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TEŞEKKÜR 

İnsan, dünyaya geldiği ilk andan itibaren bilgiye açtır. Doğru yerde ve doğru 

zamanda bulduğu bilgi pınarından bu açlığını gidermek ister; zira oradan aldığı besin ile 

kendi hayatını düzenlemede daha sağlam ve bilinçli kararlar alabilme yeteneğine sahip 

olur. 

Bu olgunluğa eriştiğini fark edince de bu değerli kutsal bilgi hazinesine sahip 

olmanın yollarını arar durur. Çünkü bilgi, günümüz dünyasının en çok yükselen değeri 

olarak en üst noktada yerini almıştır. Zira gelişen ve güçlenen dünyada kendi yerimizi 

alabilmek ve diğer ülkelerle rekabet edebilmek için bu ülkede yaşayan herkesin, bilgi 

şâhikasını yakalama gerekliliği vardır. Ancak bu yolla “Bilgi Çağını” yakalayabiliriz. 

Bu doğrultuda ülkemizde yaşayan her insanın, kendi işini en iyi şekilde yapması ve 

kendi konusunda uzmanlaşması gerektiğine inanmaktayım. Bu amaçla hayatı bir 

varoluş meselesi olarak kabul edip, öğrenmenin uçsuz bucaksız bir deniz olduğunu 

anlayıncaya kadar öğrenci kalmak gerekir. Hiçbir şeye dokunmadan, hiçbir şeyin 

değişmeyeceği fikrini de asla unutmamalıyız. Biz de kendi gücümüz doğrultusunda bir 

şeyler yapabilmek, üretebilmek gayesi ile tükenmez bir hedefin bir damlacığı olmak 

istedik. Zira bilgi bir zihin sevdasıdır, ona ancak isteyenler ve bu yolda emek verenler 

sahip olabilir. 

Bu amaçla hazırladığımız yüksek lisans tezinin danışmanlığını yapan ve tez 

çalışmalarım sırasında benden hiçbir zaman yardımını, tecrübesini ve değerli bilgisini 

esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr Ali Açıkel’e ve hocam Prof. Dr. Ali İbrahim 

Savaş’a, bize şahsi kütüphanesini açan ve tavsiyelerinden yaralandığım ayrıca 

üzerimizde büyük emeği olduğunu düşündüğüm Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Münir 

Atalar’a, görüşlerinden ve yardımlarından faydalandığım Yrd. Doç. Dr. Mehmet 



 ii 

Mercan’a, Dr Abdurrahman Sağırlı’ya ve diğer tüm hocalara şükranlarımı ifade etmek 

istiyorum. Ayrıca bu çalışmam sırasında, bana karşı gösterdiği fedakârlığından ve 

anlayışından dolayı eşim Fatma Mertayak’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 

Osmanlılar Üçüncü Sultan Selim’e gelinceye kadar, yani 1793 yılına dek 

yabancı ülkelere daimî elçi göndermemişler, pâdişâhların cülûslarını (tahta çıkışlarını) 

bildirmek ve antlaşmaların içeriğini görüşmek için gönderdikleri elçileri hep geçici 

olarak yollamışlardır. Bu geçici elçilerin kaleme aldıkları Sefâretnâmeler, Osmanlı 

diplomasi tarihinin en önemli ve birinci dereceden kaynakları arasında yer almaktadır. 

Son derece zengin tarihi kaynak olmalarının dışında, döneminin sosyo-kültürel tarihi, 

coğrafi ve uluslar arası ilişkilerini daha açık bir şekilde ortaya koyması açısından da 

büyük önem taşırlar. 

Çalışmamıza konu olan Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesi, 1722-1723 

yılında tertip edilmiştir. Bu eser, bugünki bulgulara göre ilk Rusya sefâretnâmesi olarak 

nitelendirilebilir. Bu bakımdan yukarıda bahsi geçen kaynaklar arasında önemli bir yere 

sahiptir.  

Rusların, Osmanlı himayesindeki Lezkiler ve Kabartay ülkesine yaptığı 

saldırıların aslını öğrenmek, İran’ın içine düştüğü karışık durumlardan faydalanıp, 

Ruslarla ittifak yapma  imkanı araştırmak ve ayrıca Şirvan Hanlığı’nın Osmanlı 

himayesine girdiğini bildirmek amacı ile Rusya’ya elçi gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar üzerine, Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, Nişli Mehmed 

Ağa’yı “orta elçi” olarak Rusya’ya göndermiştir. 1722 yılının Ekim’i başlarında 

başlayan yolculuk, 17 Şubat 1723 tarihinde sona ermiştir. Beraberinde götürdüğü nâme-

i hümâyûn ve sadr-ı azam mektubunu Rus Çar’ı I. Petro’ya takdim eden Osmanlı elçisi, 

yolda gördüğü kaleler ve şehirler hakkındaki izlenimlerini, Rusya’da kaldığı süre içinde 

diğer ülkelerin Rusya büyükelçileriyle yaptığı görüşmeleri ayrıntılı olarak kaleme 

almıştır. 
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Oldukça kapsamlı olan Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesi; hem sözü 

edilen devletlerin diplomatik ilişkilerinin ortaya konması, hem de sosyo-kültürel 

tarihimiz açısından son derece önemli bir tarihi kaynak olma özelliği ile günümüze ışık 

tutmaktadır. 
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ABSTRACT 

Ottomans did not send any permanent ambassador to any foreign country until 

1793 when Sultan Selim III was in power; in order to declare Sultans accession to the 

throne and to discuss the content of negotiations, they had always sent the ambassadors 

temporarily. Sefaretnagmes which those ambassadors wrote out are the most significant 

and primary sources of Ottoman diplomatic history. In addition to being extremely rich 

historical resources, they also show a great importance in terms of bringing up that 

period’s socio-cultural history, geographical and international relations more clearly. 

 The ambassador-book of Russia of Mehmet Aga of Niş, which is subject to our 

study, was prepared in 1722-1723. This book can be qualified as the first ambassador-

book of Russia according to today’s findings. Therefore, it has an important place 

within the above-mentioned sources. 

With the purpose of learning the reality of Russia’s attacks to Kabartay country 

and Lezkis under the protection of Ottoman Empire and to search the possibility of 

alliance with Russia, it has been decided to send an ambassador to Russia. On this 

decision, an Ottoman grand vizier Nevşehirli Damad Ibrahim Pasha sent Mehmet Aga 

of Niş to Russia as a middle-ambassador. The trip which began at the beginning of 

October, 1722 and ended on 17th February 1723. The Ottoman ambassador introduced 

the letters of Sultan and Prime Vizier which he took with him to the Russian Czar Petro 

I and wrote in detail his impressions about the castles and cities on his way, and the 

meetings that he held with the ambassadors to Russia of other countries in the time he 

was in Russia. In addition, he presented a detailed cross section of the very strange 

military parade which Russian Czar organized in those days’ circumstances. 
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The ambassador-book of Russia of Mehmet Aga of Niş which is so detailed has 

been enlightening our present-day with the feature of being an extremely significant 

historic resource in terms of both bringing up the above- mentioned countries 

diplomatic relations and also our socio-cultural history. 
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1. GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nde yabancı ülkelere gönderilmiş olan elçilerin, İstanbul’dan 

hareketlerinden başlayarak gittikleri şehirlerde gördükleri yerlerle görüştükleri devlet 

adamları, siyasi olaylar ve yaptıkları işler hakkında hazırladıkları ve sundukları 

raporlara Sefâretnâme denir (Pakalın, 1983:138). Sefâretnâmeler, Osmanlı diplomasi 

tarihinin en önemli ve birinci dereceden kaynakları arasında yer almaktadır. 

Osmanlı elçilerinin, görevlendirildikleri ülkelere dâir kaleme aldıkları 

“Sefâretnâmeler”; siyâsî, askerî, coğrafî ve ekonomik alanda olduğu kadar, kültürel 

bakımdan da, bir ülkenin durumunu ve faaliyetlerini yansıtan en önemli ve orijinal tarihî 

belgeler kapsamındadır. Elçiler aracılığı ile kurulan karşılıklı diplomatik ilişkiler, 

Osmanlı elçilerine olduğu gibi, Avrupalı devletleri elçilerine de, kültürel ve sosyal 

açıdan, devletlerin birbirlerini daha iyi tanımaları imkanı vermiştir. Barışçı ilişkilerin 

kurulmasında da önemli rol oynayan bu tür yakınlaşmalar, daha çok Osmanlı Devleti’nin 

diplomasi tarihinin dönüm noktasını teşkil eden Karlofça Barış Antlaşması’ndan sonra 

(1699), Osmanlıların kültürel ve sosyal yaşantısına da büyük etki yapmıştır (Yalçınkaya, 

1996: 319-338 ). 

Aynı zamanda, bu Sefâretnâmelere dayanarak, o dönemin koşullarına göre, 

Osmanlı Devleti’nin ilişkide olduğu ülkelerin siyâsî, askerî, sosyal ve ekonomik 

durumları ve kültürleri hakkında genel veya kısmî bir bilgiye ulaşılabilir. 

Sefâretnâmeleri yazanların çoğunluğu zeki, uyanık, yetenekli ve bürokrat olarak yetişen 

kişiler olduklarından, bunların hazırladıları Sefâretnâmelerin vermiş oldukları bilgiler  

Osmanlıların yabancı ülkeler ve milletler hakkındaki görüşlerini ve politikalarını 

belirlemede ve uygulamada oldukça etkili olmuştur. Özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren 
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diplomatik ilişkilerin yoğunlaşmasıyla sefaretnâmelerin önemi daha da artmaya 

başlamıştır. 

Sefaretnâmeler tarihi kaynak olmaları dışında döneminin sosyo-kültürel tarihi, 

coğrafi ve uluslar arası ilişkilerin hangi temel esaslar zemininde oluştuğunu göstermesi 

açısından da önemlidir. 

Her bakımdan önemli olan sefaret raporlarının tamamı henüz ortaya çıkmış ve 

ilim alemince değerlendirilmiş değildir. Muhakkak ki bunun birçok sebebi vardır. 

Sefaretnâmelerin bir kısmı ya çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmuş veya bir kısmı ise 

henüz gün ışığına çıkmamıştır (Yalçınkaya, 1996: 319-338 ). 

Osmanlılar Üçüncü Selim’e gelinceye kadar yani 1793 yılına dek yabancı 

ülkelere daimî elçi göndermemişlerdir. Pâdişâhların cülûslarını (tahta çıkışlarını) 

bildirmek, antlaşma yapmak gibi konuların ifâsı için geçici elçiler yollamışlardır. 

Osmanlı Devleti’nin 1792 yılına kadar yabancı devletlere özellikle Avrupalı Devletlere 

dâimi elçi göndermeme gibi diplomatik bir faaliyetinin olmayışının en önemli 

nedenlerinden biri; Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da son derece güçlü olan Osmanlı 

Devleti’nin, hiçbir Avrupalı Hıristiyan Devleti kendisi ile eşit haklara hâiz muhatap 

kabul etmemesi yatar.  

Hammer’e göre, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1774 Küçük Kaynarca 

Barışı’na kadar 36 değişik devlete 205 sefâret heyeti gönderilmiştir. Fakat bu sefirlerin 

muhtemel takrirlerinin (raporlarının) yapılan araştırmalar sonucunda sadece 42 

tanesinin mevcut olduğu tespit edilmiştir (Yalçınkaya, 1996: 319-338). 

Bugün elimizdeki kayıtlara göre, Rusya’ya ilk kez 1514 yılında Osmanlı 

Devleti’nin dostluk dileklerini Çar Vasil’e iletmek üzere elçi gönderilmiştir 
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(Yalçınkaya, 1996: 319-338). Rusya’ya giden Osmanlı elçilerine ait mevcut 

sefâretnâmelerin ilki ise, üzerinde çalıştığımız 1722–1723 yılında Rusya’ya gönderilen 

Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesidir.  

1514 yılından 1889 yılına kadar Rusya’ya gönderilen sefir sayısı 33’tür ve bu 

sefirlerden (elçilerden) sadece sekizine ait sefâretnâme bilinmektedir. Ayrıca Rusya’ya 

diplomatik bir misyonla gönderilen Osmanlı elçilerinin deniz yolunu nadir olarak tercih 

ettikleri, daha çok karayolunu kullandıkları görülür. Gidiş güzergahları olarak da; 

İstanbul, Davutpaşa, Burgas, Dobruca, Babadağı, İsmail Geçidi, Tulcea, Hasanpaşa 

Kalesi, Özi, Poltova, Kiev, Nejni, Tula (Tuğla), Gluchov, Moskova, Nawgorod, 

Petersburg’u kullanmışlardır (Savaş, 1996: 56). 

Bununla birlikte Ruslar, Hammer’e göre, 1495 yılından itibaren İstanbul’a elçi 

göndermeye başlamışlardır. Bu tarihten 1802 yılına kadar İstanbul’a gönderilen Rus 

elçilerinin sayısı ise 69’dur (Savaş , 1996: 55-56). 

Sefâretnâmeler veya Sefâret takrirleri (raporları) Osmanlı Devleti ile temasta 

bulunulan devletler arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin panaroması 

niteliğindedir. Diğer taraftan bu takrirlerdeki bazı öneriler, Osmanlı yöneticilerinin 

reform çabalarına etki etmiştir. Bu bakımdan Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Paris 

sefâret takririnin Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasına ve Ebubekir Ratip 

Efendi’nin Viyana Sefâret takririnin de Sultan III. Selim zamanında Osmanlı merkez ve 

askerî teşkilatının yeniden düzenlenmesine ve Batılı standartlara uydurulmasına büyük 

katkıları olduğu bilinmektedir. 

Bu türden eserlerin bilim dünyasına kazandırılmasının kendi tarihimize büyük 

bir ışık tutacağı aşikârdır. Bu nedenle, 1722-1723 yılları arasında Rusya’ya gönderilen 
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Nişli Mehmed Ağa’nın hazırladığı Rusya Sefâretnâmesi’ni yüksek lisans tezi olarak ele 

alarak çalıştık. Umarız ki bu çalışmamız daha sonra yapılacak çalışmalara azda olsa bir 

ışık tutar. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Osmanlı sefîrleri ve sefâretnâmeleri hakkında bu güne kadar istenilen düzeyde 

çok az sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda incelendiğinde ya belirli sefâretnâme 

konu olarak çalışılmış ya da tüm sefâretnâmeler genel bir çalışmada incelenmiştir. Bu 

konuda yapılmış en eski çalışma Josef Von Hammer’e aittir. Hammer başlangıçtan 1774 

Küçük Kaynarca Barışı’na kadar kaleme aldığı meşhur “Osmanlı Tarihi” adlı eserinde 

Avrupalı, Asyalı ve Afrikalı Devletlerin Bâbıâli’ye ve Bâbıâli’nin de bu devletlere 

gönderdiği elçilerin listesini alfabetik olarak yayımlamıştır (Savaş, 1999: 13). Bu listede 

Çavuşlar hariç olmak ve bir çoğunun isimleri malûm bulunmamak üzere, 36 ülkeye 205 

Osmanlı elçisi veya maslahatgüzarı (geçici diplomat) yolladığını tespit etmektedir (Unat, 

1992 :1). Konumuza esas olan sefîrin de, Hammer’in “ Osmanlı Tarihi ” adlı eserinin 

sonundaki sefirler listesinde “Nişli” olduğu yazıldığı gibi yine “ …vezîr-i âzam Damad 

İbrahim paşa Nişli Kapucu Mehmed Ağa’yı Çar’la Kafkas halklarından Lezghizlerin 

lehinde konuşmakla görevlendirildi…” şeklinde ifade edilmektedir (Hammer, 1991: 295). 

Türkiye’de Sefâretnâmeler hakkında en derli toplu çalışma Unat tarafından 

yapılmıştır. Unat, “Osmanlı Sefîrleri ve Sefâretnâmeleri” adlı kitabında 42 sefâretnâme 

tespit etmiş ve bunları eserine alarak, sefâretin sebebinden ve özelliklerinden bahsettikten 

sonra söz konusu sefâretnâmeler hakkında gerekli literatürü vermiş ve mevcut nüshalarını 

belirtmiştir. Unat’ın tespit ettiği bu sayı, Azmi Süslü’nün çalışmaları ile 45’e yükselmiş 

olup buna Yalçınkaya’nın çalışmaları da eklenince sayı 48’e çıkmıştır (Yalçınkaya, 1996: 

327). Fakat Yalçınkaya adı geçen makalesinin, 327. sayfasının 20. dipnotunda Unat’ın 

eserinde 46 Sefâretname türünde eseri olduğunu yazmaktadır. Lakin Unat’ın eserinde 42 

sefâretnâme mevcuttur. Yaptığımız incelemede Yalçınkaya, Unat’a ek olarak: Avusturya 

(Nemçe)’ya; Hacı Zagonos (1470 ?) ve Hidayet (1540 ?)’i; Akkoyunlular’a; Taceddin 
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(1470?)’i; İran’a Mehmet Tahir Münif Paşa (1872-1877)’yı; Rusya’ya Kesbi Mustafa 

Efendi (1732-1733)’nin Istokholm sefâretini ekleyerek 48 olduğunu ifade etmektedir.  

Ayrıca bugünki kayıtlara göre Rusya’ya ilk kez 1514 yılında Osmanlı Devleti’nin 

Çar Vasil’e dostluk dileklerini bildirmek üzere elçi gönderilmiştir. 1514 yılından 1889 

yılına kadar Rusya’ya gönderilen elçi sayısı 33, buna karşılık Ruslar, 1492 -Hammer’e 

göre 1495- yılından itibaren İstanbul’a elçi göndermeye başlamışlardır. Bu tarihten 1802 

yılına kadar gönderilen Rus elçilerinin sayısı ise 69’dur (Savaş, 1996: 55-56). 

Osmanlı elçilerine ait mevcut sefâretnâmelerden ilki ise, 1722-1723 yılında 

Rusya’ya gönderilen Nişli Mehmed Ağa’nın Sefâretnâmesidir. Bu elçilerin yapmış 

olduğu sefâretlerden sadece sekizine ait sefâretnâme bilinmektedir: 

              1-Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesi (1722-1723). 

              2-Mehmed Emnî Paşa’nın Rusya Sefâretnâmesi (1740-1742). Münir Aktepe 

tarafından çalışılıp yayımlanmıştır. 

              3-Derviş Mehmed Efendi Rusya Sefâretnâmesi (1755).  

              4-Şehdî Osman Efendi Rusya Sefâretnâmesi (1757-1758). Türkan Polatcı 

tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. (Yayımlanmamıştır). 

              5-Kesbî Mustafa Efendi Rusya Sefâretnâmesi (1767-1768); İbretnâme-i Devlet. 

              6-Silahdar İbrahim Paşa’nın Rusya Sefâretnâmesi (1771-1775); Sefâretnâme-i 

Necati. Silahdar İbrahim Paşa’yı Erhan Afyoncu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisinde madde olarak yazacaktır. 
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              7-Abdülkerim Paşa’nın Rusya Sefâretnâmesi (1775-1776), Sefâretnâme-i 

Abdülkerim Paşa. Aslı İlikmen tarafından yüksek lisans tezi olarak 

çalışılmıştır.(Yayımlanmamıştır). 

              8-Mustafa Rasîh Paşa’nın Rusya Sefâretnâmesi (1793-1794). Uğur İyigünler 

tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. (Yayımlanmamıştır) (Yalçınkaya, 1996: 

332). 

 Bunlara ek olarak; Hasan Korkut’un, “Osmanlı Sefâretnâmeler Hakkında 

Yapılan Araştırmalar” Mehmet Râşit Efendi’nin, Tarih-i Râşit ile Ali İbrahim Savaş’ın, 

Mustafa Hâtti Efendi’nin Viyana Sefâretnâmesi adlı eserleri, çalışmamızın literatüründe 

kullanılmıştır. 

Bizim ele alıp incelediğimiz Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesinin 

basmaları ise Faik Reşit Unat tarafından “Tarih Vesikaları Dergisi”nin 10. ve 12. 

sayılarının, 284-472 sayfalarında yayımlanmıştır. Ancak bu basmada bir çok kelime 

hataları olmakla birlikte, bazı eksik cümleler bulunmaktadır. Ayrıca duâ kısımları Arap 

harfleriyle aynen olduğu gibi yazılmıştır. 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

Nişli Mehmed Ağa’ya ait olan Rusya Sefâretnâmesi’nin iki ayrı nüshası 

bulunmaktadır. Bu nüshalardan biri İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nin Revan odası 

kütüphanesinde No:1313 m.de kayıtlıdır. İkinci nüshası da İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi’nin Yıldız yazmaları arasında Sefâretnâme-i Hattî Efendi ve Ahmed Resmî 

ve Nahifi adı ile No. TY 6095’da kayıtlı bir mecmu’ânın 79–127. varakları arasında 

bulunmaktadır. Başka bir yerde herhangi bir nüshası olduğuna dair henüz elimizde yeni 

bir bilgi yoktur. 

Neşre esas tutulan Topkapı nüshası aharlı ince kâğıt 305mm boy ve 180mm eninde, 

yazı sathı (21x10) ebatında olup tamamı 33 yapraktır (66 sayfa). Her sayfa nesih hattıyla 

yazılı 98mm uzunluğu 21 satır boyutundadır. Ser-levha ve cetveller yaldızlı, kırmızı deri 

ve ebru ciltlidir, istinsâh tarihi (kopya tarihi) ve müstensihi (kopyasını çıkaran) belli 

değildir (Karatay, 1961:286). 

Yıldız nüshası ise 16x27 eba’adında 472 varakdan müteşekkil bir mecmu’a 

içindedir. Nesih ile yazılmıştır. İstinsâh tarihi ve müstensihi belli değildir, mecmu’anın 

79-127’inci varakları arasındadır. Sefâretnâme nüshalarından her ikisinde de istinsâh ve 

müstensih tarihi belli değildir. Bu yüzden nüshalardan hangisinin en eski olduğunu tespit 

etmek mümkün olamamıştır. Çalışmamızda kullandığımız Sefâretnâme’nin Topkapı 

nüshası 33 (TN) varaktır ve Sefâretnâme, metinden ayrı duran ve çerçeve içine alınmış 

“Hüve’l-Feyyâz” başlıklı bir duâ ile başlamaktadır:  

“…Bi-hamdi′llâhi ve hüsni tevfîkihî bi-dereka-i tevfîk-i girdigârî ve 

nevîd-i himmet-i hazret-i tâc-dârî ile emr-i sefâret temâm ve teşyîd-i 

mebânî-yi sulh u salâh ve tekîd-i me‘âkid-i ıslâh bâlâda tastîr olındığı 
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üzere miskiyyetü′l-hitâm olmağla teceddüd-i sulh u salâh resîde-i 

mesâmi‘-i erbâb-ı fevz u felâh oldıkda sunûf-ı asâkir-i zafer-eser ve 

sufûf-ı sükkân-ı istirahât-güster pister-i râhatda ğunûde olmağın sâye-i 

hümâ-vâye-i hazret-i hüdavendigârîde ber-minvâl-i muharrer te’diye-i 

emânet ve bu vechile rikâb-i müstetâba ref‘ olınan takrîrdür ki bi-

‘aynihî tahrîr olındı1 ifadesi ile son bulmaktadır. 

Sefâretnâme’nin Yıldız nüshası (YN) ise; “Bin yüz otuz beş tarihinde Moskov’a 

giden elçi takrîri”2 cümlesi ile başlamaktadır. Bu nüshada “…ni‘me′r-refik iyliye âmîn.-

1135 sene…” gibi duâlar ile “Virilen kağıdın sûretidir” gibi ifadeler metinde çerçeve ile 

ayrılmıştır. Ancak her iki nüsha arasında şekil özellikleri dışında kayda değer çok büyük 

farklılıklar bulunmamaktadır.  

