazretleri bu fakirin esir ve mahbus oldu-

. - • • • 1 ' 

ğumu haber aldıkda ceneral Dor_grok nam başb1:1ğa reca ve tard-ı dev-
letforine getird.üb iakiİı yedi sekiz etbaım ceneral ordusunda .kiilmıŞ idi. · 
Anlan paşka kaleye ".irsal eyledi ve kırk· sekiz gün mürurqnda seksen be~ 
senesi cümazelevvelinin on b"eşinci47 . günh ocaklu ve sipah ve etba-ı 

. seraskerden cümle Kefe ordusunda esir oian ·iki yüz seksen nefer defter 
olu~ub elli bir nefer ,adem ile seraskeri Rusya tahtgahı ·.·olan Peti-eburk 
nam ·mahalle irsal ve baki H.d yüz yirmi dokuz nefer: ademi .Kırım'da 
ineks kerde. . . · · · · · ·· · · · · · 

· .· Der-began-z mükô.leme-i Tatar !Zn. k~ffô.r- Vaktii ki meks eylediği
mizde zikroluna~ on yedi .günde Tatarlar beher gün orduya cümle mirza 
ve şirinler ve -:Y edsan {Yedisan) Tatarın reisi olan Can Muhabbet zade 
yek-çeşm ve sairleri gelü~ müşavere ve. gah olur. ki muaraza ederler. 
·Sonra giderek ·küffar~ı niezbftr Tatarı~ ellerinde· olan· gulam ve cariye ve 
.davar ve'.hergelele'rini ber~takrih. aİul? Kuban tarafına :irsal ·ve ol vakit 
Tatai:ların •can başına siçr ayi.ıb hal neye varacağın ma'liimları ·.oldu.- Lakin 

··ne fa.ide Nogay tarifesi küffar tarafına gcçdi._v_e ·.geriden .tekrar :.imdiıd 
·içün küffarın askeri .gelüb.Kırım'm her tarafını sedd ü bend._etmekle ehl-i 
Kırım .zafer· bulacak mahalleri kalmadı, zira amellerine . göre buldular• · · 

EiJsh~f-ı ~da-1 Kırım ve kal' a-i Kefe _: Kefe k~l'asi ,lı,.nadÖlu· y~ka
_sırida Sinop: iı~m ~ahalle _karşudı.:ir,.ve büyük kal'a··, _ve :·Şehr-i ~-azimdir 
yani küçük Mısfr.'tabir oluiıı.ir. bir şehird_ir: Reaydsı Ermeni ve Rumdur. 
Yakin yirmi bin '·reayadan mütecavizdir· ve derun-i kal'ade olari cami ve 
inesacid elli mikdar· ve klli~eleri elli alt~dır. Bera-yi müsaade ve Osmanlu 
"reayası olmak •üzere ancak bin reayaya cizye verilir ve"· baki reflya.Jarı 
bizler _han ve ha:ni. v"e sultan". ve mfrza ve şirinler reayasiyuz:. deyü . ev

" rak kabul· etmezler. Ağalarına senede birer guruŞ: v~rüb kağid alt!rlar. 
"Eski-Kırım _ve Karasu ve Gözlova ve_·Bağçesaraf 've ~air mahallerde 
sakin ieayalar katolik (~) olmuşlardır".ve Moskov farafma kağıdları 
gidüb gelüi idi ve Kefe iskeledir ve büyük_ lima~ı ·.vardır.:· Bu :karan!n 
haridnde _Şor tabir olunur yani yaroşdur. Vafir ınahallafi ve sol tar.afında 
bir kebir~ ·c;iağ vardır ki hala Paşa Bağİarı ta'bir olunur." Sebebi -budur ki 