Bu çalışmaya başlarken konumuza temel teşkil eden, mevcut iki yazma nüsha 

olduğundan (Topkapı Sarayı Müzesi, Revan. No. 1313 ve İstanbul Üniversitesi, Yıldız 

yazmaları. No. TY 6095 varak 79–127) 3 ilk iş olarak bunları temin ettik. Ardından 

müellif nüshasına en yakın olduğunu tahmin ettiğimiz Topkapı nüshasının transkribesini 

yaptık. Diğer nüsha ile metin karşılaştırması yaparak farklılıkları dipnotlarda göstermeye 

çalıştık. Sefâretnâmeyi transkribe ederken de tereddüt ettiğimiz bazı kelimelerin yanına 

parantez içinde soru işarareti koyarak (?) bu tür kelimelerin okunuşundan kesin olarak 

emin olamadığımızı ifade etmek istedik. Ayrıca çalışmamız sırasında, konumuzla ilgili o 

                                                 
1 TN., v. 34/a. 
2 YN., v. 79/b. 
3 Bu nüsha ilk kez Faik Reşit Unat’ın üç çalışmasında ifade edilerek ilim alemine sunulmuştur. (Unat, 
1992: 65), (Unat, 1942: 284-285), (Unat, 1942:352-472). Unat’ın bu çalışmalarında Nişli Mehmed Ağa 
Sefaretnâmesi’nin Topkapı nüshası No: 270 ve (v.78–126) varakları arasında yer almaktadır ifadesi 
geçmektedir. Ancak eser, No.TY 6095 (v. 79–127) varakları arasındadır. 
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döneme ait Arşiv belgelerine, Osmanlı tarihi kroniklerine ve araştırmalarına (kitaplar ve 

makaleler) da müracaat edilmiştir. 
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4.BULGULAR 

Nişli Mehmed Ağa’ya ait olan Rusya Sefâretnâmesi’nin çalışmamıza esas tutulan 

Topkapı nüshasının (TN); 1/b ve 2/a varaklarından itibaren sefâreti gerekli kılan olaylar, 

elçinin ne suretle ve hangi amaçla Rusya’ya me’mur edilişi ile nâme-i hümâyûn ve 

mektub-ı sâmiyi teslim alışı anlatılmaktadır. Varak 2/b’den itibaren; elçi yolculuğu 

sırasında başından geçen ilginç olaylar ile gördüğü kalelerden ayrıntılı bir şekilde 

bahsederken samimi ama yer yer alaycı bir üslupla konuları işlemektedir. Ayrıca Nişli 

Mehmed Ağa sıkıntılarla geçen, lüzumsuz yere sağa sola saptırılan yolculuğu esnasında, 

Rus gelenek ve göreneklerine ait bir çok konuda günümüze ip uçları sunmaktadır. Nişli, 

özellikle kendisini küçültücü durumlara düşürmek isteyen maiyetine me’mûr edilen 

tercümân Antonaki’den de şikayet etmektedir. Bununla birlikte elçi Rusya’daki 

büyükelçilerle olan müzakerelerine ve Çar ile olan özel görüşmesine sefâretnâmede ayrı 

bir önem vererek işlemektedir. Sefâretnâmenin son bölümlerinde ise Rusya’da gördüğü 

çok ilginç ve değişik askeri geçit töreninden bahsederken şaşkınlığını gizleyememektedir. 

Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya sefâretnâmesi, XVIII. yüzyıl Kafkasya’sının sosyo-kültürel 

tarihi hakkında da pek çok değerli bilgileri içermektedir.  

Edebi açıdan baktığımızda ise metnin çeşitli yerlerine, konunun gelişine uygun 

olarak “…ve’s-selâmü âlâ meni’t-tebe’a’l-hüdâ   ” gibi ayetler serpiştirilmiştir. Bu 

durum, elçi Nişli Mehmed Ağa’nın dinî ilimlere vukufiyetini (bilgisini) göstermektedir. 

Bu kıymetli sefâretnâmenin Topkapı nüshası (TN) varak 34/a ile son bulmaktadır. 
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Osmanlı Devleti’nde yabancı ülkelere elçiler, XVIII. yüzyıl sonlarına kadar 

daima lüzum görüldükçe gönderilmişlerdir. Bu sefir veya sefâret heyeti gittikleri 

yerlere geçici olarak vazifelendirilmişlerdir. Avrupa Devletleri ise çok eski tarihlerden 

başlamak üzere Osmanlı başkentinde daîmi elçiler veya diplomatlar (Kapu çuhadarları) 

bulundurmuşlardır (Unat, 1992: 14). Bu kapsamda, Venedikliler 1454’ten Polonya 

1475’ten, Rusya 1497’den, Fransa 1525’ten, Avusturya 1528‘den, İngiltere 1583’ten, 

Felemenk 1612’den itibaren İstanbul’da dâimi elçi bulundurmaya başlamışlardır (Unat, 

1992: 14). 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerinde daimî büyükelçiliklerin kuruluş ve 

esasları Nizâm-ı Cedîd dönemine rastlar. İlk daimî Büyükelçimiz olarak Londra’ya 

giden Yusuf Agah Efendi olup, maiyetindeki Müslüman kişizadeleri olarak bilinen 

Mehmed Derviş Efendi ile Mehmed Tahir Efendi de Avrupa’da dil tahsili gören ilk 

Türk öğrencileri olmuştur. (Yalçınkaya, 1996: 23). 

Daha önce ifade edildiği üzere, 1793 yılına kadar görevlendirilen Osmanlı elçileri 

genelde ya cülûs tebliğini ya da Barış Antlaşmalarını iletmek amacıyla görevlendirilmişti. 

1793 öncesi elçilerinin kaleme aldıkları sefâretnâmeler, “I. Mahmud’un cülûsunu tebliğ 

için 1730’da Viyana’ya giden tavukçu Reis Mustafa Efendi’nin Sefâretnâmesi hariç 

olmak üzere, genellikle seyâhat ve sefâret günlüğü şeklindeki raporlardır” (Polatcı, 2003: 

18-19). 

Çalışmamıza konu olan Nişli Mehmed Ağa’nın Rusya Sefâretnâmesi de 

döneminin tipik özelliklerini yansıtan bir seyahat günlüğü şeklindedir. Ayrıca Nişli 

Mehmed Ağa’nın 1722’de Rusya’ya gönderiliş amacının; Osmanlı Devleti ile Rusya 
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arasında ihtilaflı sınır meselelerini görüşmek ve iki devlet arasında bir ittifak imkanını 

araştırmak üzere gönderildiğini sefâretnâmeden anlıyoruz. 

Şavaş, Osmanlı Devleti’nin 1793 yılına kadar çeşitli ülkelerde dâimi elçilikler 

bulundurmamış olmasının nedeninleri şu temel esaslara bağlanmaktadır: 

Bâbıâli’nin bunu 1793 yılına kadar uygulamamış olmasının 

Batıya doğru yayılma yani Fetih politikasına bağlayabiliriz. Osmanlı 

Devleti bu dönemde yaşadığı ihtişamdan kuvvet alarak Osmanlı 

Merkezli politika izlemiştir. Bu konunun diplomasi açısından da bir 

özelliğini belirtecek olursak Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da son 

derece güçlenen Osmanlı Devleti, Dış Politikasını ve Diplomasisini şu 

temel üzerine oturtturmuştur: “Hiçbir Avrupalı Hıristiyan Devleti eşit 

haklara hâiz muhatap kabul etmemek ve onlarla hiçbir zaman dâimî 

barış içinde olmamak”. Osmanlı Devleti’nin 1792 yılına kadar 

yabancı devletlere özellikle Avrupalı Devletlere dâimi elçi 

göndermeme gibi diplomatik bir faaliyetinin olmayışının en önemli 

nedenlerinden biri de Osmanlının hiçbir devleti kendisi ile eşit hakları 

hâiz muhatap kabul etmemesi ve bunu Diplamatik bir gelenek ve ilke 

olarak muhafaza etmesidir. Bu anlayıştan yola çıkarak yabancı bir 

ülkeyi eşit haklara hâîz muhatap olarak kabul etmemesi ve bunda 

Diplomatik bir faaliyetle o ülkenin meşrûîyetini tanımış olacağı 

anlamına geleceğinin ve bu ilkenin ihtivâ ettiği anlamla tezat teşkil 

edeceğinin göz önünde bulundurulması gerekir (Savaş, 1997: 431-

432).  
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1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti aleyhine değişen, Avrupa 

güçler dengesinde, Osmanlı Devleti de bu Avrupa da ki gelişmelere artık kayıtsız 

kalamamış ve çağın gereklerini yerine getirme konusunda daha duyarlı ve daha fazla itina 

göstermeye gayret etmiştir. Bu anlayış Osmanlı Devleti için diplomasi alanında yeni bir 

dönemin başlamasına neden olacaktır. Zira XVIII. yüzyıldan itibaren de müttefikleşen ve 

bloklara ayrılan Avrupa’ya karşı, kendi rolünün tespitini vurgulamak, değişen bu 

dünyada tecrît (soyutlanma) olmayı önleme ve ilerideki izleyeceği politikaların ana 

esaslarını koyma açısından yabancı devletlerin çeşitli yerlerinde dâimi elçilikler 

kurmuştur. Yeri gelmişken şunu da tespit etmek gerekir ki Osmanlı devleti; “Devlet-i Âl-

i Osman” olmanın hakkını verdiği günlerde onu, diğer dünya devletlerinden farklı kılan 

en önemli özelliği, gelişmeler ve değişmeler karşısındaki refleksleri idi. Ne yazık ki bu 

reflekslerinin zayıflaması, olaylara yerinde ve zamanında müdahale etmesini engellemiş 

sonuçta; küçülmekten ve radikal kabuğuna dönmekten kendini kurtaramamıştır. 

Yabancı ülkelere gönderilen dâimi elçiler, belirli bir sınıfa dahil bulunmadığı gibi 

zaman zaman işin önemine göre çeşitli mesleklerden mevki ve şöhret sâhibi kimselerin 

sefâretle görevlendirilmiş oldukları görülür. Özellikle bu elçiler seçilirken çok defa 

yabancı dil bilenlerden seçildikleri ve hiç olmazsa Hıristiyan devletlerin hilelerini bilen, 

onları tanıyanlardan tayin edilirdi (Unat, 1992: 23). Osmanlı Devleti’nde uzun zaman 

meslekten yetişmiş dış siyaset adamlarının görülmemesine bu seçim ve usulünün tesiri 

bulunduğu; ancak XVIII. yüzyıldan sonra bazı elçilerin Re’îsü’l-küttâblık yapmış olması 

ve bu işe ehliyetli kimselerin seçilmesi, Osmanlı Devleti’ndeki diplomasi alanındaki 

belirgin değişikliği gösterir (Unat, 1992: 24). 

Elçilerin görevleri her ne olursa olsun daima gönderildikleri memleket 

hükümdarlarına ve o memleketin ileri gelenlerine bir takım kıymetli hediyeleri götürmek 
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de adettendi. Bu konuda hazinenin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı görülmektedir. Hatta 

Osmanlı Devleti fütuhatının, büyük bir sekteye uğradığı varsayılan 1718 Pasarofça 

Barışı’ndan sonra Viyana’ya gönderilen Elçi İbrahim Paşa’nın götürdüğü hediyeler, 

devletin maddi sıkıntılar içinde olmasına rağmen ne derecede önem verdiğini göstermesi 

bakımından dikkate değerdir (Unat, 1992: 26-27). 

Bundan başka genel sefâretnâmeler incelendiğinde, genellikle elçilerin akraba ve 

hizmetlilerini elçilik maiyetlerine dahil etmiş olmaları dikkat çekicidir (Yalçınkaya, 

1996: 321). İncelediğimiz sefâretnâmenin yazarı Nişli Mehmed Ağa da oğlunu sefârete 

dahil etmiştir. 

Nişli Mehmed Ağa’ya ait olan Rusya Sefâretnâmesi’nin neşre esas tutulan 

Topkapı nüshasının (TN)4 varak 30/b’de yer alan “…bundan akdem Admiralin 

ziyafetinde Başvekîl; “...Çarımızın mahsaralıklarını seyr ider misiz?... ” deyü da‘vet 

eyleyüb biz dahi “...Niçün seyr itmeyüz hazz ederdik…” deyü şeklinde geçen cümleleri; 

İlber Ortaylı; Büyük Petro devrinde Rusya’ya elçi giden Nişli Mehmed Ağa, Çarın 

yaptığı geçit törenini ve yeni protokol düzenini; “çarın maskaralıklarıdır” diye 

nitelendirmekte ve kitabına o şekilde yazmaktadır (Ortaylı, 2003: 15). Ayrıca kaleme 

aldığı diğer eserinde de Nişli Mehmed Ağa’nın, “ …Büyük Petro’nun yaptığı askeri geçit 

törenlerinden ve resmi banketlerden (her nedense bu banketlerin çoğu rezaletle biterdi) 

“Çarın masharalıklarıdır… ” (Ortaylı, 2000: 380) şeklinde söz etmektedir. Ortaylı, bu 

hükme muhtemelen sefâretnâme metnini incelemeden ulaşmış görünüyor. Zira refarans 

olarak Unat’ın eserini göstermiştir. Ortaylı’nın kaynak olarak gösterdiği kitapda 

yaptığımız inceleme sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaştık. Nişli Mehmed Ağa ile 

Başvekîl arasındaki görüşme Unat’da şu şekilde dillenmektedir: “…Sefâretnâmenin son 

                                                 
4 Yıldız nüshasının (YN) varak 123/a’da bu cümleler geçmektedir. 
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kısımları Mehmet Ağa’nın Moskova’dan ayrılmadan önce Petersbourg’a giden Çarın 

maiyetiyle birlikte tertib ettiği ve Sefirin, “Çar’ın maskaralıkları” diye kaydettiği alayın 

seyrine ait…” (Unat, 1992 :64). Umarız ki İlber Ortaylı, yazmış olduğu o değerli 

eserlerinde ki bu yanlış anlamayı bir kez daha gözden geçirir; zira bu söz, “haksız ve 

yanlış” olarak sanki Nişli Mehmed Ağa’nın söz’ü gibi okuyucuya aksetmektedir; oysa bu 

görüşmenin baş kahramanı ve söyleyeni Rus Başvekili’dir. Zaten Başvekil’in Ortaylı’nın 

anladığı manada kendi Çar’ına böyle bir söz söylemesi imkan dahilinde olamaz. Ayrıca 

iki ayrı sefâretnâmede de geçen kelime “Maskara” şeklinde değil, “ Mashara” şeklinde 

yazılmıştır. “”Mashara” kelimesi, “rezil, kepâze” manasına değil, “eğlence, tören” 

anlamına gelmektedir. 

Nişli Mehmed Ağa’nın Sefâretnâmesi hakkındaki çalışmamıza esas teşkil eden 

Topkapı nüshası (TN) “Hüve′l-Feyyâz” duâsı ile başlamakta olup bu duâ metinden 

çerçeve ile ayrılmıştır. Bu kısa başlıktan sonra, asıl Sefâretnâme metni başlamaktadır. 

Sefâretnâme metnini şu dört bölümde inceleyebiliriz: 

Rus Çarı I. Petro, Pasorofça Antlaşması sonrası 1720 yılında İstanbul’a Alaksej 

İvananoviç Daşkov’u elçi olarak göndermiş olup; Prut Barışı’nın Lehistan’a ait 

maddesinde değişiklik yapılması ve Kırım Hanı’na verilecek verginin, Han’la 

görüşülerek bir karara bağlanması talimatını vermiş idi. Osmanlı Devleti ile yapılan 

müzakereler sonucunda 16 Ekim 1720 tarihinde yeni bir antlaşma yapılmıştı. 

Birinci bölümde; Rusların bu antlaşmadan sonra da Osmanlılar aleyhine yine bazı 

hareketlerde bulunmuş olması, özellikle Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Nogay Tatarına, 

Çerkez vilâyetlerine ve Zaporok Kazakları ülkesi sakinleri üzerindeki bir takım 

faaliyetleri sıralandıktan sonra sefâret yolculuğunu gerektiren ve mümkün kılan sebepler 

izâh edilmektedir. 
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Nişli Mehmed Ağa, birinci bölümde olayların genel manzarasını çizdikten sonra 

Moskof generali olan Topal Yuvan’ın bir takım kötü faaliyetlerini sıralayarak, bundan 

önce vukû bulan Don kazaklarının Nogay, Çerkes ve Zaporok kazaklarına verdiği zararı, 

ayrıca Rus Çarı’nın Çerkez vilâyetlerine yaptığı saldırıları ve Arslan Bey vak‘asının 

aslını araştırıp bir rapor halinde Sultan III. Ahmed’e sunmak üzere Rusya’ya elçi olarak 

görevlendirildiğini yazmaktadır. Bununla beraber Çar’ın ülkesinde, gerek gidiş-gelişlerde 

ve gerekse yolculuk sırasında meydana gelen olayları tüm açıklığı ile ortaya koyduğunu 

sefârâretnâmesinde şu şekilde açıklamaktadır:  

“…Sultan Ahmed Han Efendimiz Hazretleri’nin gûş-zed-i 

hümâyûnları olub tashîhi iktizâ ve def‘-i iştibâh-ı küllî irâde-i 

hümâyûn buyurıldığı ecilden bu abd-i nâçîzlerin sefâret ile Moskov 

Çarı tarafına irsâl ve tevfîk-i hazret-i perverdigârî ve yümn-i himmet-i 

tâcdarî ile hazarât-ı evliyâ-yı ni‘am efendilerimizin hâk-i kadem-i 

iksir-tev’emlerine rûymâl oluncıya değin gerek nezd-i Çar’da ve gerek 

âmed-şüd-i esnâ-yı râhda cilveger-i menassa-yı bürûz olan vekâyi bu 

mahalle sebt olınmak içün iş bu cerîde-i sadâkat-hırîde ittihâz 

olunmışdır cenâb-ı nizâm-bahşâ-yı umûr-ı kâinat-ı te‘âlâ şânuhû 

meyâmin-i himem-i cezîle-i hazret-i hüdavendigârî ile tevfîkât-ı 

aliyyesin ni‘me`r-refîk eyliye âmîn 1135 sene…” 5  

Bununla birlikte 1722 yılında Devlet-i Aliyye’den nâme-i hümâyûn-ı şevket 

mâkrûn ve sadrazamın mektubunu teslim alıp gerekli hazırlıkları yaparak İstanbul’dan 

hareket ettiğini yazarak birinci bölümü bitirmektedir.  

                                                 
5 TN. v. 1/b. 
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Bundan sonra başlayan ikinci bölümde: İstanbul’dan çıkılıp hareket edildikten 

sonra yol güzergahları ve kaleler hakkında tafsilatlı bilgiler verilmektedir. Özellikle 

Moskova’ya kadar olan yolculuk esnasında meydana gelen olaylar, görülen vilâyet ve 

şehirler ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Yine bu bölümden Nişli Mehmed Ağa’nın 

Moskova’ya giderken oldukça zorluklar ve güçlüklerle dolu, lüzumsuz ve gereksiz yere 

sağa sola saptırılan bir yolculuk geçirdiğini öğreniyoruz. Sefâretnâmenin ikinci 

kısmından, Mehmed Ağa’nın maiyetinde; oğlu ile Osman Ağa adında pâdişâhın mu‘teber 

bir zatı olan ve Kırım Hanı’nın bir Ağası olan Tatar Ali adındaki bir kişinin de yanında 

bulunduğunu anlamaktayız. Ayrıca sefâretnâmeyi incelerken ilgimizi çeken noktalardan 

biride; Nişli Mehmed Ağa, başından geçen olayları, edebî bir dille, samimi ve yer yer 

alaycı bir üslûpla nakletmektedir. 

Bununla birlikte, bu bölümde kendisinden bir yıl önce Moskova’ya giden Mustafa 

Ağa isimli bir elçi ile beraber giden ve onun maiyetinde bulunan Divân çavuşlarından 

Hasan Çavuş’a tesadüf ettiğini ve Rusya’ya elçi olarak görevlendirilen Mustafa Ağa’nın 

gidiş nedeninin; 1722’deki sınırda meydana gelen olaylar hakkında, Çar’ın bir temsilcisi 

ile birlikte araştırma yapmak için görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Hasan Çavuş ile 

karşılaşması ve aralarında olan görüşme şu şekildedir:  

“…siz böyle sebük-bâr niçün, gidersüz, biz geçen sene 

Mustafa Ağa ile tedârikümüz ile gitdikde bile azîm zarûret çekdük. 

Anda sizün içün kab ve kacak bulunmaz ve sizün aşcınuz yok bu 

kadar halka ta‘âm kim pişürür, anlar size tayın yerine akça virürler. 
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Pek zarûret çekersüz ve bizim iki âdemimüz vefât eyledi, kefen bile 

bulamadık…”6  

Bu geçen konuşma sonrası kendisine, ″…bu misillü sözleri hizmetkâr yanunda 

söylenür mi?…”7 diyerek ona kızıyor ama daha sonra başına benzer olaylar gelince ona 

hak vermekten kendini alamıyor. Elçi İstanbul’dan 22 gün sonra Or Kalesine ulaşıldığını 

fakat Bahçesaray’da hastalık8 dolayısıyla Kırım Adası’nın deniz sahilinde olan Ur 

kalesine yakın Katkazak’da konaklanıldığını yazmaktadır. 

Yine Sefâretnâmede geçen konuşmalardan; Yenikale Ocak Ağası Ömer Paşa’nın 

Nişli Mehmed Ağa’ya yaptığı tavsiyeden anlıyoruz ki Azak’tan ileri olan Çetenli 

taraflarının o dönemde hiçte tekin ve güvenilir olmadığı; ancak o bölgenin korumalar 

eşliğinde geçilebileceği anlaşılmaktadır. “…Mukaddem Azak’a sizin haberiniz gidüb 

Çetenli nâm mahalle Beşlü Bayrakları karşu gelmeğe muhtacdır. Zirâ Çetenli’den öte 

yalınız gidilmez. Devlet-i Aliyye tarafından gelenler ol mahalde bayraklar gelince be-her-

hal meks iderler…”9. 

Sefâretnâmenin ilerleyen bölümlerinde, Nişli Mehmed Ağa’nın, yolculuğu 

sırasında rastladığı ve Ejderhan Seferi’nden perişan ordusuyla dönen Barabaş Kazak 

Hatmanı, Çar I. Petro’yu seferlerden vazgeçirmesi konusunda elçiden aracılık yapmasını 

rica etmiştir. Ayrıca Hatman’ın “…hem sizin yolunuz bu değildir; bu yollarda ne gezersiz 

niçün doğru götürmek içün sıklet itmez siz? Zirâ kızıl yumurtaya değin kalmamağa sa‘y 

edin…” 10 şeklindeki konuşmalarından da görülüyor ki Osmanlı elçisi yollarda gereksiz 

                                                 
6 TN., v. 2/b. 
7 TN., v 2/b. 
8 TN.,v. 3/a. Nişli Mehmed Ağa, bu hastalığı tanımlamadığından ne tür bir hastalık olduğu konusunda 
bilgi edinememekteyiz. 
9 TN., v. 3/b. 
10 TN., v. 8/b. 



 20 

yere sağa sola saptırılmış ve yollarda büyük sıkıntılar çekmiştir. Zaten, Nişli bu çekilen 

sıkıntıyı sefâretnâmesinde sık sık dile getirmiştir.  