_ zama-ı ~abıkdiı. Kefe ahalisi Devlet-i. Aliyyeye asi olub kal'a-i mezbtire
- · yi za_bt ve deryadan 've" karadan kimesne girmek kabiİ olmamağla 'Üzer

lerine. sefer. olub deryadan kalyonlar. ile asker ta'yin y_e _ nrnh?s.ara olu~ 

4T] 26. VIII. Inl . . . . .. 
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nub lakin bir dürlü limana girmek kabil olmayub ahar kara tarafına dahi 
asker· döküb iki seneye yakın kal'a-i mezbtireyi m~hasar~ ve muharebe 
ederek bu dağda olan asakir ile me'mur serasker ve mir-i miran bağ
lar yetişdirüb Paşa Bağları tesmiye olmuşdur. Lakin kal'a-i mezbtireye 
bir dürlü zafer olmayub cümle asker ittifakiyle bu bağlara yakın yerde 
bir depe bina edüb S~ltan Osman Depesi gibi depe olub Kefe'ye karşu • 
havale olmağla üzerine top ve humbara çıkarub ·ve paşalar kal'a kapu
larını muhasara edüb bu veclı üzere ceng planda kal'a içine humbara 
.ve top güllesi girince ahalisi. bir dürlü takat getüremeyüb ol vechile kal'a 
fetholdukda paşalann isimleri kaleye girdikleri kapuya tesmiye olunmuş. 
Bu de.pe dahi hala Paşa Oepesi ta'bir olunur; Zatında bir palanga olsa 
işe yarar. Zira kırk sekiz ve dokuz48 senelerinde Moskov kafiri yine 

· Kınm'a girüb Kefe: üzerfoe gelüb lakin ahali-i Kefe· ve . asakir-i ordu 
ve paşalardan Canım Hoca"9 ve sairleri kal' anin· sol~ tarafında olan 
deryaya yakın yerden m·etris alınub zikrolunan Paşa · Depesi metrlsden 
içerü kalmakla mezb_tir depe(ye) top ve humbara: çıkarub ve Paşa Bağ
larına yerlüden asker ta'yin ye muahaza olunub küffar bir' dürlü muka
vemet edemeyüb ahir gerü gidüb Karasuyu ve Gözlova ve Or kal'asini 
yakub atub gitmişdir. Kefe selamet bulub bu def'a ol . tepeye: Abaza 
(Mehırted) Paşa i'tibar etmeyüb metrisden taşra bırakıldı ve kendüye sabık
da olan keyfiyet naklolundu. Lakin müfid olmadi~ Paşanın hal ü şanı ba
lada zikr olunmuş idi ma'lumdur. Bu Kefe'nln sol tarafı Kar.ad.eİ:ıiz'dirki . . 

Kefe' den Kerş nam bit mahalle varır kebir limanıdır ve andan Yeni kal'a-
ki Azak .denizine girer Kefeye dört buçuk saatdir ve Yeni kal'anin karşı 
yakası .Taman'kal'asidir. Beyninde Azak denjzidir. Yeni ·kal'adeİı bahr-i 
Azak ·c.:ı:ı- (Suyun) ile Rubat kal.'asidir ve Rubat'ın bir tarafİ AZak suyu ve 
bir tarafı Sasık (...;.....~) deniZidir. İki su beyninde yirmi dört saat çeker bir 
yol vardır ki iki atlu yanyana ancak gider nihayeti ·~ boğazı ta'bir 
olunur. Çerkes hudududur ve bu ha valf de Rulıat Kal'asi tarafından Kara
bayrak ta'bir olunur karakol gezerler imiş. Bu~ def'a küffarı bu Karabay
rak getürdü. Mezkur Rubatdan Sasık suyu ile Çungar boğazı ·nam ma
halle ve yine Sasık ile Üçoba. nam mahalle varır. And.an Or kal'asi hu
dudunda nihayet bulur. İşbu ·sasık denizi ki Or kal'asi hendeğine girüb 
üç buçuk saat boy Çeker. Kal'a-i mezbtirun sol tarafı·Karaderlizdir. Birbir
lerine cereyaiı eder. ve Or kal'asinden Kıl burun otuz aitı saatdir ve kal'a-i 
riıezbtire Gaziklrriıan İtam kal'a(ye) dahi otuz altı-~aatdir. Mukaddema metin 
bir· kal'a 'imiş Harab oldukda karŞusunda Özü (c;°jJI) kal' asi bina olmuşdur. 
Mabeynlerinde Özü suyu ta'bir olunur nam ne~ir akar _ve kal'a•i mezkur -