Hatmanla yapılan görüşme esnasında Osmanlı elçisinden bir miktar tütün 

istemiştir; bu istek sefaretnâmede “…Şimdi bu tütünü bizim ordumuzda iki yüz ruble 

virsek bulınmaz. Bize bu vilâyetimize değin kifâyet ider…”  şeklinde geçmektedir. Bu 

tütün sıkıntısının sebebini de Hatman “…beş altı yüz mikdârı sefîne ile Çarımızın 

zahiresi gelür iken Ejderhân Denizi’nde ziyâde furtunadan bi′l-külliye gark olmağla kaht 

olmasına badî bu oldı…” 11 sözü ile açıklaması Kazakların içinde bulunduğu sosyo-

ekonomik durumu göstermesi bakımından önemlidir. 

Nişli Mehmed Ağa sefâretnâmesinde, yol boyunca Dubnek Kalesi komserinin 

karısından görülen ikramı da hiç kimseden görmediğini ve ona karşı olan minnetini şu 

ifadelerle açıklıyor: “…Fi′l-hakîka bu mahalle gelince bu avretden görülen ikrâm bir 

mahalde kimseden müşâhede olınmamışdır…”.12.  

Bununla birlikte, Mehmed Ağa yolculuk sırasında yol güzergâhlarındaki 

menzillerde zahîre yerine sürekli akça teklif edilmesinden hep şikayetçi olmakta ve her 

fırsatta bunu dile getirmektedir. Fakat bu davranışın Rus adetleri arasında olduğunu 

sonradan öğrenerek, Rusya’ya gidecek olan elçilerin bu husûsu göz önüne alarak ona 

göre tedbir almasının işaretlerini vermektedir.  

“…üzerimize ta‘yîn olunan mayor gelüb Ta‘yîniniz içün 

dîvândan akça ta‘yin eyledüler; zira ta‘yîn virilse belki tab‘ınız üzere 

şeyler bulınmaz, bir sehilden getürürüz” deyü istîzân idüb biz dahi 

kendüye “Berekat versün, her ne gönderilir ise makbulümüzdür, lâkin 

                                                 
11 TN:, v. 9/a. 
12 TN., v.. 9/b. 
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biz bu vilâyetde ne mahalde ne satılur bilmeyüz; bize zahîre 

gönderseler memnûn olurdık. Bizim Devlet-i Aliyye’de adet budur. 

İlçiler ta‘yîn olınan ta‘yînat u teşrîfatdan bir defter ile kendülerine 

gönderirler; kendüleri akçaya talib olur ise akçasın dahi dirîğ itmezler; 

biz akçaya talib olmayuz, lâkin kendülerinin adetleri ne ise biz 

müsâfiriz ne gönderirler ise kabul ideriz…”.13  

Nişli Mehmed Ağa bütün seyahati boyunca geçtiği yerlerde, gördüğü kalelerden; 

“…ve′l-hâsıl bu mahalle gelince asker muhâsara idecek bir kal‘a görmedik. Cümle kal‘a 

didikleri birer palanga misillü olub Tatar havfından kimi çatmadan ve kimi dizme birer 

şarompo çevrilmiş…”.14 şeklindeki betimsel ifadelerle sefâretnâmenin değişik 

varaklarında söz etmektedir. Ruslar’ın Mehmed Ağa’nın maiyetine tayin ettikleri 

Antonaki de üzerinde durulmağa değer bir tip olarak görülmektedir. Mehmed Ağa, 

kendisinden olmayacak isteklerde bulunup, tayin edilen erzak yerine parasını aldırmak 

sûretiyle, kendilerini oyuna getirerek çeşitli aşağılık durumlara sokmak isteyen tercümâna 

çok ağır bir dille hakaret etmektedir. Aşağıdaki pasajda bunun delilidir: 

“…tercümân gelüb bin dürli veled-i zinâlık ile “Bıyurın, 

Varoş’da konaklar hazırdır; yarın kendi konağınıza gidersiz” deyü 

cevâb eyledi. Biz dahi “A tercümân, çünki gene sen gelecek idin ve 

konaklar Varoş’da idi. Bizi böyle nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn 

ile böyle bir yerde niçün bekletdin? Biz doğru yoldan konağımıza 

gider idik” deyü ahîr-i kâr, vakt ü hâle göre sabr idüb Varoş’da 

konağımıza nüzul olındıkda bir iki sâ‘at sonra mesfûr tercümân gene 

gelüb “Sultanım, size ta‘yînatdan mâ‘ada ikrâm içün üç günlük kahve 
                                                 
13 TN., v. 14/b. 
14 TN., v. 11/a. 
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ve şeker gibi zahîre göndereceklerdir. Lâkin bu kadar çok zahîreyi 

birden niylersiz? Bendenize havâle bıyurın. Akçasın alıruz, ben anı 

yaparım” deyü vâfir arz-ı hulûs iderek bizi tama‘-ı hâma düşirüb teşhîr 

itmek dekine sulûk iyleyüb biz dahi kendüye “Bu teklîfi bize itme; 

bizler Çar’ın müsâfîriyüz, ne gönderirlerler ise kabul ideriz. Akça 

almak Devlet-i Aliyye’nin şanına düşmez…” .15 

Bu kısımdan sonra sefâretnâmenin üçüncü kısmı başlamaktadır; burada elçi 

Moskova’da başından geçen olayları, buradaki teşrifatları, yapılan müzakereleri ve nâme-

i hümâyûn ve nâme-i sâminin takdim edilişi ile resm-i kabül törenlerini ayrıntılı bir 

şekilde anlatmaktadır. Örneğin, Osmanlı elçisi Nişli Mehmed Ağa, burada başından 

geçen olayları şu şekilde anlatmaktadır: 

“…Devletimiz tarafından size ikrâm içün Çar hazretleri 

mukaddem Âsitâne’ye gelen ilçiyi istîkbâl içün ta‘yîn eyledüler, yarın 

bu mahalden gene menzîl arabalarına binersiz ve anın konağına 

gidersiz. Ol mahalde bir kahvesin içersiz; ba‘dehu ol sizi hintosuna 

bindirüb konağınıza götürür ve üzerinize bir gayri mayor ta‘yîn ider. 

Size ifâde içün devlet tarafından ta‘bîriyle beni gönderdiler” dedükde 

biz dahi “Pek hazz eyledik, memnûn oldık ikrâmlarından; ancak ol 

bizi mi istîkbâl ider, yohsa biz anı mı istîkbâl ideriz? Eğer ol bizi 

istîkbâl ider zâhir konağımıza gelür, bıyurın deyü da‘vet ider ve 

konağımıza götürür” dedükde “Yok sultânım bizim ilçimize Devlet-i 

Aliyye’den çavuşlar emîni Çırpıcı çayırına karşu geldi ve bizim 

ilçimiz ol mahalde anın ayağına indi ve kahve içdi. Siz dahi anda inüb 

                                                 
15 TN., v 12/a. 
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bir kahve içersiz” deyü cevâb virdikde biz dahi “Dünki gün ol dahi 

yolda karşılayub ve bıyurın bir kahve içün deyü teklîf ideydi, biz dahi 

iner kahvesin içerdik. Ben kendi nefsim içün ikrâm istemem…” .16  

Yukarıdaki pasajda görüldüğü üzere elçi kendisine bazı teklifleri nâme-i 

hümâyûna bir saygısızlık olarak nitelendirmiştir. Eğer ısrar olunacak olursa konaktan 

konağa dolaşamayacağını, gerekirse geri dönebileceğini; hatta ölümü bile göze 

alabileceğini söylemek mecburiyetinde kaldığını söylemektedir. Bu kesin sözler “…Ben 

kendi nefsim içün ikrâm istemem; ancak şevketlü, azametlü, kudretlü pâdişâh-ı İslâm 

efendimizin nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûnlarını Moskov şehrinde konakdan konağa 

gezdirmeği irtikâb idemem. Ve′l-hâsıl gerü avdetimi ihtiyâr ve ölümü irtikâb iderim…”.17 

şeklindeki cümlelerde geçmektedir. 

Bu kendinden emin tavırlarıyla Nişli Mehmed Ağa; Osmanlı Devleti’ni, 

diplomatik sahada ne denli başarılı temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca Nişli Mehmed 

Ağa, yaptığı müzakerelerde; başarılı bir dış siyaset için izlenmesi gereken protokol 

kaideleri hakkında bize adeta bir ders vermektedir.  

Nişli Mehmed Ağa sefâretnâmesinin değişik yerlerinde bu göreve seçilen en 

doğru kişinin kendisi olduğunu hatta bunu Rus elçilerine tasdik ettirerek bunu ispata 

çalışmış ve bunu her fırsatta dile getirmiştir. Bu durum, İstanbul’a daha önce gelen elçi 

Elekso Dasko’nun ağzından “…Ahşam çar hazretlerinde idim, sizi sû‘âl eyledüler ve 

sizinle ba‘zı mükâlemeye bizi ta‘yîn  Eğerçi Devlet-i Aliyye’de sizinle görüşmedik, lâkin 

                                                 
16 TN., v 12/b. 
17 TN., v. 12/b. 
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iyülüğünizü işidir idik. Elhamdü li-llâhi te‘âlâ sizi ta‘yîn eylediklerinden memnûn 

oldık…”.18 şeklinde verilen cümlelerde açıkça görülmektedir. 

Nişli Mehmed Ağa, Rus Büyükelçisi ile yapılacak görüşmede: “Başvekîl’in 

karşısında ayağa kalkması için yapılan senaryoyu”; bozduğunu açıklamaktadır. Zira bu 

sûretle Rus devlet adamlarının; Osmanlı Devleti’ni, protokol ve diplomatik açıdan 

Rusya’nın gerisinde bırakma arzularını boşa çıkardığını ve Osmanlı Devleti’nin itibarını 

koruduğunu şu şekilde ifade etmektedir:  

“…Âsitâneye gelen ilçi-i mesfûr gene karşulayub “bıyurın”deyü 

iskemle üzerine iclâs ve Başvekîl geldikde ayağa kaldırmak 

dekine süluk eylediği mülâhaza ve oturmayub Başvekîl dahi 

karşumuzda bir odadan gelüb “hoş geldiniz, safâ geldiniz” 

deyüb bir mikdâr musahâbet ile hâl u hatır sû‘âlinden 

sonra…”19  

Bununla birlikte sefâretnâmede Rus elçisi Dasko’nun İstanbul’a gelişinde 

Osmanlı Devleti’nin kendisini protokol bakımından daha düşük çavuşlar emini tarafından 

karşılatmasını ve bunun kendisinde uyandırdığı sitemi şu şekilde açıklıyor:  

“Yarın ale′s-seher bulışmanızı tenbîh eyledüler hazır olmanız 

içün size ifâde itmeğe me’mûrum ve sâ’ir mülûkden gelen ilçiler 

çarların eski sarayında bulışmazlar, ancak şevketlü pâdişâha ikrâmen 

İmparator Hazretleri ta‘bîriyle sizi eski sarayında bulışduracaklardır 

ve size ikrâmen ayağ üzerine kıyâm ideceklerdir ve yarın size ikrâmen 

gene ben gelirüm ve İmparator’a varıldıkda ne mahalde duracağınızı 

size tefhîm iderim ve ben mukaddema Devlet-i Aliyye’ye vardığımda 

                                                 
18 TN., v. 14/a. 
19 TN., v. 15/a. 
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bizi çavuşlar emîni istîkbâl eyledi sonra Büyük ilçilik geldikde 

Çavuşbaşı Ağa geldi, lâkin benim pâyem çavuşbaşından büyükdür; 

ancak şevketlü pâdişâha ikrâmen size bizi göndermeğe imparator 

hazretleri fermân eyledüler…”.20  

Buna karşılık Nişli Mehmed Ağa, böyle bir siteme ustalıkla cevap verdiği gibi 

Rus elçisine Devlet-i Aliyye’nin çavuşbaşısının büyük insanlar pâyesinde (derecesinde) 

olduğunu ve bunların dîvân sâhibi kişiler olduğunu hatırlatmışdır. 

Nişli Mehmed Ağa Çar’a nâme-i hümâyûnun teslimi sırasında, setin üzerine 

çıkarak nâme-i hümâyûnun layık olduğu şekilde Çar’a teslim edilişini de şu şekilde izah 

ediyor; ilçi-i mesfûr’un; “…bir kademe dahi aşağıda durın..”.21 sözlerine asla itibar 

göstermediğini açıklıyor. 

Nişli Mehmed Ağa’nın dikkatimizi çeken sefirlik özelliklerinden biri de lisanen 

yaptığı müzakereleri mutlak sûretle yazıya geçirmesidir. Bu husus şu cümleden 

anlaşılmaktadır: “…insân nisyândan mürekkebdir, ya sehv ü hata ya galat-ı terceme 

olınur, tarafeynin dostlığı husûsidir, gayri bir söz mahlût olmasun…”.22 Böylece devlet 

meselelerinin mutlak sûretle ciddiye alınması gerektiğini, en ufak hataların ve yanlış 

anlamaların dahi ilerde önemli sonuçlar doğuracağını anlatmak istemektedir. 

Yine üçüncü bölümde Nişli Mehmed Ağa; pâdişâh’ın ve vezîr-i âzam’ın 

mektuplarını yerlerine ulaştırdıktan sonra, Başvekîlin başkanlığında; Leh Büyükelçisi 

Dalgerok, eski İstanbul elçisi Petr Andreeviç Tolstoj23’un dahil bulunduğu bir mecliste; 

Kabartay’dan isyan eden ve oradan kaçan Arslan Bey meselesi görüşülüp bir karara 

bağlanmıştır. Bundan başka, Ruslar’ın Kafkas coğrafyasındaki emelleri ile aradaki 

                                                 
20 TN., v. 16/a. 
21 TN., v. 18/a. 
22 TN., v. 19/b. 
23 1702-1714 yılları arasında görev yapmıştır. 
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mevcut ihtilaflı meseleler görüşülerek dostluğun ebedi ve sağlam olması için iki devletin 

tutumlarını açıkça ortaya konması istenmiştir. Amiralin düzenlemiş olduğu ziyafette 

geçen mülakatlar da çok sürükleyici ve ilginçtir. Örneğin; Başvekîl, Nişli Mehmed 

Ağa’ya, şu sözleri ile “…Gitmanız tedârüki içün her ne iktizâ ider ise araba ve bârgîr 

defterini mayora virin. Tedârik olınsun ve imparator efendimiz dahi Petereburha gitmek 

üzeredir. Lâkin evvel müsâfirînin tedârükin görib sonra kendüleri gidecekdir…; .24 Rus 

misafirperverliğini överken buna karşılık Nişli Mehmed Ağa kendisine aynı uslüpla 

cevap vermektedir:  

 “…Kendi efendimizdir” deyü medh ider kıyâs etmek böyle bir 

âkil ve müdebbir olub öyle bir sehâ ve kerem sâhibidir ki biz 

dahi ta‘accüb ideriz, eğerçi sâhib-i mühr ve Damad-ı 

Şehriyârîdir; ancak âyâ define mi bulmışdır? Yohsa bir du‘âya 

mı mazhar olmışdır? Beher yevm yanına dörder beşer bin altun 

korlar. Devlet-i Aliyye’nin emekdar ve müstahik kullarına ve 

tavâîf-i askeriyeye ve fukarâya bezl ü in‘âm iderler. Şevketlü 

pâdişâhımıza du‘â itdirir ve sayesinde olan 25. gerek tavâîf-i 

askeriye ve gerek bâb-ı sa‘âdetlerine müntesib olanların 

işaretleriyle kendülerin deryaya atarlar. Fi′l-hakîka Devlet-i 

Aliyye’nin ibtida-i zuhûrından bu vakte dek böyle bir vezîr-i 

ademi′n-nazîr gelmemişdir…”.26 

Bu toplantılarda Başvekîlin bir araba benzetmesi var ki; “…bir araba yola gitdüği 

zemân ba‘zı çukur ve eğri yerler vâki‘ olur, araba devrilür iki tarafda âdemler olub 

                                                 
24 TN., v. 28/a. 
25 TN., v. 28/a. 
26 TN., v. 28/b. 
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tutarlar ise araba devrilmez, doğru yolına gider…”.27 biçiminde verilen cümlede 

geçmektedir. Rusya’nın devlet meselelerinde denge siyasetine verdiği önemi vurgulaması 

açısından dikkate değerdir. Bununla birlikte; Amiralin, Osmanlı elçisi onuruna verdiği 

ziyafetde Çar ile tesadüfi buluşmasında, Çar Mehmed Ağa’ya haritayı göstererek; 

sarfettiği: 

“Hartiye bakınız size gitdiğim yerleri göstereyim kendiniz 

görib Devlet-i Aliyye’ye tefhîm idin” deyü hartinin üzerinde resm 

olınmış bir tarafında Ejderhân Denizi ve bir tarafında Ejderhân ve 

Moskov sınurı Temurkapu’ya varınca Temurkapu’dan öte Ejderhân 

Denizi’nin karşu tarafı Acem yakası, Temurkapu’nun ensesi Dağıstan 

tarafı sarb ve mu‘azzam dağlar ve sağ tarafı resmden hayli ba‘id 

Karadeniz tasvîri ve parmağiyle Temurkapu’ya dek gösterüb ve öte 

Acem sınurıdır ve dönüb “Şimdi bunı siz anladınız mı?” deyü sû’âl 

biz dahi “Beli anladık” deyü cevâb “Şimdi buralıkda bir âhar pâdişâh 

gelüb el uzadub bir şey yapacak yer var mıdır?...” 28 

ve benzeri devam eden sözlerinin devamında, yaptıkları seferlerin haklı 

gerekçelere dayandığını ve bu şekilde düşünülmesi gerektiğini zira Osmanlı 

Devleti’ninde aynı şartlarda farklı bir siyaset izleyemeyeceğini çeşitli örneklerle 

açıklayıp, Osmanlı elçisine onaylattırmaya çalışmaktadır. Mehmed Ağa’nın Çar ile 

tesadüfi gerçekleşen buluşmasında, bu ve buna benzer bir çok örneklere rastlamak 

mümkündür. Ayrıca Çar’ın sürekli olarak kendisinden, Osmanlı-Rus ittifakı işi hakkında 

                                                 
27 TN., v. 28/b. 
28 TN., v. 29/b. 
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emniyet verici bir söz almak istediğini “…cevâblarını siz sâhib-i devletden kendi 

kulağınız ile işitdiniz mi?...”.29 cümlesiyle yazarken, kendisinin de: 

“…Beli devletlü, inâyetlü efendimizin mahsûs kendi çırağı 

olub ve mahremi oldığım hasebiyle bize sizin vükelânız derûnınızda 

olan dostlığı arz eylediklerinde biz dahi inâyetlü efendimizin siz 

dostlarına derûnlarında olan meveddet ve muhabbetlerini ve 

tarafeynde olan ibadu′llâha hayr tefekkürlerinden nâşi mukaddem 

Başvekîlinize takrîr eylediğim minvâl üzere kendi kulağım ile 

işitdiğimden arz eyledim kapu kethüdanıza yazsanız in şâ’a’llâhu 

te‘âlâ kâzib çıkmayuz…”.30 gibi cümlelerle 

cevap verdiğini, hatta Çar’ın bu sözlerden yeteri kadar tatmin olmaması 

durumunda eğer isterlerse İstanbul’da bulunan Rus elçisi vasıtasıyla öğrenebileceğini de 

söylemektedir. Rusya’da yapılan müzakerelerde; Deli Sultan ahvalinin verdiği zararın 

Osmanlı Devleti tarafından mı? karşılanacağı yoksa nasıl bir formül üzerinde mutabık 

kalınacağı konuları görüşülürken diğer taraftan da Çerkes kermanda, Hatman’ın emri 

altında bulunan Topal Yuvan’ın yapmış olduğu kötü fiillerinin cezalandırılma talepleri 

hararetli bir şekilde sürmüştür. Bu görüşmeler sonrasında Çar Petro, Topal Yuvan’ın 

cezalandırması için emir çıkartmış ve sorun geçici olarak çözülmüştür.  

Sefâretnâmeden, Çar’ın özel hayatına ait bilgi kırıntılarına rastgelmekteyiz; işte 

bu husustaki cümleler: “…oğlunız bu mudır„ deyü sû’âl eyledükde “beli 

oğlumızdır”deyüb “Allâh size de virsün”dedükde “Allâh dört virdi, gene aldı” deyüb biz 

dahi “Allâh kâdirdir, gene virir” dedükde “yok gayri kocadım olmaz…”31  

                                                 
29 TN., v. 30/a. 
30 TN.,v. 30/a. 
31 TN., v. 30/b. 
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Sefâretnâmenin son kısımları Mehmed Ağa’nın Moskova’dan ayrılmadan önce 

Petersbourg’a giden Çar’ın maiyetiyle birlikte tertip ettiği ve Başvekîlin “…bundan 

akdem admiralin ziyâfetinde Başvekîl “Çarımızın masharalıklarını seyir ider misiniz?” 

deyü da‘vet eyleyüb biz dahi “niçün seyr itmeyüz hazz iderdik…”32 diye kaydettiği 

alayın seyrine ait tafsilatlarla devam etmektedir. Son bölümlerde yine Osmanlı-Rusya 

ilişkilerinin tanzimi için Ruslarca kabul edilen esaslar ile ittifak hakkındaki istekleri 

açıklanmıştır. Eski İstanbul elçisi Petr Andreeviç Tolstoj; Nişli Mehmed Ağa’ya, 

Rusya’nın Lezki seferine başlamadan önce Osmanlı Devleti’nden izin aldıklarını fakat 

daha sonra bu ruhsatın görmezlikten gelinerek Osmanlı Devleti tarafından 

eleştirildiklerini ve suçlandıklarını dile getirerek aynı zamanda bir oldu bitti ile de 

Lezki’lerin Osmanlı himayesine alındığını metinde şu misal ile açıklamaktadır:  

“…Siz bana î‘timâd bıyurın biz şimden sonra Lezgi üzerine ne 

Çarımız gider ve ne asker göndeririz ve Topal Yuvan zararları dahi 

aldıkları şeyleri gerü redd olınub ve idenlerin haklarından gelinür, 

Çarımız tenbîhi böyledir; lâkin hâtırınız kalmasun dostlığa binâ’en 

müzâkeredir, size bir şey söyleyeyim; mukaddema mükâlemede siz 

bıyurmış idiniz ki sizinle Topal Yuvan gibi eğri yürümiyelim heman 

doğru gidelim demiş idiniz; lâkin siz bir parmağınızı cüz’î aksak 

basdınız. Biz mukaddem Devlet-i Aliyye’den istîzân etmiş idik 

Münâfıkların hilâf-ı inhâ sözlerine î‘timâd idüb İmparator’ın düşmeni 

olan zorbaları hıfzınıza aldınız ve bizim ol semte gitdiğimize şüphe 

eylediniz. İşte bundan bir parmağınızı noksan basdınız…”33  

Buna mukabil, Nişli Mehmed Ağa;  
                                                 
32 TN., v. 30/b. 
33 TN., v. 32/a. 
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“…Size bunın cevâbını virelim; şimdi siz şu evde 34  yatur iken 

kal‘anın havâricinde bir ocak tutuşub biri gelse yangın var dise; biri 

dahi gelse yangın var dise, biri dahi gelse dise siz bu evde şüphesiz 

rahat yatabilür mi idiniz?” “Yok” deyü cevâb virdiler. “Bundan 

mâ‘ada sizin Çerkeskerman’da ve Yenikal‘a’dan ve Varoniş’den ve 

cümle serhadlerinizden Tatar atlayub geliyor işitseler ve size yazsalar 

siz î‘timâd idüb şüphe etmez miydiniz?” deyüb “Öyledir” deyü 

kendüleri dahi cevâb eyledi. “Ayağımızı şimdi düz bastık mı?” deyü 

sû’âl tebessüm idüb “Gerçekdir” deyü cevâb…” 35  

şeklindeki sözleriyle cevap vermiştir. Nişli Mehmed Ağa’nın bu cevabında 

durumu açıklayıp Osmanlı Devleti’nin davalarında nedenli haklı olduğunu, karşı tarafa 

uslûb-ı lisânla kabullendirmesi, ne kadar iyi yetişmiş diplomat olduğu konusunda bizi 

tatmin etmektedir. 