'8] 1735, 1736 
'g] S. O. N, s. 230 
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Gazikirman bu def'a Moskov eline girdikde ta'mir edüb metin bir kal'a 
etmişdir ve üç nehrin başıdır ve sair Kırım içinde olan mezkur kal'a
leri dahi ta'mir ve bazı yerler ki K~radeniz tarafıdır palangalar ve tab
yeler bina etmişdfr ve Or kal'asinden orta yol ile Kefe'ye · otuz altı 
saatdir ve kara tarafından Kefe:nin. sol canibi Kara<ie~izdir. Kıyı sırasiyle. 
Ge~ik atlaması ta'bii olunur mahal; rindanSudak ·.iiani mahalle andaı:ı 
Mangıd-(.ı;;L.) kasabası, andan Gözlo~~ ~ale~i, andan .B.alıklo.va kasabası 
bunlar iskeledir ve ·andan Kırım hanl~rını~ sakin. olçluklan Bağçesar.ay, 
a~dan mezkur. Or kal'asidir .. İşbu Kırım. ~dası. dört yüz elli. mildir _ve 
derı1n-ı Kırım içün kırk bin mesciddir derler,· yakin kırk bin kura· olmak 
üzeredir. Lakin şimd_i çok .yerleri harab olniuşdur. 

· D~r-beyan-z kila'-i küffar-. Ser~sker ile elli bir neferi Kefe'de~ kal- . 
dırub Or kal'esine, andan Heyhat sahrasına, andan Kadıkirmaİı. Bu kale 
bizim lakin hatab idi. Bu dahi kefereye geçdi. Balada -mezkO.rdur.: Andan 
dahi Özu suyu nani nehrj geçüb ·küffarın ibtidaki :yeni kal'asl · olan · ma
hal ki balada mezkur ·seksen üç50 senesinde· Kırım kalgay'ı .·olan Şeh
baz . Giray 51 ·hazretleri· ihrak :-·bin~nar · eylediği kal'aden Zımar' (;L:::;) 
kal'asi(ni) dahi kezalik ihrak etmi{idi ve kal'a-i m.ezbureler Kiı:ım topra
ğına doks~~ b~ş saatqir. ·Mezbıir Zı~a~ kal'asindetı İ3alto\ra: (~_,:!~)-nam 
kal'asine,.andan Sarıçınka kal'asine, andan Burgaz kal'asine,·andan Tuğla 
narİı kal'asine fakat bu kal'a kargirdfr. Bu kal'aye Çelebi Sultan. Mehmed 

·Han. Gazi Hazretleri ·asakir ile gelmişlerdir. Zira cevanib-i erb~a~i' ehl-i 
_islAm metrisleri malumdur ki rurıica tarihi J<al'ade ·rlıe~kurdur ve .büyük 
bir şehirdir. Şimdi etraf-ı '·Şehir -sudur ve biı' suların Üzerlerine 'nice ·v·e 
nice· dolaplar ve çarhlar ki acibdir. Aıat-ı· seferiye ve silah ve. ~air hıeta' 
bu şehirde hasıl .olur. Kab~ çuha ve ku~aş· ve kirpas, gibi 've.· b~ki ~ik
tolunan l{al'aları türabdır :ve _bu şehr-i mezkıirdç. ~tuz. seki~·_ gün ~kamet 

.. ol~nub ve müşarünileyh hai~etlerinin · ~aiy~tine _ta~yi~ -ol Ün~~.~-" • .::.. -". 5s 

yani asker yediyüzbaşısı kafir kfralxndan kendüye hitaben. tahrfrat".füraz 
ve :ıiıefhftinu Kırım seraskeri hazretleri ancak yirmi .bfr nefer ile .. gele ve 

·baki.otuz ~efeti işbu Tuğla.kal'asinde mek~eylemek iktiza ~yledi d_ey_ü ~Ü
Şiı.r.ünileyh hazretlerine t~krir 'verül:> müşariinileyb dahi .hitah edüb be~im 

· etbaımdari kalacak yokdui- ki kala zira ·Kefe kal'aslnde iken. başbuğ olan 
ceneral elli bir nefer ile defter edüb defter dahi . devlete irsal olundu. 
An.;_ binaen senin yedine dahi tahrirat verdi: Şimdi bu tahı irat kıraldan 
geldi deyü _ibraz eylediğin tahrirat hilafdır deyü niza· vaki ölub mesrur 

. . . .. . . 