Yine sefâretnâmede daha sonra muhtemel gerçekleşebilecek önemli bir 

gelişmeden bahsetmektedir; zira ileride Fransa ile İspanya’nın ittifak ederek Nemçe’ye 

(Avusturya) savaş açacağını ve Avusturya’yı yeneceğini, bu durumun Rus menfaatleri 

ve politikası açısından ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır:  

“…Bize hilâf söylerler, deyü î‘timâd etmezseniz, bizim 

dostlığımızı Nemçe’den ve İngilis’den sû’âl itmen, sâ’îr mülûkden 

sû’âl idin” deyü cevâb idüb ve “Size dostlığa binâ’en bir söz 

söyleyeyim, bu bir müzâkere ile dostlukdır, Françe pâdişâhı evvel 

küçük idi, şimdi on beş yaşına girdi, pâdişâh oldı ve İspanya’dan kız 

aldı, artuk hısm gibi olub şimdi Nemçe’nin havfindedir. Bir iki sene 
                                                 
34 TN.,v. 32/a. 
35 TN., v. 32/b. 
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içinde anların mâbeyninde bir cenk vâki‘ olacakdır.36 Bu iki büyük 

devlet dahi ittifâk olub birlik olur ise ol zemân Nemçe’nin yüreği 

çatlar ve ziyâde havflerinden hased iderler” dedükde biz dahi “Şüphe 

yok; ancak Çar hazretleri bizden ittifâk husûsını sâhib-i devletden 

kendi kulağınız ile işitdin mi?” deyüb, “Beli işitdik” deyü takrîr 

eylediğimizde “Kendüleri sükût idüb redd-i kelâm etmediler” 

didiğimizde ya niçe başların eğüb şöyle itdiler ve “Siz bu husûsı 

kendülüğinüzden dostlığa binâ’en söylediniz. Eğer Devlet-i Aliyye 

tarafından söylediler iseniz cevâb virmek değil, temessük bile viririz. 

Bu husûsı siz bir kat isterseniz biz iki kat isteriz…” 37  

ve Sefâretnâmenin bir çok bölümlerinde bu ve buna benzer ilginç konuşmaları 

bulmak mümkündür. Son olarak sefâretnâme elçinin şu sözleri ile:  

“…Bi-hamdi′llâhi ve hüsni tevfîkihî bi-dereka-i tevfîk-i 

girdigârî ve nevîd-i himmet-i hazret-i tâc-dârî ile emr-i sefâret temâm 

ve teşyîd-i mebânî-yi sulh u salâh ve tekîd-i me‘âkid-i ıslâh bâlâda 

tastîr olındığı üzere miskiyyetü′l-hitâm olmağla teceddüd-i sulh u 

salâh resîde-i mesâmi‘-i erbâb-ı fevz u felâh oldıkda sunûf-ı asâkir-i 

zafer-eser ve sufûf-ı sükkân-ı istirahât-güster pister-i râhatda ğunûde 

olmağın sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i hüdavendigârîde ber-minvâl-i 

muharrer te’diye-i emânet ve bu vechile rikâb-i müstetâba ref‘ olınan 

takrîrdür ki bi-‘aynihî tahrîr olındı…”.38  

bitmektedir. 

                                                 
36 TN., v. 32/b. 
37 TN., v. 33/a. 
38 TN., v. 34/a. 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki: bu Sefâretnâme, 1724 yılında Osmanlı Devleti ile 

Rusya arasında İstanbul’da yapılan ve hedefi İran’ın paylaştırılması gibi ham bir hayal 

olan ittifakın ilk müzakere zemininin nasıl hazırlandığını bize göstermesi ve o zaman 

Rusya’da hakim olan düşünceleri tanıtması bakımlarından önemli bir tarihi vesikasıdır. 

Ayrıca yaptığımız çalışmada eksik olarak gördüğümüz konulardan birincisi; 

Sefâretnâmeyi transkribe ederken okunuşlarından tereddüt ettiğimiz bazı kelimeler 

olmuştur. Konunun işlenişi sırasında bu tür kelimelerin yanına parantez içinde soru 

işarareti koyarak (?) kelimelerin okunuşundan kesin olarak emin olamadığımızı ifade 

etmek istedik. 

Bu çalışmamızda eksik gördüğümüz ikinci konu; Nişli Mehmed Ağa’nın 

hayatına ait orijinal kaynak ve materyal yetersizliğinden dolayı bu elçinin yaşamına ait 

biyografik özellikleri istediğimiz derecede tezimizde sunamadık. 

Üçüncü eksik gördüğümüz konu; Çar I. Petro’nun kendisinden himaye 

edilmelerini isteyen Derbent ve Baku halklarına ait Viyana Arşivlerinde bulunan 

Moskova 1722 ve Golowkin’in suretlerine teknik imkansızlıklardan dolayı ulaşamadık. 

Eğer bu mektupları tezimizde yayınlayabilseydik çalışmamız daha kapsamlı olur ve 

bilim dünyasına daha fazla katkıda bulunabilirdi. 

Nişli Mehmed Ağa’nın, Rusya Sefâretnâmesine ait daha sonra yapılacak 

araştırmalarda tespit ettiğimiz son iki eksiklik giderildiği takdirde bu sefâretnâmenin 

gün yüzüne çıkmamış herhangi bir noktası kalmayacaktır. 
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6. NİŞLİ MEHMED AĞA’NIN HAYATI 

Bugün, Elçi Nişli Mehmet Ağa’nın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değiliz; 

fakat, buna rağmen, yapmış olduğu görevlerin tarihi kayıtları yardımıyla konu ile alakalı 

bir takım bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin sınırlı olması sebebiyle tam bir biyografik 

çalışma sunmak imkan dahilinde değildir. 

Mehmed Ağa’nın memleketi ve vazifesine dair, Çelebizade Asım Efendi 

Tarihi’nde dört yerde bilgi verilmektedir39. İlk olarak; 

“…ol esnâda ba’zı umûr hasebîyle Moskov Çar’ı tarafına harekete 

me’mûr olan Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşılarından Nişli Mehmed Ağa ile 

Çar-ı mesfûre dahi lisânâ irsâl peyâm ve ahâli-i Şirvan kehf âlâmat 

cihâniyân olan Dergâh-ı şâhinşahiye ilticâ etmeleriyle ba’de’l-yevm 

mezbûrların üzerlerine sefer ve hareket miyânede mün’akid olan sulh-

ı mü’ebbede mugâyîr bir hâlet ettiği inhâ ve ifhâm kılındı....” (Tarih-i 

Küçük Çelebizade Asım, 1135: 24).  

İkinci olarak; 

“…mukaddema bazı husus içün Moskov Çar’ına firistâde (elçi) kılınan Dergâh-ı 

Âlî Kapıcıbaşılarından Nişli Mehmed Ağa ile lisânâ irsâl….” (Tarih-i Küçük 

Çelebizade Asım, 1135: 56).  

Üçüncü olarak; 

                                                 
39 Faik Reşit Unat, Elçi Mehmed Ağa’nın me’mûriyeti hakkında malûmat verirken Raşit Tarihi’nin 
(Küçük Çelebizade Asım Tarihi) VI. cildinin 24, 56, 58, 59 ve 120. sayfalarını referans göstermektedir. 
Burada ilk üç sayfadaki (24, 56 ve 59) bilgiler Nişli Mehmed Ağa ile ilgili olmakla birlikte, 58 ve 120. 
sayfalarda onunla alakalı bilgi yer almamaktadır (Unat, 1992: 65). 
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“… Bakü Kal’ası henüz Acem’in tasarrufunda eylediği bî-iştibâh ve mukeddamâ 

Nişli Mehmet Ağa ile irsâl etdikleri mektub….” (Tarih-i Küçük Çelebizade Asım, 1135: 

59). 

Son olarak; Tarih-i Küçük Çelebizade Asım (1135)’ın 24. ve 59. sayfalarında 

Nişli Mehmed Ağa’nın, Şirvan, İran ve Lezki olayları hakkında Çar’la görüşmek, 

Rusya’nın Lezki ta’ifesi üzerine düzenlediği seferin barışa aykırı olduğunu hatırlatmak 

ve Pâdîşâh’ın mektubunu Çar’a iletmek üzere görevlendirildiği yazılmaktadır.  

Ayrıca Ağa’nın memleketi ve vazifesine dair kendi Sefâretnâmesi’nde; “… 

Devletlü, sâ‘adetlü Azak Valisi Mehmed Paşa hazretlerine temennâ olınur ki bu senede 

ve bu ayda gönderdiğiniz kağıd gelüb vusûl ve mefhûmu ma‘lûm oldı. Nişli Mehmed 

Ağa içün tahrîr buyurılmış idi...” 40 cümlesi yer almaktadır.  

Önemli bir bibliyoğrafik eser olan Sicill-i Osmanî’de adı, memleketi, doğum ve 

ölüm tarihi açık olarak verilmemekle birlikte yaptığı vazifeler hakkında birkaç cümlelik 

bilgi bulunmaktadır. Buradan ulaştığımız bilgilere göre; Mehmet Ağa kapıcıbaşılık41 

rütbesine yükseltilerek, devletin çeşitli kademelerinde çalışmış, daha sonra Damat 

İbrahim Paşa’nın sadareti sırasında rütbesi geri alınarak 1725’de 5 sene müddetle 

Kastomoniye’de sürgünde kalmıştır. Patrona Halil İsyanı’ndan sonra ise 1143 Rebî’u’l-

evvel’inde (Eylül/Ekim 1730) serbest kalıb, Mısır’a me’mûr olarak gitmiştir ve sonra 

1144 Şevvâl’inde (Mart/Nisan 1732) Sipahiler Ağası42, 1145 (1732) yılında da Başbakı 

kulu43 olmuş ve nihayetinde ölmüştür (Süreyya, 1311: 227).  

                                                 
40 TN varak 4/b; YN varak 85/b. 
41 Kapıcıbaşı: Saray kapıcılarının âmiri ve büyük zâbiti hakkında kullanılır bir tâbirdir (Pakalın, 
1993:167). 
42 Sipahi Ağası:Yeniçeri ocağının altı bölük olan süvari teşekkülünün birinci bölüğü kumandanına verilen 
addır (Pakalın, 1993:230). 
43 Baş Bakı Kulu:Eskiden şimdiki maliye müfettişlerinin gördükleri işleri yapan bakı kullarının başlarına 
verilen addır (Pakalın, 1993:160). 
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Bundan başka, Hammer Tarihi’nin sonundaki sefirler listesinde “Nişli” olduğu 

yazıldığı gibi metin içinde “…Kafkasların kalabalık halklarından Lezghizler, kendilerini 

Rus ordusu tarafından tehdit edildiklerini görmüşler, Bâb-ı Âli’den himaye talebinde 

bulunmuşlardı. Vezir-i âzam Damad İbrahim paşa, Nişli Kapucı Mehmed Ağa’yı Çar’la 

onların leyhinde konuşmakla görevlendirdi…” (Hammer, 1991: 295). Şeklinde bir pasaj 

geçmektedir. 

Yukarıda kaynaklardan aktarılan bilgileri genel bir değerlendirmeye tabi tutacak 

olursak, ilk olarak Nişli Mehmet Ağa’nın doğum tarihi hakkında adı geçen kaynaklarda 

herhangi bir bilgiye raslanmamakla birlikte, nisbesinin “Nişli” olmasından onun 

memleketinin Niş olduğu anlaşılmaktadır. İkinci olarak, yaptığı vazifelere sırasıyla 

baktığımızda ilk olarak kapıcıbaşılık görevinde bulunduğu, ardından kapıkulu askeri 

biriminde sipahiler ağalığına geçtiği ve bir süre de maliye dairesinde başbakikulu 

çalıştığı görülmektedir. Bu görevler onun mesleğine askeri alanda başladığını ve uzun 

süre askerî personel olarak kaldığını işaret etmektedir.  

Diğer taraftan Nişli Mehmet Ağa’nın devlet üslûbunu ve gerekli dış protokolleri 

yürütebilecek düzeyde iyi bir diplomasi eğitimi almış ve bu konuda uzmanlaşmıştır. Bu 

nedenle de 1722-1723 yılında Rusya’ya orta elçi olarak görevlendirilmiştir. 
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7. NİŞLİ MEHMED AĞA’NIN RUSYA SEFÂRETİNE SEBEP OLAN SİYÂSÎ 

OLAYLAR 

7.1. Osmanlı-Rusya İlişkilerine Kısa Bir Bakış 

İnceleme konumuz olan Nişli Mehmed Ağa Sefaretnâmesi, XVIII. yüzyılın ilk 

yarısında Osmanlı-Rus siyasî ve diplomatik ilişkilerinden bir kesit sunmaktadır. İki 

ülkenin bu yüzyıla ait siyasî ve diplomatik ilişkilerini daha iyi anlayabilmek için daha 

önceki asırlarda cereyan eden münasebetlere genel olarak göz atmak yararlı olacaktır.  

IX. yüzyıl ortalarında Doğu Avrupa’da kuzeyde Normanlar (Vareg-Ruslar), 

güneyde Hazarlar olmak üzere teşekkül eden nüfuz sahaları bulunmaktaydı. Doğudan 

gelen Peçenekler’in Hazarlar ile uzun süren ve yıpratıcı olan mücadeleri sırasında, 

Kiyef çevresinde bir Slav Rus Knezliği’nin kurulabilmesi için şartlar oluşmuştur. 862 

yılında Nowgorod şehrine yerleşen Rurik’le birlikte Rus Knezliği’nin tarihi de 

başlamıştır (Kurat, 1987: 17-19). Siyasî teşekkülünden kısa bir süre sonra Rusya, 

yönünü siyasî kaos içinde bulunan Kafkasya’ya çevirmiştir. X. yüzyıl başlarında 

Kuzey-doğu Kafkasya’da Dağıstan bölgesinde Avarlar ile Lezgiler; Dağıstan’ın 

batısında Çeçenler ile Kuzeybatı Kafkasya’daki Çerkezler arasında sürekli savaşlar 

olmaktaydı. Bu mücadelelerin nedenleri arasında, Kafkasların yüksek dağ vadileri ve 

verimli nehir yataklarının etkisi göz ardı edilemez (Henze, 1985: 2).  

Kafkaslar’daki gelişmeleri yakından izleyen Ruslar, 944 yılında Hazar Denizi 

kıyılarında İran’ın bazı kısımlarını ele geçirmiştir. Knez Suvyatoslav’ın (965-973) bu 

başarısı, kendisinden sonra gelecek Rus devlet adamlarına örnek teşkil etmiş ve Hazar-

Kafkas istikametinde yayılma siyasetinin ilk adımı olmuştur (Kurat, 1987: 26). 
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Rusya Devleti’nin Batı siyasetinin temelinde ise Bizans’ın merkezi Kostanina-

polis’i (İstanbul, eski Rusça “Tsar’grad”-“şehirlerin şahı”) ele geçirmek arzusu 

yatmaktaydı. Kuruluşundan (MS. 862) yarım asır bile geçmeden Rus-Vareg’lerin 

Tsar’grad’a karşı seferleri başlamıştı (Kurat, 1990: 1-2). Ancak bu seferler sonuç 

getirmeyecektir. 

Jeo-stratejik konumu, siyasî ve kültürel merkez olması nedeniyle İstanbul, Rus 

batı yayılma siyasetinin odağında kalmaya devam etmiştir. Bununla beraber bu çekici 

merkezin yolu, Karadeniz’in kuzeyini ellerinde bulunduran türlü Türk kavimleri 

(Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar-Kıpçaklar) veya devletleri (Altın ordu, Kırım Hanlığı 

ve Osmanlı devleti) tarafından sekiz yüz yıl gibi uzun bir zaman içinde Ruslara kapalı 

tutulmuştur. Buna rağmen Rusya İstanbul ile ilgisini gerek Bizans zamanında gerekse 

Osmanlı devleti zamanında devam ettirmiştir. Bu ilgilenme önceleri dinî mahiyette 

iken, sonraları tamamı ile siyasi nitelik almaya başladı. Bir müddet sonra buna 

ekonomik nedenler de karışınca, XVIII., XIX. ve XX. yüzyıl başlarında bilinen “Şark 

meselesi” Rus siyasetinin bel kemiğini teşkil etmiştir (Kurat, 1990: 1-2).  

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u alması ve bir müddet sonra bütün Karadeniz 

çevresinin Türklerin eline geçdiği sıralarda, Moskova Rusya’sı da, Aksak Timur’un 

Altın Ordu’yu yıkması neticesinde, süratle yükselmek yoluna girmiştir. Kırım Hanı 

Mengli Giray’ın aracılığı ile İvan III-Bâyâzîd II zamanında ise (1492) Rusya ile 

Osmanlı Devleti arasında ilk diplomatik ilişkiler kurulmuştur (Kurat, 1990: 1-4). 

Macar kralı Mathias Korvinus’a Moskova’dan gönderilen Rus elçisi Fedor 

Kurits, dönüş yolunda Türkler tarafından Belgrad’da durdurulmuş ve Macar kralı ile 

Mengli Giray’ın aracılığı sayesinde serbest bırakılmıştır. Elçi Kurits Moskova’ya 

döndüğünde, Türk paşalarının, Moskova Beyi’nin Osmanlı pâdişâhı ile münâsebet tesis 
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etmesi ve İstanbul’a elçi göndermesi gerektiği hakkındaki imâlarını İvan’a iletmiştir 

(Savaş, 1996: 111). İvan III, Rus elçilerinin istanbul’da kabul edileceklerini öğrenince 

1497 yılında Michail Pletstcheieff adlı birini İstanbul’a elçi olarak göndermiştir. 

Pletstcheiff’e verilen talimatnâmede “gerek vâli sıfatıyla Kefe’de bulunan pâdişâhın 

oğlunun ve gerekse padişahın huzurunda diz üstü çökerek değil, eğilerek selam vermesi 

tembih edilmişti” (Savaş, 1996: 111). Bu ilk Rus temsilcisi kendisine verilen 

talimatnâmeye uymuş ve pâdişâh tarafından Kefe ve Azak’taki Rus tüccarlarına iyi 

muamele olunacağına dair söz almıştır (Kurat, 1999: 117).  

Moskova Rusya’sı nazarında Osmanlı Devleti, muazzam bir askeri kuvvet sahibi 

olduğundan iyi geçinmek mecburiyeti âşikârdı (Kurat, 1990: 3). Bununla birlikte 

Osmanlı Devleti için, A. N. Kurat’a göre, “Moskova ile iyi geçinmek” diye bir mesele 

yoktu; çünkü devletin esas siyaseti Akdeniz ve Orta Avrupa’ya yönelmişti ve Moskova 

Rusya’sı coğrafi durumu itibarıyla çok uzaklarda kalıyordu. “Rus İşleriyle Kırım 

Hanları meşgul olacaklardı” (Kurat, 1990: 4). Dolayısıyla Osmanlı devlet adamları 

Rusya ile az ilgilenmişler ve bunun neticesi olarak Rusya hakkında hiç bir zaman yeterli 

bilgi edinememişlerdi. Bu davranışın başka bir sonucu da Rusya’yı “küçümseme” 

olmuştur (Kurat, 1990: 4). 

Moskova devlet adamları, Osmanlı Devleti’nin nasıl bir kuvvet olduğunu 

anlayarak siyasetini ona göre ayarlamaya dikkat etmişlerdir. Moskova’da sırf dış 

işleriyle meşgul olan bir “Daire” “(Posol’skiy Prikaz elçiler dairesi)” kurulmuştu 

(Savaş, 1996: 55-56). İşte bu “Daire”nin bir bürosu da Osmanlı Devleti ile ilgili Rus 

siyasetini yönetmekteydi. Bu siyaset “Osmanlı pâdişâhlarını oyalamak, mümkün 

mertebe uysal görünmek ve yerine göre aldatmaktan ibaretti; ayrıca bu stratejiler 
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arasında kendi büyümesine engel teşkil eden Lehistan ve Litvanya’ya karşı ittifak 

teklifleri yapıp Kırım Hanı’nı pâdişâha şikayet etmekte vardır” (Savaş, 1996:55-56).  

Bu gelişmelerden de anlıyoruz ki; Rusya, hiçbir zaman gelişi güzel ve plansız 

politikalar peşinde zaman kaybetmemiştir. Bu çerçevede Vasili III (1505-1533) 

döneminin sonlarında Rusya, Rus menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda çalışabilecek 

adamlarını destekleyerek Kazan Hanlığı’na getirmiştir. Ayrıca bütün Rus şehir ve 

Knezliklerini de kendi hakimiyeti altında toplayarak, etnik ve doğal sınırlara sahip 

“milli bir Rus devleti” ortaya çıkarmıştır (Kurat, 1987: 127). 

Kuruluşundan bu yana Baltık ve Karadeniz’e çıkabilme idealleri içinde olan Rus 

Devleti, XVI. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde bulunan siyâsi yapıyı çok iyi 

değerlendirerek (Köse, 1999: 536) Kuzey Kafkasya’nın kapısı olan Kazan ve Astarhan 

hanlıklarını (1552-1555) aldıktan sonra Kuzey Kafkasya’ya girmiştir. Özellikle Kazan 

Hanlığı’nın Ruslar tarafından zaptı İstanbul’da fazla bir yankı yapmadı ise de, 

Astarhan’ın Rusların eline geçmesi ve bilhassa Rusların Terek boyuna kadar sokularak 

Osmanlı ülkesine yaklaşmaları ve aynı zamanda Türkistan’dan gelen tüccarlar ve 

hacılara Astarhan yolunun kapatılması ile 1569’da “Ejderhan Seferi” adıyle bilinen ve 

Osmanlı Devleti’nin felaketiyle sonuçlanan, ilk Rus-Osmanlı çatışmasına yol açmıştır. 

Bu seferin sonucunda; Astarhan ve Kazan Hanlıkları kaybedilmiş olmasına rağmen; 

Rus kuvvetleri Terek boyundan çekilmeğe zorlanmıştır. Ayrıca Terek üzerindeki Rus 

kalesi yıktırılmıştır (Kurat, 1990: 5). 

XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı-Rus ilişkileri çok daha farklı bir 

dönemece girmiştir. Rusya, Osmanlı Devleti ile askeri açıdan boy ölçüşebilecek 

konumda olmamasına rağmen rakibini rahatsız ederek, onun askeri gücünü öğrenme 

açısından deneme saldırılarına girişecektir. Bunun için de o yıllarda, Osmanlı Devleti ile 
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doğrudan savaşmayı göze alamadığından himayesi altında bulunan Kazakları, Azak 

Kalesi’ni almaları için saldırıya teşvik etmiştir. Bu Rus teşvik ve destekleri sayesinde 

Kazaklar, 1637 yılında Azak Kalesi’ni almayı başarmışlardır (Uzunçarşılı, 1982: 131). 