50] 1769 : . 
51] S. O. iV. ıı. 173; Gülbün-i Hô.nô.n, s. 217-218 
51] Polkovnik = albay 
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yediyüzbaşı olan kafir niücerred rieferat-1· mezkiir ile bu kal'ade mek
seder misin · yohsa olan tahrirat üzere yirmi bir nefer ile gider misin? 
Cevap ver ki devletime tah:rir edeyim· dedikde paşa hazretleri tahrfr 

_ eyle, ben bfr esir olmuş ademim her ne yerde meksolunut ise meksederim 
lakin etbaımdan kimesne · gerü kalmak olmaz· zira senin devletin ve kıra._ 
Iının bana· lüzumu yokdur ve görmek dahi 'lazım :değildir. Mi.ık:adder· her 
ne ise olur· deyü bu giine müşarünileyh· cevab-İ kat'ı buyurdu·: Mesfur 
bir dürlit mukavemet· ederiıeyüb kal'a-i mezbı1run diz.darı ve sair zabitanı 

·. bu hale vakıf olmalariyle cümlesi -serasker-i gayur hazretlerine gelüb 
şapkalarinı ellerine· alub baş eğerler idi ve hal ü hatır sual edüb ve·reca 
ederler ki . eğer siz bu. yediyüzbaşiyle·. gitineyüb bunda ve.' gayri. riıa'." 
halde kalmak lazım gelür ise buna gadr-i külli olur~ Zira s.izlerin· hizme
tinde olub bila niza' mahall-i ine'miira vardikcia ba'dehu devletde ken
düye· cenerallik ·payesi· veriİür. Lıitf u ·kerem. edüb vech-i meşruh. üzere 
yirmi bir nefer: kimesne ile. teşrif buyurasız.ki . kıralımıza vardıkda her 
ne ki buyurasız kabul olur. Sonra bu tarafda kalan etbfü' yine getirtmek 
kııbildir deyü rec'l· ve niyaz eylediklerinde çar-na-çar riza ve sükut gös
terdiler. DergAh-ı aİi Kapıcıbaşılarından k~th~dası İbrahim Ağa ve Divan-ı 
Htimayuri Küttabından. Reis ül-küttab vekili.· Hüseyjn Senayi Efendi ve 
Mektubi el-hac İbrahim. Efo;,di ve sair otuz nefer kimesne. ile ha-defter 
kaİ'a-i: mezbıirede kalmak ve ta'yinat _ verilmek_ : üzere, cüinle zabitan 
sened· verüb bu vech üzere. seksen beş şabari-ı şerifinin berat gece~i 53 

m9-şarünileyh :ile bu fakir dahi ve sair. yirmi nefe.r ile Rusya· taht
gahı "deyü ol ieyle-i ·mübarekede yofa revan olundu. Vakit şitaya tesadüf 
edüb .berr Ü. yaban olan mahallere ve gah kale ve şehir kena'rl_arıiıda 
üç günde bir· karan tine· tabir olunur yani nezaret (;ı)zi)' demeK:dir. Kıı;:. 
_dil. ateş. yakub ·ardıç. . ağacını içine atari.ar. ·ve paşadan gayri· esirleri 
soyub üryan edüb ol ateşden. geçirib ol bütü~ vücıidlara te'sir etmekle 
hastalık ol~az imiş aİa-kavl-i küffar. Bu azab iİe soğukdan birkaç kimes
ne helak .. olub ve bu ıiech üzere Eski Moskov tabir 'olunur n~in kal,.a ki 
sabıka tahtgahı olan mahal ki yirmi· iki 5~ tarihinden. mukaddem kı
rallar bu mahalde sakin olurlar imiş. Şived (Jj.!.) 65 · muharebesinde Mos
kov kıralı Şived'.e galebe edüb Şived kıralı Al-i Osman toprağına düşüb 
ol esnada Moskov kıralı ·olan Deli Petro. nam kıral ·şived toprağının 
nısfını zabt ve Bahr-i Muhit kenarında olan kalelerinden Narva kal'asi ve 

. Reva! C J..JJ) ve Riga ( .vı_1) kal' asi ve sair dört beŞ kal'ayi zabt ve mezkur 
Narva kal'asiiıe on sekiz saat yerde yekpare· Boruk (JJJJ'.) olurmuş, Hali 