Azak Kalesi, 1475’ten beri Osmanlı Devleti’nin aşağı Don boyu ve Kafkas 

sahilleri ile Kuban Boylarını kontrolleri altına almakta büyük rol oynayan stratejik bir 

üst ve aynı zamanda önemli bir ticaret merkezi idi. Buranın Osmanlılar için kuzeyden 

beliren Rus tehlikesinin öncülüğünü yapan Kazaklar tarafından zaptı, Osmanlı Devleti 

için ilk alarm sinyali idi (Kurat, 1999: 7). 

Bu denli akılcı bir siyâset takip eden Moskova hükümeti, Azak Kalesi’ne askeri 

kuvvet sevk etmekteki zorlukları iyi kavradığından, Osmanlı Devleti ile büyük bir 

savaşı o günün şartlarında göze alamadığından himayesindeki “Kazaklara Azak kalesini 

boşaltmaları direktifini vermiş, Kazaklar da hiç arzu etmedikleri halde 1643 yılında 

kaleyi geri vermek zorunda kalmışlardır” (Uzunçarşılı, 1982: 131). 

XVII. yüzyıl başlarında Rusya için diğer bir tehlike de Batı komşusu olan 

Lehistan ve Litvanya devletleri idi. Dnepr (özü) boyundaki Kazakları da hakimiyetleri 

altında tutan Leh kralları, Moskova’yı da nüfuzları altına almak istiyorlardı. Eğer bunu 

başaramazlarsa bile hiç değilse Moskova’nın büyümesine engel olmak gayesiyle Rusya 

ile sürekli mücadele halinde idiler (Kurat, 1999: 7). Bu mücadeleyi kendi lehine 

çevirmek isteyen Moskova, 1634 yılında Osmanlı pâdişâhı ile Lehistan’a karşı bir 

ittifak yapmak amacı ile Rus elçisi Korobkin’e geniş yetkiler vermiştir. Lâkin Osmanlı 

ricâli Kazakların Osmanlı ülkesine hücumlarında daha önceden Rusların parmağını 

gördüğünden yani “Don boyundaki Kazaklara bir süreden beri Moskova hükümetince 

silah, barut ve bir çok maddi yardım yapıldığına kanaat getirildiğinden” bu Rus-

Osmanlı ittifakı gerçekleşmemiştir (Kurat, 1999: 7). 
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Bu olayın üzerinden çok geçmeden Rusya’nın hem Lehistan hem de Osmanlı 

Devleti’ne karşı önemli bir stratejik kazanç elde ettiğini görüyoruz. Ukrayna’nın büyük 

bir kısmının Rusya’ya ilhakı, “Hetman Bohdan Chmelnitski’nin önderliğinde” Katolik 

Leh tahakkümüne karşı ayaklanan Ukraynalı Kazaklar’ın, bir müddet Osmanlı 

himayesinde kaldıktan sonra, bu himayeden umduklarını bulamadıkları için “1654 yılı 

Şubatında Pereyaslavl Anlaşması yaparak Moskova Çarının himayesini kabul 

etmeleriyle gerçekleşmiştir. (Kurat, 1990: 7). Bu sûretle Dnepr nehrinin sol dahilindeki 

geniş bir ülke zahmetsizce Rusya’nın eline geçmiştir. Böylece Moskova Rusya’sı 

Lehistan, Kırım ve Osmanlı Devleti’ne karşı büyük bir stratejik üstünlük elde etmiştir 

(Kurat, 1990: 8).  

Bununla birlikte, Osmanlı Devleti ise buna misilleme yaparak, Rus Çarı’na karşı 

ayaklanan Ukraynalıları desteklemiştir. Hetman Doroşenko’nun Osmanlı yüksek 

himayesini kabul etmesi üzerine, Rus Çarı ile Leh kralı “Türk tehlikesine karşı” 

ortaklaşa bir Rus-Leh cephesi kurmak arzusu ile 1667’de Andrusova’da bir anlaşmaya 

vardılar (Kurat, 1990: 8-9). Bu antlaşmayla Rusya; Lehistan’a karşı üstünlük elde ettiği 

gibi Doğu Avrupa’daki üstünlük dengesinin de Moskova’nın lehine bozulmasını 

sağladı. Kurat’ın dediği gibi, Rusya “... en tehlikeli düşmanı olan Katolik-Lehistan’ın 

baskısından da kurtulmuştur” (Kurat, 1990: 9). 

Bu sûretle Rusya, Lehistan’ın askeri gücünü mutlak sûretle zayıflattıktan sonra, 

Osmanlı Devleti’nin kendi aleyhine bir harekette bulunmasını engellemeye çalışmıştır. 

Hatta Osmanlılar’ın 1671 yılında Lehistan’a sefer açması söz konusu olunca da 

İstanbul’a tehdit içeren bir mektup göndermekten geri durmamıştır. 1675 yılından 

itibaren ise Ukrayna Kazaklarını kendi himayesine almasıyla Moskova, Karadeniz’in 
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kuzeyinde Osmanlı Devleti açısından büyük tehlike arz etmeye başlamıştır (Köse, 1999: 

537). 

Osmanlı Devleti, Rusya’nın önce Ukrayna’nın sol sahilini, ardından Kiyef 

şehrinin işgaliyle onun sağ sahiline de el atması, aynı zamanda Hetman Doroşenko’nun 

tekrar Moskova himayesine girmesi üzerine Rusya’ya karşı bir sefer açmak 

mecburiyetinde kaldı. 1678 yılı yazında birleşik Osmanlı ve Kırım kuvvetleri 

Doroşenko’nun Başşehri olan Çihrin üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Rusya 

Doroşenko’nun yardımına koştu ise de yenilmekten kurtulamadılar. Ancak bu sefer, 

Osmanlı ordusu tarafından Ukrayna içlerinde Dnepr nehrine kadar yapılan ilk ve son 

sefer olmuştur (Kurat, 1990: 9). 

Rusya, Doroşenko’nun sağ sahil Ukrayna’da tutunmasına imkân olmadığını 

görünce, Osmanlılar’la anlaşma yolları aramıştır. Bu görüşmeleri de Kırım Hanı ile 

yapacaktı; çünkü Osmanlı devletince eskiden beri tatbik edilen usule göre Osmanlı-Rus 

siyasî ve diplomatik ilişkileri Kırım hanları vasıtasıyle yürütülüyordu. Daha doğrusu, 

Kurat’ın tanımladığı gibi, “Osmanlı ricâli Rus murahhaslarıyla müzakerelere girişmeğe 

tenezzül etmek istemiyorlardı” (Kurat, 1990: 9). Fakat bu görüşmelerden bir sonuç 

alınamamıştır. 

Diğer taraftan Osmanlı vezir-i âzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa44 Viyana 

üzerine bir sefer düşünmeden önce Ukrayna’daki Kazaklara kimin egemen olacağını 

tayin etmek için Rusya ile bir savaşı göze almıştı. Sarıkamış Kazakları Hatmanı 

Doreşenko, 1669’da Osmanlı Pâdişâhını metbû olarak tanıdığı halde, Hatman Zoravno, 

Rus-Lehistan barışından sonra Çar Aleksey’in (1645-1676) kışkırtması sonucu 

                                                 
44Fazıl Ahmed Paşa’nın 3 Kasım 1676 ölümü üzerine yerine üvey kardeşi Kara Mustafa Paşa (ölümü 15 
Aralık 1683) geçmiştir (Shaw, 1994: 294).  
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Osmanlılara saldırmıştı. Bu gelişmeler sonucu Dnieper ile Bug nehirleri arasında 

bölgeye gönderilen Osmanlı orduları başarılı olamamalarına rağmen (Shaw, 1994: 294), 

Rus hükümeti işin ciddiyetini anlamış olup, görüşmelere hız vermiş sonunda 

Bahçesaray’da Kırım hanı ile yirmi yıllık bir “Mütareke” akdini yapmıştır. Bu ilk 

“Türk-Rus Barışı” olup 3 Ocak 1681 tarihini taşımaktadır (Kurat, 1990: 9-10). 

1683’te Viyana’da Osmanlıların yenilmeleri üzerine, Nemçe Çasarlığı 

(Avusturya), Venedik ve Lehistan’dan oluşan “Kutsal İttifak”a, Leh kralı Yan 

Sobieski’nin ısrarı ile Rusya da iştirak etmiştir (Kurat, 1990:11). Leh kralı Rusya’nın bu 

ittifaka katılımını sağlamak üzere kendi devleti aleyhine, Rusya lehine bir takım 

imtiyazlarda bulunarak 1687’de Moskova ile bir “ebedi barış” yapmıştır. Bu barışla 

Lehistan, Kiyef’ten ebediyen vaz geçtiğini de kabul ederek Rusya’ya sağ sahil 

Ukrayna’da hareket serbestliği tanımıştır. Bu antlaşma sonrasında, her ne kadar Rusya, 

Osmanlı Devleti’ne savaş açtı ise de sonuçta yenilgiden kurtulamadı. Buna rağmen, bu 

katılmanın Rusya için büyük önemi vardı: Zira Rusya, “tarihinde ilk defa olmak üzere 

Avrupalı Hıristiyan Devletlerle aynı cephede, Türklere karşı büyük bir savaşa 

katılmıştır” (Kurat, 1990: 11). 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; 1683 sonrasında Osmanlı Devleti, Papa’nın başında 

bulunduğu “Hıristiyan bloku”nca üç taraftan abluka altına alınmıştır. 

7.2. XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Rus İlişkileri ve İstanbul Antlaşması 

Bu asır, Rus tarihinin yeni bir başlangıcıdır. Zira Rus tarihine, yüzyıllarca yıl 

damgasını vuracak olan Petro’nun, tahta çıkması ile (Ağustos 1689) Rusya, XVIII. 

yüzyılın ilk yirmi beş senesi içinde askeri ve siyasi sahalarda önemli ilerlemeler 
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kaydederek, Büyük Avrupa Devletleri arasına girme başarısını gösterecektir 

(Uzunçarşılı, 1988: 241). 

Moskova’daki Almanların etkisiyle gençliğinden beri “Batı Avrupa’ya karşı 

hayranlık hisleri beslemiş olan Petro, tahta geçdikten sonra tüm enerjisini Rusya’nın 

Batılılaştırılması yolunda sarf etti. Hedeflerinin başında, Avrupa usulüne göre 

düzenlenmiş yeni bir ordu teşkil etmek geliyordu. Bununla birlikte Petro; dünya 

arenasında güçlü, kalıcı ve geçici olmamak için başarının, sadece karasal güçlerle 

olamayacağını, bunun mutlak sûretle donanma gücücü ile desteklenmesi gereğini 

yakından görmüş bu sûretle Rusya’nın Karadeniz’e çıkma gereğini vurgulamıştır 

(Kurat, 1990:13).  

Rusya’ya yakın Baltık sahilleri bu devrin en kuvvetli devleti olan İsveç’in elinde 

olduğundan Petro’nun bu yönde harekete geçmesi o günün koşullarında mümkün 

değildi. Bu yüzden, daha zayıf taraf olan Azak kalesini kendisine hedef seçti; zira bu 

kalenin alınması Rusya’yı Karadeniz’e ulaştıracaktı. Bu amaçladır ki, 1695 ilkbaharında 

Petro’nun sevk ve idaresindeki kalabalık Rus ordusu Azak Kalesi’ni kuşatmış; lâkin 

deniz yolu ile Azak’a yapılan yardımı önleyemediğinden alamamıştır. Bunun üzerine 

Petro, ilk iş olarak 1695-1696 Kışı ve İlkbaharında, Don nehrinin yukarı kısmında 

bulunan Varonez şehrinde tersaneler kurdurup 30 savaş gemisi inşa ettirmiştir (Kurat, 

1990: 13).  

İşte bu donanma ile 26 Temmuz 1696 yılında Azak Kalesi üzerine saldırıya 

geçerek sonuçta kaleyi ele geçirmiştir. Böylece Rusya Karadeniz’in kuzey kilit noktası 

olan bir yere sahip olarak Osmanlı Devleti’ne, ilk büyük Rus darbesini indirmiş oldu 

(Uzunçarşılı, 1982-256). 
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Rus Çarı I. Petro’nun en büyük amacı: yaptığı askeri ve sosyal alanlardaki 

düzenlemelerle, Mukaddes İttifak devletlerinin de desteğini alarak, bir an önce Kara 

Deniz’e ulaşmaktı. Bu sûretle sıcak denizlere ulaşacak, Büyük bir Asya kara devleti 

olmaktan çıkacak, dünya pazarına ortak olma hayellerini gerçekleştirme yolunda önemli 

bir yol katedecekti. Ancak Avusturya, Venedik ve Lehistan’ın Osmanlı Devleti ile 

müzakerelere başlamaları Çar I. Petro’nun planlarını bozdu. Rusya Mukaddes İttifak 

devletlerinin Osmanlı Devleti ile yaptıkları barış görüşmelerini engellemeye çalıştıysa 

da bunda başarılı olamadı (Köse, 1999: 538). 

Bununla birlikte, 1683 yılında Viyana’da Avusturya’ya yenilen Osmanlı Devleti, 

bundan sonra kendisini bir türlü Avrupa’da toparlayamamıştır. Bu savaşı takip yıllarda 

da yenilgilere uğrayarak, daha önce fethettiği ülke ve toprakların çoğunu kaybetti. 

Sultan II. Mustafa’nın (1695-1703) bizzat komuta ettiği ordunun, 11. 9. 1697 tarihinde 

Zenta’da Avusturya’ya yenilmesi sonucunda Avusturya ile (26.1.1699) Karlofça Barış 

Antlaşması imzalandı (Savaş, 1992: 29).  

“...Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Siebenbürgen (Eflâk) 

Temeşvar, Banat hariç olmak üzere, Macaristan’ı Avusturya’ya terk 

ediyordu.” Bu barış gerek Osmanlı devletinin duraklama devrinin 

başladığını haber vermesi ve gerekse Hıristiyan Batı’ya karşı güdülen 

Osmanlı politikasının dönüm noktasını teşkil etmesi ve de Osmanlı 

devletinin, Avrupalı devletlerin aracılığını kabul ettiği ilk Barış 

Antlaşması açısından büyük önem taşır. Barış 25 yıl geçerli olacaktı” 

(Savaş, 1992: 29). 

Karlofça’da yapılan barış görüşmelerinde Ruslar ise Kerç Kalesi’nin kendilerine 

bırakılması husûsunda ısrar etmelerine karşılık müttefiklerin desteğini göremeyince, 
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kendisi için bir sonuç alamamıştı. Çar Petro Karlofça’da ancak iki yıllık bir mütareke 

(ateşkes) imzaladı. Rusya ile Osmanlı arasındaki barış antlaşmasının İstanbul’a 

gönderilecek elçiler tarafından yapılması kararlaştırıldı. Neticede 3-13 Temmuz 1700 

tarihinde 14 maddelik İstanbul Antlaşması imzalandı (Köse, 1999: 538).  

Bu barış antlaşmasının ikinci maddesine göre, “Özi boyunda Ruslarca işgal 

edilen Doğan, Gazi Kerman, Şahin Kerman ve Nusret Kerman Kaleleri yıkılarak, 

arazisinin Osmanlı Devletine verilmesi;” dördüncü maddesi ile “Azak Kalesi ve ona 

tâbi arazilerin Rusya’ya bırakılması”; sekizinci maddesi ile “Rusların, Kırım Hanlığı’na 

artık vergi vermeyeceği ve Rusya’nın bağımsızlığının, Osmanlı Devleti tarafından 

tanınacağı”; dokuzuncu maddesi ile “esirlerin serbest bırakılacağı” ve on üçüncü 

maddesi ile de “İstanbul’da oturacak olan Rus kapu kethüdasına (Resident), diğer 

diplomatların ve diğer devlet temsilcilerinin yararlandığı hakların aynısının tanınması 

kararlaştırıldı (Köse, 1999: 538). 

İstanbul’daki barış görüşmeleri sırasında Rus elçileri “Karadeniz’den Rus ticaret 

gemilerine serbestçe gidiş-geliş hakkı verilmesi” ni ısrarla istediyse de Babıâli bunu 

kabul etmemiştir. Buranın Osmanlı Devleti’nin bir iç denizi olduğu ve “Karadeniz’in 

Pâdişâh’ın haremi gibi telâkki edildiği, dolayısıyla oraya hiçbir yabancının girmesine 

izin verilemeyeceği” söylenmiştir. Bu sıralarda Çar Petro, İsveç’e karşı savaş 

tasarladığından Kara Deniz’deki gidiş-geliş hakkında ısrarcı olmamıştır (Kurat, 1990: 

15). 

İstanbul Antlaşması, Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne karşı kazandığı ilk zaferin 

belgesi olarak görülmektedir. Bu barışla Azak gibi önemli bir kale kaybedildiği gibi hiç 

arzu edilmediği halde İstanbul’da daimî Rus elçiliğinin bulunması kabul edilmiştir. İlk 

Rus elçisi P.A.Tolstoy’dur (Kurat, 1990:15-16). 
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7.3 XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Rus-İsveç İlişkileri 

Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ile tarihinde ilk kez bu kadar 

büyük toprak kaybediyordu. Her ne kadar Rusya İstanbul Antlaşması ile Azak kalesini 

almış olmasına rağmen, Kırım Yarımadası’nı hemen ele geçiremediğinden Karadeniz’e 

inememiştir. (Ortaylı, 2000: 379). 

Bununla birlikte; Danimarka’dan ayrıldıktan sonra XVII. yüzyılda Vasa 

hanedanı zamanında İsveç krallığı, büyük devletler safında yer almış ve Avrupa 

kıt’asında önemli mevki işgal etmiş idi (Uzunçarşılı, 1988: 128). 

XVIII. yüzyılda İsveç’in başında XII. Şarl (Demirbaş) kral olarak bulunuyordu. 

Kuzey Avrupa’da yer alan bu devlet, Baltık Denizi’ni adeta bir İsveç gölü haline 

getirmişti (Uzunçarşılı, 1988: 242). Avrupa sularına çıkmak isteyen Petro için en müsait 

yer, Baltık Denizi olduğundan, İsveç Devleti’nin buradaki nüfuzunu kırma zorunluluğu 

var idi. Zira İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e açılma imkanı bulamayan Rusya, 

Batlık denizi hakimiyeti ile Lehistan üzerinde daha kolay nüfuz elde edeceğini 

düşünmekteydi. Bu sûretle 1700’de İsveç’e karşı, Danimarka ve Lehistan krallarıyla 

ittifak ederek savaş açtı (Uzunçarşılı, 1988: 242-243). 

Savaşın başlarında İsveç; Finlandiya, İngirya ve Karolya’yı Ruslar’dan; Estonya 

ile Litvanya’yı, Lehliler’den; Dago, Özel ve Gotland adalarını da Danimarkalılar’dan 

almayı başarmıştı (Uzunçarşılı, 1988: 243.). 

Ayrıca İsveç, 1708 yılına dek Ukrayna’ya girme başarısını göstermiş ise de bu 

başarısı uzun sürmedi ve Rusya’ya karşı Poltova’da yenilmiştir (27 Haziran-8 Temmuz 

1709). Kurat’a göre, “Bu savaşta Demirbaş Şarl, eğer Kırım hanı Devlet Giraydan veya 
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Osmanlı devletinden yardım alabilseydi Petro’nun savaşı kazanması hayli güç olacaktı” 

(Kurat, 1990: 19). 

Bu dönemde vezir-i âzam olan Çorlulu Ali Paşa45 ise orduda ve hükümette 

reform hareketlerine girişmişti. Bu gelişen olayları uzaktan izleme politika içinde 

olduğundan, Fransa ve İsveç’in, Avusturya ve Rusya’ya karşı işbirliği çabasına ve 

Rusların Karadeniz’in kuzeyindeki ilerlemelerini durdurmak isteyen Kırım Hanı Devlet 

Giray’ın da kışkırtmalarına kayıtsız kalmıştı. Ayrıca, Büyük kuzey savaşı (1700-1721) 

ile İspanya taht savaşına (1701-1714) karışmadı (Shaw, 1994: 313). 

Böylece Büyük Petro İsveç Kralı XII. Karl’ı, Poltova’da (8 Temmuz 1709) 

rahatlıkla yenilgiye uğratabilmişti. Bu olay Avrupa’da güçler dengesini Rusya lehine 

bozmuştu. Rusya’nın güçlenmesi karşısında, Çorlulu Ali Paşa Kral Karl ve Kazak 

Hatmanı Mazapa’ya 1709 Temmuz’u ortalarında Lehistan’dan kaçarlarken Osmanlı 

topraklarına sığınma izni vermiştir (Shaw, 1994: 313). 

Ne yazık ki Osmanlı Devleti’ni yönetenler, Rusya’nın içine düştüğü tehlikeli 

savaştan gereği gibi faydalanamadı. Bunda başta vezir-i âzam Çorlulu Ali Paşa olmak 

üzere ve diğer devlet adamlarının Rusya’ya karşı izlediği barışçı siyasetin etkisi 

büyüktür (Kurat, 1990:19). Oysa ki; Rusya’nın Osmanlı Devleti için büyük bir tehlike 

teşkil ettiği Azak Kalesinin kaybedilmesinde görülmüş idi. Kurat’ın ifade ettiği gibi, 

“Anlaşılan Çorlulu, Osmanlı Devleti’nin ikinci Viyana kuşatmasından sonra uğradıkları 

                                                 
45 Çorlulu Ali Paşa Silahtar, (Çorlu 1670-Midilli 1711): Enderun’da yetişti, Mustafa II. döneminde 
silahtar oldu(1701). Bu görevdeyken, bütün saray görevlilerinin rütbe ve derecelerini belirleyen bir tüzük 
hazırladı ve silahtarlığı Enderun’un en önemli görevi durumuna getirdi. Daha sonra Sadrazam Baltacı 
Mehmet Paşa görevden uzaklaştırılınca yerine sadrazam oldu (3 Mayıs 1706). II.Mustafa’nın kızı Emine 
sultan ile evlenerek saraya damat oldu. Sadrazamlığı sırasında devlet hazinesinde savurganlığın 
önlenmesi için özen gösterdi, ordunun ve donanmanın güçlendirilmesine çalıştı. Tımar dağıtımındaki 
yolsuzlukları önlemek için çaba gösterdi. Dış siyasette Rusya’ya karşı İsveç’le işbirliğinden yanaydı ve 
bu tutumu görevden alınmasına neden oldu (16 Haziran 1710) ve Midilli’de öldürüldü (Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 2780). 
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büyük yenilgileri ve Devlet-i Aliyye’nin içine düştüğü iç sarsıntıların tesiri altında 

Rusya’ya karşı harekete geçmeğe cesaret edememişti” (Kurat, 1990: 19). Rusya bu 

zaferle Lehistan ve Baltık eyaletlerindeki İsveç egemenliğini kırıp, Almanya içlerine 

kadar girme imkanına kavuştu.  

Olaylar bu şekilde gelişirken, Osmanlı sarayı ise bir entrika merkezi halini 

almıştı. Kırım hanının partizanları ve sadrazamın muhalifleri Karl’ı destekliyorlardı. 

Karl da Fransız elçisinin parasal yardımıyla kendine bir yer sağlamaya çalışırken, 

İngiliz ve Rus elçileri de barış taraftarlarını destekliyorlardı (Shaw, 1994: 313). 

Sonunda savaş yanlıları kazandılar ve Halep Beylerbeyi Baltacı Mehmet Paşa’yı46 

sadrazamlığa getirdiler (18 Ağustos 1710-20 Kasım 1711) (Shaw, 1994: 313). 