· 53] 5. XII. 1771 
. 5'] 1710 
55] İsveç 
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mahal olmağla Deli Petro tahtgah etmekle "Petreburk tesmiye olmuş. 
Hala _tahtgahdır tafsili ztrde zikrolunur. Salif ül-beyan Eski Moskov 
kal'asine andan diğer Yeni kal'a ki harabdir and_an. balada _mezkur Şived 
kal'alerini mürur ederek. ta Kırım tarafından mezkµr cedid tahtgahı olan 
Petreburk'a altı ay dokuz· günde nüzul ve serasker--i aiişana konak ta'yin 
olunub anda meksolundu fi 6 L. sene 1185 erı. · . . • 

Ve esnay-ı rahda üzerimize ta'yin olunan küffarin askeri içl~rinde 
ba'zan Kazan Tatarları var idi. Keridi hallerini vasfederler ki küffar biz
leri Kazan .yilayetinde~ imdad-~ asker deyü beş altı hin nefer.· ayırub 
kendü askerine katub Kırım üzerine irsal eyledi. Lakin bizim mollalarımız 
cümlemize ·nasihat edüb sizler ki ehl-i İslam Üzerlerine varub mukabil 
9lundukda tüfeklerinizi yukarı tutub ve eğer fursat olur ise İslam tarafına 
firar edüb geçesiniz ki selametdir. _Zira sizler bu a~kerlikde kalub sonra 
bir· dahi bizleri görmek kabil değildir. Küffar· kaİeierinde kalursunuz. Bu 
vilayete getürmezler hemen İslam tarafına ·gitmek tarikine _bakın deyü · 
dua etmeleriyle bizler· da6i bu vech üzere nizam verüb gide-rdik. Meğer. 
içlerimizde casuslar var imiş. Küffara haber vermişler~· Kırım'a yakın yer de 
bizleri üçer beşer yüz nefer t~frik edüb cümlemizi sair .askerlerinin içle
rine vaz' ve olvechile bir dürlü imkanı olmadı. Ana binaen bir ·yere gelüb 
lirar edemedik deyü naklederler idi. 

· Der-beyan-ı Petreburk-İklim-i sabi' dan olub etvel-i iıeharda( .. ,,;tr J_,l.1) 
yetmiş beş gün aşanın vakti bulunmaz ve· etvel-i · neharı o~ dokuz buçuk 
saat olub ve inhiraf-ı kıblesi· cenub· canibine olan İıatt-ı nı~f-ı nehard_an 
garb ta.rafına on yedi derecedir ve tulu u gurubu bir saat on iki buÇuk 
derece evvel olur ve aksar-ı neharda tulu. on dört. ·derece ve gi.ırubu iki 
saat on bir derece evvel olur ve cezire~i Tula (Ji). Rusyadan aşağı bir 
ma'mure ceziredir ki yılda dört ay on gün aşanın vakti bulunmaz. Bu 
mahal Sibirin sol canibine düşer siiıcab ve samur· ve mad-en~i nühas ve 
sim bu mahalden · gelür. : . 

Der-beyan-ı bürudet - Serasker-i Kırım Silahdar lbrahim · Paşaya 
km:ıliçe bürudet edi'.ib mezkur Tuğla'da etbfü içün_ niza' olduğu ecilden 
müşarünileyh hazretleri etba gerü ·kalede kalmasını kıraliÇenin izni olma
dığını bertakrib haberini alub tehevvür·. etmekle ol esnada kıraliçenfo 
Başvekili olan Pani57 müşarünileyh hazretlerini da'vet ve kıralıçe sarayında 
cümle .devlet-i nasaranın balyosları ve Kırım tarafından varan· Şahin · 
Giray ve sair mirzalar ve kendi rical-i devletlari ve ceneralleri cem' ve 
Kırım seraskeri gelecek deyü müntazırlar ve müşarünileyh . dahi git
mek üzere iken mihmandarı olan mesfur · yediyüzbaşısı · Mihail kıraliçe 

CArlcaaı var) 

. 56J 12. 1. 1772 
57] Nildta-İvanoviç Panin (1718-178.S) 
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