İstanbul’da parti çatışmaları ve yabancı entrikaları şimdi daha da yoğunlaşmış, 

bir kısım devlet adamı, Rusya’ya karşı İsveç ve Lehistan ile birlik önerirlerken diğerleri 

de Karlofça Antlaşmasıyla Venediklilere kalan Mora ve diğer yerleri ele geçirmek için 

yeni bir sefer açılmasını savunuyorlardı. Kral Karl, Han Devlet Giray ile padîşâhın 

annesi ve İsveçli doktoru aracılığıyla haremde sözü geçen Stanislas Poniatowsky’nin 

desteğine sahipti (Shaw, 1994:313). Bu parti kazak hatmanı olarak Mazapa’nın yerine 

geçen Phillip Orlik’in (Mazapa’nın eski kâtibi idi.) desteğini de sağladı. Orlik mevcut 

durumundan yararlanarak, Lehistan ve Rusya’nın aleyhine bağımsız bir Kazak krallığı 

kurma peşindeydi. Çar Petro’nun pâdîşâhın Ortodoks uyrukları arasında genel bir isyan 

kışkırtması ve Rusların Dnieper ve Azak cephelerinde yeni kaleler yaptırdıkları haberi 

savaş taraftarlarının durumunu güçlendirdi (Shaw, 1994: 313). 

                                                 
46 Baltacı Mehmed Paşa: Pakçe müezzin olarak tanınır. Kastomonu’da doğmuştur. Doğum yılı 
bilinmemektedir. Uzun yıllar Tunus ve Cezayir’de kalmıştır. Sonra İstanbul’a gelmiş ve sarayda sekreter 
olarak çalışmıştır. Mir-i Ahur iken görevden alınmıştır. 1704’te iki defa sadrazamlık makamına tayin 
olmuştur ve 1713 ölmüştür (Savaş, 1992: 48).  
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Petro I. ise Poltava zaferinin verdiği güvenle Osmanlı Devleti’ne karşı savaş 

hazırlıklarını arttırdı. Taganrog’da Rus donanmasının inşasını hızlandırdığı gibi Dnepr 

boyundaki kalelerde de çok miktarda cephane ve asker yığınağı yaptı. Kazakların da 

Kırım topraklarına girerek Tatarları taciz etmeleri Osmanlı-Rus savaşının kaçınılmaz 

olmasının ilk belirtileri idi (Kurat, 1990:19). 

Bununla birlikte; Çar I. Petro Eflak ve Boğdan Beyleri’nden de destek sözü 

almanın güveni ile pâdişâhın Hıristiyan uyruklarının ayaklanmasını beklemekteydi. Çar, 

XII. Şarl’ın Osmanlı topraklarında (Bender’de) bulunmasını öne sürerek saldırması 

(Shaw, 1994: 313) üzerine Demirbaş Şarl’ın teşviki ve Kırım Hanı Devlet Giray’ında 

ısrarı üzerine Osmanlı Devleti Kasım-Aralık 1710’da Rusya’ya savaş ilan etti. Shaw’un 

değerlendirmesine göre, “Böylece gelecek iki yüz yıl boyunca Osmanlılarla Ruslar 

arasında Doğu sorununun ana unsuru olacak olan çatışma başladı” (Shaw, 1994: 313).  

Savaşın gelişimi sırasında Buğdan Voyvodosu olan Dimitri Kantemir Çar’la 

gizlice anlaşarak Ruslara bir çok yardım vadinde bulunmuş ve Osmanlı Devleti’ne 

ihanet etmişti. Bundan başka Ruslar, daha önceden kışkırtılan Karadağlıların, Sırpların, 

Bulgarların bilhassa Eflak ve Buğdan halkının Çar’ı kurtarıcı sıfatıyla karşılayacaklarını 

düşünmüşler, Tuna geçidi tutulursa savaşı rahatlıkla kazanacakları ümidine 

kapılmışlardı. Ancak Tatarlarla Kazakların Ruslara karşı Antlaşma imzalamaları (5 

şubat 1711) ve bu antlaşma sonunda Ruslara karşı yapılan saldırılar, Petro’nun sefer 

planlarını altüst etti (Shaw, 1994: 314). Osmanlılar 24 Mayıs’da İstanbul’dan 

çıkarlarken Ruslar da Tatar ve Kazakların saldırılarıyla ve ağır kayıplarla Lehistan’dan 

geçiyorlardı. 1 Temmuz’da Prut nehrini geçip Buğdan’a girdiklerinde “genel bir kıtlık 

ve köylülerin dağlara kaçmış olması yüzünden” Prens’in kendilerine söz verdiği desteği 

bulamadı. Baltacı Mehmed Paşa Eflak’dan Buğdan’a girince Çar kaçmak istedi ama 
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Prut’u geçmeye çalışırken Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı (20 Temmuz 1711). 

(Shaw, 1994: 314).  

Çar Petro I. ve ordusu tamamıyla imha edilmek tehlikesine düştü. Eğer Rus 

ordusu burada imha edilebilseydi, Rusya’da başlayan büyük Batılılaşma hareketlerinden 

başka, 1700’te Neva nehri ağzının Ruslar tarafından zaptı ve Avrupa’ya pencere teşkil 

edecek olan St Petersburg şehrinin tesisi, Estonya ve Litvanya gibi Batlık Eyaletlerinin 

işgali başta olmak üzere büyük kazançlar bir hamlede elden gidecek ve Rusya 

komşularına zarar veremeyecekti. Bir bakıma eski haline yani kabuğuna çekilecekti. 

Ama umulan olmadı Çar ordusu ile serbest bırakıldı (Kurat, 1990: 20). 

Hammer de kitabında buradaki olayları anlatırken şu önemli anekdotu 

anlatmaktan geri kalmamıştır:  

“…XII. Charles, vezir-i âzama acı sitemler yöneltmiş ve ona, 

Çar’ı esir alıp İstanbul’a götürmeli değil miydiniz? Vezir-i 

âzam da ona soğuk bir tavırla; “ya o zaman, o yokken ülkesini 

kim idare edecekti…” cevabını vermişti. Bu sözler üzerine 

“İsveç kralı kendisini sedire atıyor ve mahmuzlarını uzatıp 

kasden vezir-i âzamın elbisesini yırtırak, öfkeden atına binip 

Bender’e gidiyordu...” (Hammer, 1991: 154). 

Çar ile 22 Temmuz 1711 tarihinde imzalanan barış şartları gerçekten Osmanlı 

Devleti için çok elverişli idi. Ruslar Azak Kalesini geri verecek, Taganrog Kalesi ile 

Dnepr boyundaki kaleler yıkılacak, Lehistan işlerine karışılmayacak, İsveç Kralı da 

memleketine dönebilecekti. Sonuç olarak; ne yazık ki bu maddeler kağıd üzerinde 

kalmıştır. Nitekim yukarıda zikredilen şartların yerine getirileceğine dair ciddi bir 
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garanti verilmediği gibi, zamanı da tesbit edilmiş değildi. Kurat’ın tespitine göre, 

“Gerçekten de milletlerarası antlaşmalar tarihinde, Prut Barışına benzer başka bir 

antlaşmaya da rastlanılmamıştır.” (Kurat, 1990: 21). 

Prut’ta kaçan bu tarihi fırsatı, Osmanlı Devleti kısa bir süre sonra daha pahalı 

ödemiştir. Bilindiği gibi yapılan bu tür basiretsiz yanlışlıklar ya da yanlış politikalar 

Osmanlı Devlet’ne telâfisi olmayan ağır darbeler vurmuştur.  

Başta XII. Karl olmak üzere, Ruslarla savaşılmasını isteyen Kırım hanı, İsveç, 

Lehistan ve Venedik elçileri vardı. Baltacı Mehmed Paşa ve Fener Rumları Venedik’le 

savaşılıp Mora ile Yunanistan’ın geri alınmasını istemekteydiler. Bunlardan Rumlar bu 

bölgelerdeki ticaret ve vergi gelirlerine kavuşmak, diğerleri ise Karlofça kayıplarını elde 

etmek istemekteydiler. Baltacı Mehmed Paşa’nın barış anlaşması imzalamak için 

Ruslar’dan rüşvet aldığı söylentileri yüzünden ilk başlarda Rus savaş taraftarları üstün 

geldiler. Shaw’un tespitlerine göre, “Pâdişâh İslamlığa ihanet etmiş birini destekliyor 

olmaktan ürktü ve bir asker ayaklanmasından da korkarak sadrazamı görevinden 

uzaklaştırdı (20 Kasım 1711)” (Shaw, 1994: 315). 

Her ne kadar III. Ahmed47, bundan sonra Ruslara karşı yeni bir sefer hazırlamak 

için Edirne’ye gitti ise de; Shaw’a göre, “ancak savaş taraftarlarıyla birleşen Venedik, 

İngiliz ve Hollanda elçileri ve Rus elçisinin politikayı değiştirecek kadar rüşvet 

dağıtmaları sonucunda ve 17 Nisan 1712’de yeni bir Osmanlı-Rus Antlaşması 

imzalanmasını sağladılar” (Shaw, 1994: 315). Prut Antlaşması’nda açık kalan bazı 

noktalar ve Rusların Azak Kalesi’ni boşaltmaları bu antlaşmada yer almış olmasına 

                                                 
47 Ahmet III: Hayatı: (1673-1736), Saltanatı: (1703-1730). IV. (Avcı) Mehmed’in ikinci oğlu, II. 
Mustafa’nın öz kardeşi, Osmanlı pâdişâhlarının (23.) südür. Emetullah Gülnûş (Resia Gülnûş Hatun) 
Sultan’dan gelen oğludur. Birinci Edirne Vak’ası’nı müteakip, biraderinin yerine tahta çıktı. Patrona Halil 
isyanı sonucunda da tahtan indirildi. 1736’da vefat ederek Yeni (Valide) Cami yanındaki türbeye 
defnedildi (Sertoğlu, 1986: 261-262), (Hammer, 1991: 86). 
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rağmen; araya giren, Fransız, İsveç, Lehistan ve Venedik elçileri müdahale ederek 

Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı tekrar kışkırtarak -Çar Petro’nun ordularını 

Lehistan’dan çabuk çekmemesini bahane ederek- akdin yapılmasını engelledikleri gibi 

pâdişâhın savaş hazırlıklarına başlamasını da sağladılar (Shaw, 1994: 315). 

Osmanlı Devleti’nde durum böyle iken İsveç’in de batıda Ruslara karşı başarılı 

savaşlar çıkarması, Osmanlı Devleti’nin, Rusya’ya karşı yeniden savaş ilan etmesine 

neden oldu (30 nisan 1713). Lâkin hemen sefere başlanılması için yapılan entrikalar 

pâdişâhı, konuğu olan İsveç kralı ile Kırımlı müttefiki Devlet Giray’dan soğutmuştu 

(Shaw, 1994: 315). Bu süreç sonucunda Devlet Giray tutuklanıp Sakız Adası’na 

sürgüne gönderildi. XII Karl ise Edirne’de göz hapsine alındı. Rusya ile 5 Haziran 

1713’de imzalanan yeni bir anlaşmayla Rusların Lehistan’ı hemen terk etmeleri, XII 

Karl’ın ülkesine dönmesi ve Rusların Karadeniz kıyılarındaki toprakları bırakmaları 

sağlandı. Osmanlı Devleti’nin kuzey sınırı sorunu böylece çözülmüş oldu (Shaw, 1994: 

315). 

Ayrıca 11 Eylül 1721 tarihinde Rusya ile İsveç arasında yapılan Niştad 

anlaşması ile Rusya Baltık sahillerindeki Estonya ve Litvanya’yı elde etti ve İsveç 

meselesini o günün şartlarında çözüme ulaştırdı. Aynı yılın 3 Kasım’da da Çar Petro, 

“İmparator” lakabını almak sûretiyle İsveç’e karşı bu zaferini bütün dünyaya ilan etti. 

Osmanlı Devleti nazarında şimdiye kadar ancak Nemçe Çasar’ı (Avusturya) 

“İmparator” iken bu defa aynı ünvan Rus Çarı’na da verilmiş oldu. Osmanlı Devleti 

Petro’nun yalnız imparatorluğunu kabulle yetinmedi; hatta İran’a karşı Rus Çarı ile 

birlikte hareket etmek mecburiyetinde kaldı (Kurat, 1990: 22). 
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7.4. XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Avusturya-Rus İlişkileri 

A. İbrahim Savaş’a göre, Osmanlı devleti ile Habsburg 

Hanedanlığı arasında Mohaç Meydan Savaşı ile doğrudan başlayan ve 

Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden diplomatik ve siyasî 

ilişkiler, genel olarak üç devrede incelenebilir:  

a. Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı döneminden, Osmanlı 

Devleti’nin Avusturya Habsburg Hanedanlığı’na nispetle daha 

kuvvetli bir müzakere pozisyonuna sahip olduğu Zitvatorok Barış 

Antlaşması’na kadar olan devre, 

b. Zitvatorok Barışı’ndan Karlofça Barış Antlaşması’na kadar 

olan ve Zitvatorok Barışı ile, her ne kadar tarafların dipomatik olarak 

eşit haklara sahip olması sağlanmış olsa da, Osmanlı Devleti’nin 

askerî güç olarak daha kuvvetli olduğu devre, 

c. Karlofça barışı ile başlayan Osmanlı Devleti’nin siyasî 

pozisyonu, Habsburg Hanedanlığı’na nispetle daha zayıftır ve artık 

fütuhat döneminden, savunma dönemine geçilmiştir (Savaş, 1992: 23). 

Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’nın kayıplarını elde etmek istemesi, 

Fenerli Rumların isteği -Rumların bu bölgedeki ticaret ve vergi gelirlerine kavuşmak 

arzusu- Venedik yönetiminin Katolik zorbalığından yakınan Mora halkının talebi, 

Venedik’in Karadağ’da Osmanlılara karşı büyük bir isyan başlatıp da Mısır-İstanbul 

arasında sefer yapan Osmanlı ticaret ve hac gemilerine baskınlar düzenlemesi ayrıca 

Osmanlı Devleti’nin Dalmaçya ve Hırvatistan’ı tehdit etmesi, 1715 yılında Osmanlı-

Venedik savaşının başlamasına sebep olmuştur (Shaw, 1994: 315-316). 



 55 

Bununla birlikte; Habsburg Hanedanlığı’nın; Viyana saldırısının öcünü alarak, 

Akdenize açılmak arzusu ile Macaristan, Sırbistan ve Balkanları ele geçirmek istekleri; 

ayrıca Venedik’in; Adriyatik Denizi sahillerinde ve Mora yarımadasında bulunan deniz 

filosu üslerini geri alarak, deniz ve ticaretteki eski gücünü yeniden kazanma isteği ile 

Rusya’nın; kuzeyde Baltık Denizi’nden Ostsee’ye (Doğu denizi) ve güneyde 

Karadeniz’den, Çanakkale boğazı yolu ile Akdeniz’e ulaşma idealini gerçekleştirme 

isteği Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya-Venedik ittifakını kaçınılmaz kıldı (13 Nisan 

1716). (Savaş, 1992: 31).  

Bu gelişmeler, Osmanlı-Venedik Savaşı’na Venedik lehine Avusturya’nın da 

katılımını sağladı. Neticesinde; Osmanlı Devleti, Ekim 1716 tarihinde Temeşvar 

Kalesi’ni ve 22 Ağustos 1717 tarihinde Belgrat Kalesi’ni Avusturya’ya terk ederek, 21 

Temmuz 1718 tarihinde Pasarofça (Passarowitz)48 Antlaşması’nı yapmıştır (Savaş, 1999: 

6). 

1718 yılında imzalanan Pasarofça Barış Antlaşması’nın hükümleri de savaşın 

seyri kadar açıktı. Osmanlı Devleti, Banat ve Syrmien’in daha önce Osmanlılarda olan 

kısmı Küçük Eflak’ı (Alut nehrine kadar), Kuzey Sirbistan ve Bosna’nın kuzeyinde kalan 

sınırlarını Avusturya’ya bırakmak zorunda kaldı (Savaş, 1992: 32).  

Passarofça Antlaşması’nı takip eden yıllarda Osmanlıların doğuda Safavîler’e 

yani II. Tahmasb’a karşı açtıkları savaşlar sırasında, Ruslar Hazar Denizi’nin batı 

kıyılarını takip ederek, kuzeyden güneye doğru inmişlerdir (Aktepe, 1989: 3). Bu gelişme 

sonrasında, Lezgilerin ve Avarların, İran’ın nüfuz bölgelerine saldırıp Şirvan’ı yağma 

etmeleri ve Şirvan’daki Rus tüccarlarını öldürüp mallarını gasbetmeleri üzerine, Çar 

                                                 
48 Bu Antlaşmanın mahiyeti ve maddeleri hakkında bakınız, (Mu’âhedât Mecmu’ası, 1297: 102-120), 
(Hammer, 1991: 212-223).  
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Petro 1722 yılında Derbend ile Bakû şehirlerini işgal etmiştir (Budak, 1995: 103). Bu 

sûretle Rusya tek başına bütün Kafkasya’yı eline geçirebilme imkanı yakalamıştı. Bu 

gelişmeler üzerine, Fransa hükümeti, bir Osmanlı-Rus Savaşı’nın hem Osmanlılar’a hem 

de Fransa’ya düşman olan Avusturya’nın kuvvetlenmesine neden olacağı endişesiyle 

elçisi Marki dö Bonnak aracılıyla her iki tarafı anlaştırmayı başardı (Uzunçarşılı, 1988: 

248). 

Sonucunda; Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 24 Haziran 1724 tarihinde “İran 

Mukaseme-nâmesi” (İran’ı taksim etme, paylaşma) adı verilen İstanbul Antlaşması 

yapıldı (Kurat, 1990:22). 

Bu antlaşma altı madde ve bir hatime üzerine tesbit edilmiştir. Bu 

muahedenâmenin (antlaşmanın) birinci maddesi mûcibince 

(gereğince) Şirvan eyaletindeki Lezki taifesi Osmanlı himayesini 

kabul ettiğinden Şirvan Hanı Davut Han bunlara da han olup merkezi 

olan Şamahi şehrinde oturacaktı. 

Bu tarafta yani Şamahi’nin Hazer Denizi kenarına kadar olan 

mesafenin sülüsü (üçte biri) yani Güney Şirvan, Şirvan Hanlığında 

sülüsan (üçte ikisi) yani Kuzey Şirvan Ruslar’da kalacaktı. Ruslar’da 

kalan Derbend ile Şamahi hududu da ayrılmıştır. 

Muahedenin (antlaşmanın) ikinci maddesinde Şirvan’da Osmanlı 

himayesinde bir hanlık kuruluyordu; herhangi bir muhalif vaziyet 

vukuunda Osmanlı hükümeti Şirvan hanlığına asker sevk edebilecek, 

fakat sevkiyat münasebetiyle Rus hükümetini haberdar edecekti. 
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Anlaşmanın üçüncü maddesi mûcibince İran’la tahdid edilen hudud 

arası Kür veya Kur nehirlerinin birleştiği yerden başlayarak İran’da 

bırakılan Erdebil şehrinden itibaren Ordubad, Tebriz, Merend, 

Meraga, Rumiye, Hoy, Tors, Selmas, ile Azerbaycan tevabiinden 

Gence, Berdâ, Karabağ, Nahcivan, Revan ve Üç-kilise Osmanlılar’da 

kalacaktı; yine Erdebil şehri kenarından ve Tebriz’e bir saat yakın 

mahalden Hemedan’a doğru çekilen hattın güzergâhındaki kasabalar 

ve Hemedan şehri ve Kirmanşah ve Erdelan yine Osmanlılara tâbi 

olacaktı. 

Dördüncü madde gereğince Rus Çarı Osmanlıların elindeki bu 

yerlerin Osmanlı Devleti’ne terki için Şah Tahmasb’ı iknaya çalışacak 

îcab ederse tehdit edecek ve buna mukabil Osmanlı hükümeti de 

Çar’ın aldığı yerlerin Ruslar’da kalması husûsunda Çar’a yardım 

eyliyecekti. İran’ın geri kalan yerleri müstahikk (lâyık) olan kim ise 

onda kalacaktı. 

Beşinci madde, Osmanlıların işgal ettiği yerlerin işgalini Şah Tahmasb 

kabul ettiği takdirde Osmanlı hükümeti de onun şahlığını tanıyacağını 

bildirmektedir. Bundan başka Çar; İran’la yaptığı muahede mûcibince 

Afganlıları İran’dan tard etmek üzere Tahmasb’a yardım ederse 

Osmanlı hükümeti tarafsız kalacak ve şâyed Afganlılar Osmanlı 

hükümetine karşı bir harekete girişecek olurlarsa Osmanlı hükümeti 

de Çar’la birlikte Afganlıları İran’dan çıkarmak üzere harekete 

geçecekti. 
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Altıncı maddede ki kayda göre Şah Tahmasb Osmanlıların ve Çarın 

elde ettiği yerleri bu devletlere terk etmekte taallül (bahâne) 

gösterecek olursa her iki hükûmet elde ettikleri yerlere sahip olup İran 

üzerindeki menfaatlerini temin ile aradaki ihtilâfâtı (ayrılıkları) 

bertaraf edip İran’a her kim hükümdar olusa olsun müdahalede 

bulunmıyacaklardı (Uzunçarşılı, 1988: 193-194). 

Böylece buna göre İran, Derbend ve Bakû’den başka, Hazar Denizi’nin 

güneyindeki Geylan, Mâzenderân ve Astrâbâd bölgelerini Rusya’ya bırakırken, Şirvan, 

Gence, Erivan, Mogan, Karabağ, Azerbaycan ve kısmen Irak-ı Acem'i Osmanlı 

Devleti’ne terk etmek zorunda kaldı (Uzunçarşılı, 1988: 194). 

7.5. Nişli Mehmed Ağa’nın Sefâretini Gerekli Kılan Olaylar 

İsveç-Rus Savaşı’nın devam ettiği yıllarda müttefikleri tarafından terk edilmiş 

olması nedeni ile telâşa düşen Rus Çarı, Pasorofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı 

Devleti’nin kendi aleyhine dönüp İsveçlilere yardım edeceklerini zannetmiştir. 

Muhtemelen bu durumu önlemek için Çar; (1131 H. 1719-1720 M) Alaksej İvananoviç 

Daşkov’u49 İstanbul’a elçi göndererek; Prut Barışının Lehistan’a ait maddesinde 

değişiklik yapılmasını sağlamış ve kendi açılarından oldukça önemli imkanlar elde 

etmiştir (Uzunçarşılı, 1988:149).50 Buna karşılık; mutlak sûretle barış içinde yaşamak 

isteyen Damad İbrahim Paşa’nın, Prut maddesinde ki Lehistan’a dair olan bu maddeyi 

değiştirmesi sonucunda, Ruslar’ın Lehistan’a gerektiğinde asker sokmalarına izin 

                                                 
49 İstanbul’a gelişi 1719-1721  
50 Rusların, Lehistan işlerine müdahale etmemeleri hakkındaki Prut Barışındaki maddeyi Ruslar, zorla 
Leh kralı olmak isteyene karşı Leh cumhuriyetini korumak için Lehistan’a asker sokabilmek şeklinde 
düzelttirmişlerdir (Uzunçarşılı, 1988: 149). 
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vermesi, Osmanlı Devlet’nin gelecekte büyük sıkıntı içine girmesine neden olacaktır 

(Uzunçarşılı, 1988: 149-150)  

İstanbul’da yapılan bu müzakereler de; ayrıca Kırım Hanı’na verilecek verginin, 

Han’la görüşülerek bir karara bağlanması konularında da mutabık kalındıktan sonra 

sonra, neticede Rusya ile Osmanlı Devleti 16 Ekim 1720 de yeni bir antlaşma yapmıştır 

(Mecmu’a-i Mu’âhedat, 1297: 229-237). 

Bu antlaşma ile iki devlet arasındaki barış sağlamlaştırılmış olup, Osmanlı 

Devleti, Lehistan krallığının irsi olmasını önlemeyi kabul ediyor ve o zamana kadar 

Rusların Kırım hanlarına vermekte oldukları vergiyi kaldırıyordu. Güçlü bir Lehistan’ın 

varlığının Osmanlı devleti için önemini kavrayamayan Damat İbrahîm Paşa,51 Petro’nun 

İmparatorluğunu onaylamayarak kendisine Çar ünvanıyla hitap etmeyi bir başarı 

sayıyordu. Ancak bu Antlaşma, Rusya’nın Lehistan işlerine daha çok karışmasına imkan 

veriyordu. Bununla birlikte Ruslar bu antlaşmanın yapılmasından kısa bir süre sonra da 

Osmanlılar aleyhine yine bazı hareketlerde bulunmuşlar ve ayrıca Osmanlılara 

bağlılıkları oldukça şekli olan Lezgileri ve Kabartay ülkesi sakinleri üzerinde bir takım 

faaliyetlere de geçmişlerdi (Unat, 1992: 62). 

Bu tarihlerde Kabartay Çerkezleri, Kafkasya’nın kuzeyinde Malka, Baksam, 

Terek ile sınırlanan Kaban nehri havzasında oturuyorlardı; diğer Çerkezler de bu bölgede 

idiler; Bunların bir kısmı Malka veya Baksam kenarında ve Terek nehrinin sol sahilinde 

                                                 
51 Damat İbrahîm paşa (Nevşehirli):1660–1730, Moşkara (bügün ki Nevşehir)de dünyaya gelmiştir.27 
yaşında akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul’a gelmiş ve onların aracılıyla sarayda helvacı olarak 
göreve başlamış ve daha sonra Baltacı olmuştur. 1703’te III. Ahmed’e öğretmen olmuştur. Mora’nın 
fethedilmesinden sonra, 1715’te Mevkufatçı olmuş ve bunu takiben Niş Defterdarlığına atanmıştır. 
Petervadin meydan savaşından sonra, Sultan tarafından Mirahurluğa, daha sonra sadrazam 
kaymakamlığına getirilmiştir. Avusturya ile barış yapılmasında Sultan’a etki etmek için büyük çaba sarf 
etmiştir. 9 Mayıs 1718 de sadrazam olmuştur. Patrona Halil isyanından sonra 30.09.1730 günü 
öldürülmüştür (İskit, 1963: 2437). 
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otururken diğer kısmı da Terek suyunun sağ sahilinde idiler. Bunlardan birincisi Büyük 

Kabartay Çerkezleri ikincisi de Küçük Kabartay Çerkezleri idi; bu Kabartaylar Kırım 

hanlığına tabidir. Başlangıçta Rus Çar’ı bu Çerkezleri pâdişâhın tebaası tanımış iken 

sonradan Kabartay ülkesinin tamamını kendi arazisi kabul etmiş ve ona göre siyasetini 

kuruyor ve davranıyordu (Uzunçarşılı, 1988:251). Ayrıca “Rusların Kırım sınırlarında ki 

Ejderhan civarında ve Hazar kıyılarında, girişmiş olduğu bir çok faaliyetler, yeniden 

savaş endişelerinin doğmasına yol açmış idi” (Unat, 1943:284). 

Safevilerin son hükümdarı, olan Süleyman Şah’ın oğlu I.Hüseyin (1694-1723); 

zayıf saltanatının son yıllarında; “ Doğu ve Batısında çıkan iç isyanlara, doğu İran’daki 

Türk aşiretlerinden Galcai veya Kılıçlar denilen Oymakların Üveys oğlu Mahnud Han’a 

bağlanmalarına” kayıtsız kalmıştır (Uzunçarşılı, 1988: 172). Ayrıca Gürcistan’da Kartli 

prensi V.Vahtang’ın isyanına ve Kandahar’da Afganistan valisi Mir Üveys’in52 

bağımsızlığını ilan etmesine de müdahale edememiştir (Uzunçarşılı, 1988: 172).  

Bir taraftan Mir Mahmud’un bu başarıları sürerken, diğer taraftan da Belucistan 

halkı, Bender ve Abbas taraflarını yağmalamıştır. Öte yandan Sünni olan Dağıstan halkı 

da ayaklanarak, Hacı Davut Han önderliğinde Şirvan’ın merkezi olan Şamahi’yi almış ve 

Gence taraflarına yürümüştü (Uzunçarşılı, 1988: 172). Bununla birlikte ; Mir Üveys oğlu 

Mahmud kendi üzerine sevk edilen Safikulu ve Lütfihan kumandalarındaki İran 

kuvvetlerini yendikten (1720) sonra, Kirman’ı ve arkasından Yezd’i ve daha sonra 

                                                 
52 Mir Üveys, Mahmud’un babası olup Kandeharın zenginlerindendir, bu sıralarda kandehar’da eski 
Gürcü beylerinden Yorgi vali bulunuyordu; Müslüman halk bir hiristiyan valinin idaresini hoş 
karşılamıyordu. Yorgi nüfuzundan çekindiği Mir Üveys’i kandehar’da öldürtmek istediyse de cesaret 
edemedi; ikram yollu bir hizmetle Isfaha’na göndererek arkasından öldürülmesini yazdı;fakat Mir Üveys 
Acem ricaline hediyelerle geldiğinden öldürülmedi, bilakis kendisine îtimad edildi, Şah’ın meclisine 
kadar girdi, bir fırsatını bularak Yorgi’ye itimad edilmemesini söyledi; nihayet kendisini Kandehar emiri 
yani askeri kumandanı tayin ettirdi, sonra fırsatını bulup Yorgi’yi öldürterek Kandehar’a sahip oldu; 
üzerine gelen Yorgi’nin kardeşi Hüsrev Han’ı da mağlup ederek öldürdü (1124 H.-1712), (Uzunçarşılı, 
1988: 172).  
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Meşhed’i alarak 1722’de Safevilerin başkenti olan İsfahan üzerine yürüyerek şehri 7 

aylık kuşatmadan sonra 1723 ele geçirmiştir (Uzunçarşılı, 1988: 173).  

“Şah Hüseyin ise bu durum karşısında; kendi eliyle İran Şahlığını istemeyerekte 

olsa Afganlı Mir Mahmud’a terk etmek zorunda kalmıştır” (Uzunçarşılı, 1988: 174). Bu 

İran da ki gelişmeler ve karışıklıkların yanında Afganlıların taarruzları ve Osmanlı 

hükümetinin de sınırlarda başlatmış olduğu faaliyetler üzerine; İran’ın eyaleti olan Şirvan 

ve havalisindeki Sünni halk, Osmanlı hükümetine defalarca müracaat ederek yardım 

istemiştir. Bu alacağı yardım sayesinde Sünni olan Şirvan halkı; memleketlerinde ki 

zalimleri kovmak imkânını buldukları gibi, Bundan başka; “ Şiî Şah Hüseyin döneminde 

kadınların katledilmesinin, camilerine saygısızlık gösterilerek ahır haline 

dönüştürülmesinin, dini kitaplarının tahrip edilmesinin ve ulemanın katledilmesinin de 

intikamını alacaklardı” (Hammer, 1991: 294 ). Bunun için Şirvan halkı, birçok kez 

Osmanlı Devleti’nden Davud Han’ın Şirvan valiliğine getirilmesi için isteklerde 

bulunmuşlardı. Bu isteğin gerçekleşmesi çok uzun zaman almamıştır; zira Osmanlı 

hükümeti de İran’da meydana gelen bu değişikliklere yakından takip etmek ve 

gelişmeleri uzak kalmamak için Şirvan halkının bu müracatını kabul ederek Davud hanı 

Ocak 1723 tarihli “Berat” ile tanıdı53 (Hammer, 1991: 294 ). 

İşte bu dönemde ki İran’ın içine düştüğü karışık durumdan yararlanmak isteyen 

Osmanlı vezîr-i âzamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, Fransa ile umduğu ittifakı temin 

edemeyince; İran aleyhine Ruslarla bir ittifak yapmayı memleketin yararına uygun 

görmüş idi (Unat, 1943: 284). Ancak olaylar Osmanlı Devleti vezîr-i âzamının 

düşündüğü yörüngede gerçekleşemedi. Zira Şirvan Hanlığı’nın Davud Bey’e tevcihinden 

(döndürülmesinden) sonra İran Şahıyla ittifak etmiş olan Rusların, İran’a isyan eden 

                                                 
53Tezimizin, Ekler kısmında neşredilmiştir.  
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Lezgi taifesi yani Şirvan kuvvetleri üzerine Hazar denizi yoluyla sefer açması, buna 

karşılık Dağıstan halkının da Osmanlı Devleti’nin himayesini kabul etmiş olması gibi 

durumları Osmanlı Devleti ile Rusya’yı karşılaştırdı (Uzunçarşılı, 1988: 189).  

Bu sıralar da; Kafkasların kalabalık halklarından Lezghiz’ler54 Rus ordusu 

tarafından tehdit edildiklerini görmüşler ve Osmanlı devletinden himaye talebinde 

bulunmuşlardı. Bunun üzerine vezîr-i âzam Damad İbrahim Paşa da; Nişli Mehmed 

Ağa’yı Rusya’ya elçi olarak, Lezghiz’lerin leyhinde Çar’la konuşmakla görevlendirmiştir 

(Hammer,1991:295).55 Bu suretle Osmanlı Devleti; hem Çar’a karşı Lezghiz halkının 

menfaatlarinin savuculuğunu yapacak hem de kendisinden himaye talebinde bulunan 

devletlere, Osmanlı Devleti’nin hâlâ eski gücünde olduğunu dünya kamuoyuna 

gösterecekti.  

Özet olarak diyebiliriz ki; Osmanlı Devleti, Şirvan’ı himayesi altına aldıktan 

sonra gelişen olayları gözleme, Rusların Kazakları ve Çerkezleri tahrik etmesini önleme 

ve Kafkasya’ya inmelerini engelleme imkânı araştırmak (Uzunçarşılı, 1988: 189). 

Yapılacak ittifak teklifinin Rusya tarafından iyi kabul görüp görmeyeceğini görmek, 

ayrıca Şirvan Hanlığı’nın artık Osmanlı himayesine alındığını; bundan böyle Rusya’nın 

bu memleket işlerine karışmasının iki devlet arasında ki barışa aykırı düşeceğini 

bildirmek üzere Kapıcıbaşılarından Nişli Mehmed Ağa’yı Moskova’ya “orta elçi” olarak 

göndermeyi uygun buldu (Unat, 1943; 284). Nişli Mehmed Ağa 1722 yılının Ekim 

başlarında İstanbul’dan ayrılmış ve 17 Şubat 1723 tarihinde İstanbul’a geri dönmüştür. 

                                                 
54 Lezkiler: Serkeş ve yağmacı bir zümre olup Şamahi’deki Rus tüccarlarını öldürüp mallarını yağma 
etmişler bunun üzerine Çar keyfiyetinden İran şahını haberdar ederek bunların cezalandırılmasını istemiş 
ise de bir ses çıkmadığından Rus Çar’ı bunun üzerine kuvvet göndererek bunları cezalandırmaya 
başlamış; fakat bunların Osmanlı himayesine girmeleri üzerine seferini iptal etmiştir. Pek haşin olan 
Lezkiler Osmanlıları da uzun süre uğraştırmıştır (Uzunçarşılı, 1988: 189).  
55 Fakat Çar I.Petro kendisinde himaye edilmelerini isteyen Derbent ve Baku halklarının mektuplarını 
gösterince, Mehmed Ağa susmak zorunda kaldı ve hükümetine bu mektupların kopyalarını gönderdi 
(Hammer, 1991: 295). Çar’ın mektubu; Moskova 1722 ve Golowkin’in suretleri Viyana Arşivlerinde 
bulunmaktadır (Hammer, 1991: 296). 
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8. SEFÂRETNÂME METNİ 
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[Hüve’l-Feyyâz]56 

[1/b]. Levhâ-yı târîh-i sâl-i âlem hamse ve selâsîn ve mi’e ve elf ile muhallâ ve 

mürtesem oldukda tâ’ife-i Moskov cenerallerinden topal Yuvan nâm Ceneral-i bed-fi‘âl 

ve bundan akdem nehr-i Don Kazaklarının Devlet-i Âliyye-yi ebediyetü′l-istimrâre tâbi‘ 

Nogay Tatarı’na ve Çerakise57 ve Portakal Kazakları’na58 îsâl-i gezend ü hasâr üzere 

olub ve İmparator’un dahi Çerkes Kerman’da eylediği ta‘addî ve Arslan Bey vak‘ası 

husûsları serhadd-i İslâmîde vâki‘ suğurda olan tavâyif-i askeriyenin bâ‘is-i ihtilâli olur 

haberler ve erâcif zuhûr ve derûn-i İstanbul’da dahi halk ziyâde gaddar olmağla herkes 

kendü hayellerinde mevhûm olan eşkâl ve süver-i fâsidesine sûret virmek içün dürûğ-ı 

bî fürûğ-ı gûnâ-gûn işâ‘asiyle etrâf u eknâf meslûbü`r-râha olmakdan nâşi ekâzîb-i 

mezkûre şevketlü, kudretlü, azametlü, mehabetlü, kerâmetlü, rûh-ı âlem pâdîşâhımız 

Sultan Ahmed Han59 Efendimiz Hazretleri’nin gûş-zed-i hümâyûnları olub tashîhi iktizâ 

ve def‘-i iştibâh-ı küllî irâde-i hümâyûn buyurıldığı ecilden bu abd-i nâçîzlerin sefâret 

ile Moskov Çarı tarafına irsâl ve tevfîk-i hazret-i perverdigârî ve yümn-i himmet-i 

tâcdarî ile hazarât-ı evliyâ-yı ni‘am efendilerimizin hâk-i kadem-i iksir-tev’emlerine 

rûymâl oluncıya değin gerek nezd-i Çar’da ve gerek âmed-şüd-i esnâ-yı râhda cilveger-i 

menassa-yı bürûz olan vekâyi bu mahalle sebt olınmak içün iş bu cerîde-i sadâkat-hırîde 

ittihâz olunmışdır cenâb-ı nizâm-bahşâ-yı umûr-ı kâinat-ı te‘âlâ şânuhû meyâmin-i 

himem-i cezîle-i hazret-i hüdavendigârî ile tevfîkât-ı aliyyesin ni‘me`r-refîk eyliye âmîn 

113560 sene [2/a] İş bu bin yüz otuz beş senesinde taraf-ı Devlet-i Aliyye’den nâme-i 

hümâyûn-ı şevket-makrun ve mektûb-ı veliyyü′n-ni‘amî ile bâ-fermân-ı âlî Moskov 

                                                 
56 YN varak 79/b bulunmamaktadır. Buna karşılık; “Bin yüz otuz beş tarihinde Moskov’a giden elçinin 
takrîri” cümlesiyle ile başlamaktadır, bu ifade ise TN’da mevcut değildir. 
57 Çerâkise (Çerkesler): Kafkasya’nın kuzey batı bölgesine yerleşmiş bir kavim (Aktepe, 1988: 163). 
58 Potkalı Kazakları: Potkalı denilen Zaporog Kazakları (Uzunçarşılı, 1988: 61). 
59 Ahmet III .Hayatı: (1673-1736), Saltanatı: (1703-1730) (Sertoğlu, 1986: 261-262). 
60 M.1722. 
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Çarı tarafına me’mûr olub sene-i mezbûre mâh-ı Muharrem’in üçüncü Çarşenbih güni61 

Âsitâne’den azîmet olınub in şâ’a’llâhu te‘âlâ inayetlü efendilerimin yümn-i himem-i 

aliyyeleriyle vüs‘üm mertebesi müşâhede olınan vekâyîler tahrîr ü beyân olunur. El vâki 

fî 3 M sene 113562. İşbu sene hamse ve selâsîn ve mi’e ve elf Muharrem’inin gurresinde 

hâlâ kethüdâ-yı hazret-i sadr-i âlî efendimiz hazretleri bu kulların çağırub inâyetlü 

efendimiz seni Moskov Çarı’na tâ‘yîn itmişdür, var tedârük üzere ol deyü tenbîh 

buyurdılar. İki gün mürûrından inâyetlü veliyyü′n-ni‘am efendimizin hâk-i pâylerine 

varıldıkda nâme-i hümâyûn-ı mehâbet-makrûn ve mektûb-ı hazret-i veliyyü′n-ni‘ami 

yedimize teslîm ba‘dehû gerek Hân-ı âlişân hazretlerine ve gerek Çar-ı müşârün-ileyhe 

tefhîmi muktezâ olan ba‘zı mevâdd bu kullarına nasîhat-âmîz ile lisânen tenbîh ve 

fermân buyurub bu kulları dahi hâk-i pây-i aliyyelerine rûymâl idüb veda‘ ve mekârî 

bârgîrleriyle63 mâh-ı mezbûrun sekizinci güni64 Kırkkilise65 nâm mahalle nüzûl ve 

menzîl bârgîrlerine süvâr olınub Aydost66 kurbında Karapınar67 nâm karyede devletlü, 

inâyetlü, veliyyü′n-ni′am efendimiz hazretlerinin taraf-ı âlîlerinden Tatar Alî nâm 

kullariyle bir kıt‘a memhûr ka′ime-i emr-i üslûbları taraf-ı kullarına vüsûl ve derûn-ı 

ka’imede ba‘zı mükâlemeye dair husûslara murahhas buyurmışlar. İn şâ’a’llâhu te‘âlâ 

iktizâsına göre vaktiyle icrâsına mubâderet olınur. Hakk sübhânehû ve te‘âlâ kendü 

lûtfuyla her halde umûrımıza tevfîkîn refîk eyliye âmîn. [2/b] Bi-hakki seyyidi′l-

mürselîn Hacıoğlupâzârı’na68 nüzûlümüzde Âsitâne’den azîmetmizden bir hefta 

mukaddem Moskov kapu kethüdâsı tarafından giden ulağın ma‘iyyetine tâ‘yîn Dîvân 

Çavuşlarından Hasan Çavuş’a müsâdefe olınub bundan akdem Moskov İlçisi üzerine 
                                                 
61 16. X. 1722. 
62 4. X. 1722. 
63 Bâr- gîr: 1.Yük tutan, yük taşıyan. 2.beygir, at. 
64 19. X. 1722. 
65 Kırkkilise Kırklarelinin eski adı, kilisenin çokluğundan dolayı bu adı almıştır (Pakalın, 1993: 269). 
66 Aydost: Kaza, Rumeli-i Şarkî, Burgaz. (Aytos) (Akbayar, 2001: 13).  
67 Karapınar: Rumeli-i Şarkî-Eskizağra (Akbayar, 2001: 13-91). 
68 Hacıoğlupazarı (Pazarcık): Silistre (Akbayar, 2001: 66). 



 66 

ta‘yîn Mustafa Ağa ile Moskov’a ma‘an gitmeğle ol tarafa da‘ir ba‘zı husûslar 

kendüden sû’âl olundıkda takrîri “siz böyle sebük-bâr69 niçün, gidersüz, biz geçen sene 

Mustafa Ağa ile tedârikümüz ile gitdikde bile azîm zarûret çekdük. Anda sizün içün kab 

ve kacak bulunmaz ve sizün aşcınuz yok bu kadar halka ta‘âm kim pişürür, anlar size 

tayın yerine akça virürler. Pek zarûret çekersüz ve bizim iki âdemimüz vefât eyledi, 

kefen bile bulamadık” deyü takrîr iyledükde hizmetkârlarımuza azîm infi‘âl gelmeğle 

biz dahi kendüye ″bu misillü sözleri hizmetkâr yanunda söylenür mi” deyü cevâb ve 

gene hizmetkârlarımıza istimâlet virüb on üçünci gün70 Tulça71 nâm mahalden nehr-i 

Tuna72 ubûr ve İsma‘il73 nâm mahalle nüzûl olundıkda aşcı ve bâ‘zı levâzımâta 

müte’allik tedârük içün bir gün meks olınub ve esnâ-yı tarîkde ubûr olınacak kebîr sular 

olub gayri bu mahalden ekseri menzil-i 74araba olmağla nâme-i hümâyûnı muhâfaza 

içün bir kırmızu pûşîdelü koçi75 tedarük olınub ve nehr-i Turlâya76 karîb Yanıkpalanga77 

nâm mahalle nüzûl olındukda bu mahalden Özi kal‘asına78 varınca mâbeyni otuz sâ‘at 

mesâfe berr ü beyâbân olmağla ma‘iyyetimüze iki bayrak beşlü ta‘yîn ve nehr-i mezbûrı 

ubûr ve ol gice Kocabeğ ta‘bîr olınur bir tepenin dibinde ârâm ve bu mahaller ziyâde 

mahûf olub mürûr u ubûr iden ebnâ-yı sebîlin ziyâde usreti ve muhâtara olmağla [3/a] 

                                                 
69 Sebük-bâr :Yükü hafif, eşyası az olan (Devellioğlu, 1993: 926). 
70 24. X. 1722. 
71 Tulça: Romanya’da Tuna deltasının başında bir bölge, Tuna’nın güney kolu (Büyük Larousse Sözlük 
ve Ansiklopedisi , 1986: 11738). 
72 Nehr-i Tuna: Tuna nehri. 
73 İsmail kalesi:Tuna deltası kıyısında, Kilya kolunun başlangıcında olan kaledir. II. Bâyezîd’ın Boğdan 
seferi sırasında kaptan-ı derya İsmail paşa tarafından alındığı için kente ve kalesine”İsmail” adı verildi 
(1484) III.Murat döneminde de (1574-1595) önemli bir askeri hareket üssü oldu (Büyük Larousse Sözlük 
ve Ansiklopedisi , 1986 : 5810). 
74 Menzil: Kelime mânası konaktır. Hareket halinde bulunan bir ordu veya kervan bir günlük yol gittikden 
sonra bir menzile varırdı. Burası ekseriya bir kasaba veya köy, bu olmadığı takdirde muhafazalı bir 
kervansaraydı (Sertoğlu, 1986: 221) . 
75 Koçı: Eskiden kullanılan arabalardan birinin adıdır. Aslı (koşi) dir (Pakalın, 1993: 286). 
76 Turla: Dinestr ırmağı (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 5810). 
77 Yanık kalesi: Macarca: györ; Almanca: Raab. Eskiden Raab nehrinin Tuna’ya döküldüğü yerde olan 
sağlam kalelerden biridir (Savaş, 1999: 26). 
78 Özi: Dniepr (özü ya da Ekşisu) ırmağının Karadenize döküldüğü noktada adını taşıdığı kentin 
korunması için Osmanlı yönetimince yaptırılan ve Karakerman,Uzunkale diye anılan Rusların da 
Ocsakov dedikleri eski Türk kalesi merkezidir (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi , 1986: 9080).  
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vücûhla bir Palanga79 ve bir hana muhtacdır. İnâyetlü efendilerimizin ma‘lûm-ı 

devletleri buyurılmak içün tahrîre cesâret kılundı. Ertesi Özi kal‘asına iki sâ‘at karîb 

Berezen80 suyu ta‘bîr olınur nehri kayıklar ile ubûr ve Özi Muhâfızı Ahmed Paşa 

tarafından kethüdası ve Özi kâzısı ve birkaç Ocak Çorbacıları nâme-i hümâyûn-ı şevket 

makrûna ikrâmen istikbâl ve kal‘a bîrûnunda cümle Ocak Ağaları81 ve Beşlü Ağaları82 

selâma dizilüb top şenliği ile konağımıza nüzûl olundıkda Paşa-yı müşarün-ileyh dahi 

konağımıza gelüb şevketlü, azametlü, kudretlü pâdişâh-ı âlem-penâh efendimizin ve 

inâyetlü efendilerimizin sadakatkârı ve hayır-hâh kulları olub nâme-i hümâyûn-ı şevket-

makrûnun şerefine bi’n-nefs kendü hidemât-ı pâdişâhîye ihtimâm ile inâyetlü 

efendilerimizi du‘â-yı hayr ile dâ’ima du‘âları hizmetinde derkâr olub ahâli-i vilâyet 

dahi kendüden hoşnud ve râzîler olduğı müşâhede olunub cerideye tahrîre cesâret 

kılındu ve ertesi gün kayıklar ile Kılburun’a83 geçilüb Orkapusu84 bu mahalle kırk sâ‘at 

mesâfe olmağla iki bayrak beşlü85 ile revâne ve iki gice berr ü beyâbanda kalınub 

Âsitâne’den yigirmi iki günde Orkal‘asi86 nâm mahalle duhûl ve sa‘adetlü celâdetlü 

hân-ı âlîşan hazretleri Bağçesaray’da87 hastalık olmağla sayd ü şikar behânesiyle Kırım 

Adası88 dâhilinde Leb-i Deryâ’da vâki‘ Orkal‘ası’na üç sâ‘at mesâfe Katkazak nâm 

                                                 
79 Palanka (Palanga): (Macarcadır); Etrafı hendeklerle çevrilmiş, ağaç ve topraktan yapılmış istihkama, 
verilen addır (Pakalın, 1993: 752). 
80 Berezen: Berezina, Rusya’da ırmak, sağ kıyısı Dniepr ırmağına kavuşur, 613 km dir (Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: ,1534). 
81 Ocak Ağaları: Başta Yeniçeri Ağası olmak üzere ocağın ileri gelenleri hakkında kullanılır bir tâbirdir. 
(Pakalın, 1993: 712).. 
82 Beşlû Ağası: Yeniçerilerden beş akçe ulûfeli olanların sergerdesi, yani âmir ve zâbitiydi (Pakalın, 1993: 
211). 
83 Kılburun (Kinnbrunn) :Özi Kalesi’nin bulunduğu sahilin karşısında bir kaledir (Savaş, 1999:29). 
84 Orkapısı: Kırım’ın kuzey civarlarında olup, Kırım’ın kilidi sayılır (Uzunçarşılı, 1988: 13). 
85 Beşlü; Beş.akçe ulûfeli yeniçeriler hakkında kullanılırbir tâbirdir.Vazifeleri askere yol açmak, delilik 
işini görmekti (Pakalın, 1993: 211). 
86 Or Kal’ası: Ur-kapısı’ndan kırk saat uzakta olup, Kırım’a daha yakın olarak yapılan kaledir 
(Uzunçarşılı, 1988: 13). 
87 Bahçesaray: kırım yarımadasında, Yayladağın kuzey eteklerindeki tarihsel kent (Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 1215).  
88 Kırım: Karadenize doğru uzanan ve Karadeniz’i Azak denizinden ayıran büyük bir yarımadadan oluşan 
bölge; 27000 km2 (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 6708). 
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karyede bulunub Mehmed Bâkî Efendi nâm bir ademîsîn gönderüb ertesi kendüleri dahi 

Or’a teşrîf buyurdıklarında inâyetlü efendimin mektûb-ı şerîf ve kâ’ime-i münîfelerin 

teslîm ve lisânen fermân buyurdıkları ba‘zı ahvâli tefhîm ve kendülerinin lisanen 

takrîrlerini inâyetlü [3/b] veliyyü′n-ni‘amın hâk-i pây-ı âlîlerine bir kıt‘a kâ’ime-i 

bendegî ile irsâl kılındı fi 26 M sene 113589 Tarih-i mezbûrda bu mahalden hareket ve 

Kırım karyelerinden ve Karasu’dan90 ve Kerş’den91 mâh-ı Saferü’l-hayrın beşinci güni92 

Kal‘a-i Cedîd93 nâm mahalle nüzûl, vech-i meşrûh üzere kal‘a neferâtı ve Ocak Ağaları 

Ömer Paşa tarafından istîkbâl ve nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûna ikrâmen top şenliği 

ile konağımıza nüzûl olındıkda Kal‘a Ağaları “mukaddem Azak’a94 sizin haberiniz 

gidüb Çetenli nâm mahalle Beşlü Bayrakları karşu gelmeğe muhtacdır. Zirâ Çetenli’den 

öte yalınız gidilmez. Devlet-i Aliyye tarafından gelenler ol mahalde bayraklar gelince 

be-her-hal meks iderler” deyü haber virmeleriyle biz dahi sa‘adetlü Mirza Mehmed Paşa 

hazretlerine Çetenli nâm mahalle bayraklar göndermek içün âdemimiz ile bir mektûb 

tahrîr ve Aço95 Kal‘ası muhâfızına bir beşlü ile gönderilmek üzere irsâl ve ertesi gün 

sefîneler ile on sekiz mîl deryâdan Taman96 yakasına geçilüb ertesi Temrek97 nâm 

mahalle nüzûl olındıkda bir gün meks olınub Beşlü Bayrakları geç gelür mülâhazasıyla 

                                                 
89 6. XI. 1722. 
90 Karasu : Kırım yarımadasının doğusunda ve Azak denizinin güneyinde olıup Kerç bölgesine yakındır 
(Uzunçarşılı, 1988: 17). 
91 Kerş (Kerç): Kırım yarımadasının doğusunda ve Azak denizinin güneyinde olıup Zabaş boğazını kesen 
stratejik bir yer (Uzunçarşılı, 1988: 18).  
92 15. XI. 1722. 
93 Kal‘a-i Cedîd (Yenikale) :Taman’ın kuzeyinde, Zabaşboğazında bir kale (Savaş, 1996: 167). 
94 Azak: Azak denizine dökülen Don ırmağının ağzında berkitilmiş kale (şehir) (Büyük Larousse Sözlük 
ve Ansiklopedisi, 1986: 1131). 
95 Açu kalesi (Açujevo): Vezir Ali Paşa tarafından, Azak kalesi’ni kolay zapt edebilmek için, Kuban 
Nehri kenarında ve Temrek Kalesi’ne on bir saat mesafede, Kuban çayı ile Azak Denizi’ne karıştığı yere 
yakın bir mahalde yaptırdığı kale (Savaş, 1996: 165). 
96 Taman: Azak Denizi’nde, Kerç Boğazı’nın batı yakasında bir kale (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1995: 
775). 
97 Temrek (Temruk): Kuban’ın kuzey batısında, Azak Denizi sahiline yakın bir şehir (Savaş, 1996: 167). 
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sa‘adetlü Bahtgiray Sultan98 on sâ‘at karîb mesâfe Kapulu nâm mahalde olub ve Çetenli 

nâm mahall berr ü beyâbân olmağla nâme-i hümâyûn ile meks olunmamak içün bir 

mikdar Tatar ma‘iyyetimüze ta‘yîn itmeler içün bir mektûb gönderilüb ertesi gün 

Karakoban nâm mahalle nüzûl ve andan dahi Çetenli kurbuna nüzûl olundıkda Aço 

Beşlü Ağası Mustafa Ağa menzil tedârûki içün mahall-i mezbûra gelûb ve Temerek 

Beşlü Ağası Çoban Ağa yanımızda olmağla ikisinin neferâtı ile gitmek üzere kendülere 

tefhîm olundıkda “bir vechile bizler boynumuza almayuz ve neferâtlarımız dahi cümlesi 

yanımızda mevcud değildir, götürmeğe havf ideriz” deyü [4/a]. cevâb eylediklerinde 

der‘akâb Bahtgiray Sultan tarafından mektûbu vârid olub ve mefhûmunda 

“ma‘iyyetinüze Mehmed Mirza nâm âdemimiz ta‘yîn olunmışdır Azak beşlüleri gelüb 

mülâki olundıkda avdet etdiresüz” deyü tahrîr etmişler. Ertesi Nehr-i Kobanı ubûr, bir 

sâ‘at karîb Küçükakındılı nâm mahalle nüzûl ve ta‘yîn olunan Mehmed Mirza sekiz 

nefer âdem ile mahall-i mezbûra gelub “dahi âdemin var mı?”deyü su’âl olundıkda 

“hergelemiz99 karşuda olmağla cem‘ idemedim” deyü cevâb eyledi. Biz dahi 

mütevekkilen ale’llâh kendü âdemlerimiz ve onbeş nefer mikdarı sürücü ile revâne ve 

dört gice berr ü beyâbânda kalınub Güğümlük nâm mahall Azak Kal‘ası’na100 iki sâ‘at 

karîb olmağla Azak beşlülerine müsâdefe olunub ol gice ol mahalde kalınub ertesi 

Güğümlük suyunı mürûr ve Azak valisi tarafından  nâme-i hümâyûn istikbâl içün sâbıka 

kethüdâsı İbrâhîm Ağa’yı ve Beşlü Ağaları gelüb Azak’a duhulümüzde üç pâre top 

                                                 
98 Bahtgiray : Deli Sultan da denir. Kırım hanı ( ? 1746 –Midilli 1801 ). Kırım Giray’ın oğlu , Maksut 
giray’ın ikinci hanlığı sırasında da kalgay (Veliaht) oldu. Rusya’nın Kırım Hanlığı’nı ilhakını (1783) 
tanımayan Osmanlılarca Han atanarak Bucak’a gönderildi (1789). Yaş Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a 
çağrılarak azledildi (1792), Girit’e sürüldü ve son sürgün yeri olan Midilli’de öldü (Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:1218). 
99 Hergele: 1.Eşek sürüsü 2. Binek ve taşıta alışmamış huysuz hayvan (Devellioğlu, 1993:358). 
100 Azak kalesi: Azak denizine dökülen Don ırmağının ağzında berkitilmiş olan bu kent Ortaçağ’da 
önemini yitiren eski Yunan kolonisi Tanais’in yerine, kıyıdan 15 km daha içerde Tana adıyla kuruldu. 
Rus Kiev Prensliği’nin bir parçasıyken (X.yy.) Venedik, Ceneviz ve Altınordu devletlerinin egemenlik 
için çekişme alanı olarak büyük önem kazandı. Kale, Karadeniz stratejisi açısından oldukça önemlidir 
(Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 1131). 
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şenliği idüb defterdâr efendinin konağına nüzûl El vâki fî 17 S. sene 1135101 Yevm-i 

mezbûrda devletlü Mirza Paşa hazretlerine varılub bir sâ‘at evvel gitmemüz içün 

müzâkere olunıb Moskovlu tarafından hudûd başında olan Yenikal‘a Boyarı’na102 

mektûb yazılub Azak Çete Ağası Mustafa Ağa ve tarafından bir âdem gönderilmek 

üzere tasmîm olundı. Biz dahi bir imtihân içün ma‘iyyetimüze ta‘yîn tercümân 

Antonaki’yi ma‘an göndermek üzere devletlü Mirza Paşa hazretlerinden istizân olunup 

anlar dahi münâsib görmekle ma‘an gönderildi. Zira “yollarda Kapu Kethüdâsından 

Serhad başlarından olan zâbitlere kâğıdlarım vardır, ben vardıkdan sonra sizi bir sâ‘at 

tevâkkûf itdirmezler ve sizi i‘zâz u ikrâm ile götürürler. Bu yollardaki gibi zahmet 

çekilmez” deyü söyler idi [4/b]. Bundan mâ‘ada Çar’ın avdeti esnâ-yı müsâhabetde 

Çarımız bu işe bu kadar yapışdıktan sonra″ ferâgat itmek emr-i muhâldir” deyü herbâr 

söyler idi. Biz dahi ″inâyetlü efendilerimizin hulûs-ı kalblerine göre cenâb-ı rabbi′l-

âlemîn103 kendü kahrıyla münhezimen avdetin müyesser eyleye” deyü derûnî du‘a 

iderek ertesi gün vezir-i müşârun-ileyh tarafından ve tarafımızdan Azak Kal‘ası’na 

duhülümüzü ve ol tarafa azimetimizi müş‘ir mektûblar tahrîr ve taraflarına irsâl olundı. 

Yedi gün mürûrundan sonra avdet ve vezir-i müşârun-ileyh hazretlerine yazılan 

mektûblarında hudud başında Mustafa Ağa ile mükâlemeye ta‘yin olan Komsar’ın 

geldüğini tahrîr idüb ″bizim ol tarafa varmamızu kat‘a tahrîr itmeyüb ancak zâbîtime 

âdem gönderdim; madam ki haberi gelmedikce bu tarafa gelmelerine ruhsat virmem ve 

geldikleri halde ta‘yînâtların virmeğe iktidarım yokdır” deyü lisânen gönderdiği 

cevâbdan sonra ″lisânen haberine ne itibâr” deyü kanâ‘at olunmayıb tekrar vezir-i 

müşârun-ileyh tarafından ve tarafımızdan ″lisân haberine ne itibâr ve taraf-ı Devlet-i 

                                                 
101 27. XI. 1722. 
102 Boyar (Rusca): Ortaçağ’da prens olmayan asillerden olan kimse; 1864’e kadar Romanya’da büyük 
toprak sahibi olan asiller sınıfına mensup olanlara verilen sıfattır (Pakalın, 1993: 240-241). 
103 Alemlerin( Kainatın), Rabbî (Efendisi) olan Allah. 
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Aliyye’den bir sâ‘at evvel Çar hazretlerine varılmak fermân olmuşdır” deyü mektûblar 

yazılub irsâl olundıkda üç gün mürûrundan sonra Boyar-ı mesfûr104 tarafından vezir-i 

müşârun-ileyh 105 hazretlerine ve tarafımıza gelen mektûbların tercümesidir, El vâki‘ fî. 

28. S.sene 1135106: 

Devletlü, sâ‘adetlü Azak Valisi Mehmed Paşa hazretlerine temennâ olınur ki bu 

senede ve bu ayda gönderdiğiniz kağıd gelüb vusûl ve mefhûmu ma‘lûm oldı. Nişli 

Mehmed Ağa içün tahrîr buyurılmış idi. Mukaddem kağıdınızda haberin virmedim idi. 

Şimdi tekrar mektûb tahrîr olınub irsâl olınmışdır ve sizin âdemleriniz yediyle kapudan 

beş nefer Kazak ile [5/a] gönderilmişdür. Siz devletlüye recâ olınur ki Kapucıbaşı 

Ağa’ya bulışdırasız ve Kapucıbaşı Ağaya bulışdıkdan sonra selâmet üzere gene avdet ve 

tarafımıza irsâl idesiz temennâ olınur. Bende İdrialûs  

Tarafımıza gelen mektûbın tercümesidir:  

İzzetlü, dostumuz Mehmed Ağa selâmlar ve du‘âlar olınur. Sizin gönderdiğiniz 

ademler ile mektûbınız vusûl buldı ve ma‘lûmumuz oldı. Anın cevâbıdır ki size 

yazmışızdır. Devletlü Azak Valisi Mehmed Paşa’nın mektûbında sizin Azak’a 

geldiğünüzü yazmışlar ve tercümân Antonaki’yi gönderdiğin işaret itmişler ve benim 

mektûbumda Paşa’ya cevâben yazmamış idim. Niçün lisânen tercümâna ifâde etmişdim 

ki bu tarafda kal‘amız yeni yapılmadır, böyle ilçileri almağa kondurmak içün bir yer 

yapılmamışdır. Azak Yenikal‘a’dan uzak olmayub bir günlük yol olmağla benim 

zâbitimden heman fermân gelduği gibi sizi ri‘âyet ile almasına me’mûrım ve Çar 

efendimizin oldığı mahalle [sizi]107 riâyet ile götürürüm. Eğer fermân gelince Azak’da 

meks itmeğe razı değilseniz buyurın fermân gelince Yenikal‘a’da meks idin kendinüzün 

                                                 
104 Mesfûr: Belgelerde hemen hemen büyük bir çoğunlukla gayr-i müslimler için kullanılan sıfattır 
(Savaş, 1996: 307-314). 
105 Müşârun-ileyh:Yüksek rütbeli devlet memurları hakkında kullanılan sıfattır (Savaş, 1996: 308). 
106 5. XII. 1722. 
107 YN’da varak 85/a bulunmamaktadır. 
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harciyle ve size ifâde iderim ki yeni yer olmağla huzûrsız konaklarda olursuz çok 

âdeminiz olmağla sıklet olur zahire içün bulmakda size azîm zahmet olur ve size hoş 

geldiniz demeğe âdem göndermediğimiz ma‘zûr olsun işlerimiz ziyâde çok olmağladır. 

Şimdi Yenikal‘a’dan kapudanımızı gönderdik; hoş geldiniz, safâ geldiniz. Eğer kendi 

harcınız ile fermân gelince Yenikal‘a’da oturmağa gelürseniz heman elinizdedir buyurın 

konak veririz ve kapudanımız ile haberin gönderesiz” Bende İdrialûs  

Tekrar kapudanıyla tarafımızdan irsâl olunan mektûb sûretidir, fî 29 S. sene 

1135108: 

Sadâkatlü, muhabbetlü Yenikal‘a [5/b] boyarı dostumız- “hutimet avâkıbuhû 

bi′l-hayri ve′r-reşâd kıbeline109”- dostlığa layık ve mihr ü muhabbete muvâfık selâm-ı 

selâmet-encâm ve peyâm-ı meveddet-irtisâm iblâğıyla hatır-ı dostaneleri ri‘âyet ve 

isti‘lâm olındıkdan sonra inhâ ve ifhâm olunır ki. İrsâl eylediğiniz kapudanız yediyle 

mektûbınuz vusûl ve mefhûmu ma‘lûm oldı. ″Kal‘amız yeni yapılmış kal‘adır size lâyık 

konak bulunmaz ve yanınızda âdemleriniz çok olmağla zabitimden fermân gelince 

tedarükine kâdir değiliz, zahmet çekersiz, eğer zahireniz ile gelürseniz hoş geldiniz. Ne 

vakit gelmek murâd iderseniz konaklar hazırdır” deyü yazmışsınız, hazz eyledik. El 

hamdi′llâhi te‘âlâ şevketlü, kudretlü, azametlü pâdişâh-ı âlempenâh efendimizin eyyâm-

ı devletlerinde size bir dürlü zahîre teklîfi ile rencîde idüb zahmet çekdirmeyüz . 

Hürmetlü Çar hazretlerine varınca kendü akçamız ile iktîza iden zahîremizi alurız . 

Dostluk muktezâsı üzere bizim sizden matlûbımız bir gün evvel nâme-i hümâyûn-ı 

şevket-makrûn ile hürmetlü Çar hazretlerine göndermeğe sa‘y u ihtimâm iylemenizdür. 
                                                 
108 9. XII. 1722. 
109 Yabancı hükümdarlara ve devlet adamlarına yazılan belgelerden anlaşılan, hırıstiyan hükümdarlara 
kullanılan du’â formülüdür. Ancak; “hutimet avâkıbuhû bi′l-hayri” şeklinden ziyâde , “Hatema’llâhu 
avâkibehû (avâkibehâ) bi’l-hayri ve’r-reşâd ve elheme (ve ahsene) ileyhi sebîle’s-savâb (sebîle’r-rüşdi) 
ve’s sidâd”şeklinde kullanılmaktadır. Rutbesi itibariyle daha alt kademede olan ve belgede doğrudan 
muhatap olmayan hıristiyan memurlara (Elçiler, Voyvodolar vs.) ise, yukarıdaki Du’â formülünün pasif 
formu olan hutimet avâkıbuhû bi′l-hayri” veya “hutimet avâkıbuhû bi′l-hayri ve′r-reşâd kıbeline” şeklinde 
kullanılmaktadır (Savaş, 1996: 225).. 



 73 

İn şâ’a’llâhu te‘alâ mâh-ı Rebî′ü′l-evvelin gurresi hamîs110 güni Azak’da hareket ve 

hudûda karîb bir mahalde ol gice meks ve ertesi yevm-i Cum‘a seherice mahall-i 

mezbûrdan dahi hareket ve size Yenikal‘a’ya varılmak tasmîm olınmışdır, sizler dahi 

mu‘tâd-ı kadîm üzere merâsim-i Dostluk ne vechile ri‘âyet olınmak lâyık ve münâsîb 

ise icrâ idersiz ve tercümân Antonaki dahi kapudanınız ile mâ‘an tarafınıza âminen ve 

salimen i‘âde ve irca‘ olınmışdır. Ve′s-selâmü alâ meni’t-tebe‘a′l-hüdâ”111 Hudûddan 

Yenikal‘a, sâ‘at beş. Bundan sonra Or Kal‘ası’ndan sa‘âdetlü, celâdetlü han-ı âlîşân 

hazretlerinden müfâreket esna-yı râhda vâki‘ kazâ ve kasabada kal‘a ve palangalardan 

Karasu ve Yenikal‘a ve Taman ve Temerek ve Aço ve′l-hâsıl Azak’a gelince vüs‘üm 

mertebesi ba‘zı [6/a] ve vûkûfı olanlardan istîclâb ve üç kıt‘a memhûr ka′ime hâlâ 

Defterdar Efendi’nin ağalarından Ömer Ağa ile hâk-i pây-ı veliyyü′n-ni‘amiye irsâl 

kılınmışdır. Ba‘dehu Azak’da inâyetlü veliyyü′n-ni‘am efendilerimizin eyyâm-ı 

devletlerinde iktîzâ iden [cümle]112 zehâîr ve levâzımâtımızı (cümle)113 tedârik ve 

mübâya‘a olınûb mâh-ı Rebî′ü′l-evvelin gurresi hamîs114 güni Azak’dan hareket ve 

savb-ı me’mûremize azimet olındıkda devletlü Mirza Paşa hazretleri tarafından sade 

nakkâre115 ile sâbıkâ kethüdası İbrâhîm Ağa’yı ve neferâtlarıyla on bayrak Beşlü 

Ağaları’nı ta‘yîn buyurub ol gice hudûd başında meks olınub ertesi Boyar-ı mestûr 

tarafından yüz nefer atlu ile bir kapudanı İkizoba ta‘bîr olınur mahalde istîkbâl-i nâme-i 

hümâyûn ile bizi teslîm ve Ağa-yı mûma-ileyh teslîmine yedlerinden temessük alub ve 

cümle ile helâlleşilüb mütevekkilen ale′l-a’llâh revâne olınmışdır. Bir sâ‘at murûrından 

sonra sınur başında zâyi‘ olan eşyaların da‘vâsına me’mûr Mustafa Ağa ile mükâlemeye 
                                                 
110 10. XII. 1722 Perşembe. 
111 “…Selâm doğru yola uyana olsun…”. (Yıldırım, 1982: 315). Kur’an-ı Kerim, XX, 47. âyet-i kerimesi 
eskiden, müslümanların gayr-i müslimlere karşı bir selâm formülü olarak kullanılırdı. 
112 YN’da varak 86/a’da, bulunmamaktadır. 
113 YN’da “Levâzımatımızı” kelimesinden sonra varak 86/a’da “Cümle” kelimesi gelmektedir. Bu kelime, 
TN’da yokdur. 
114 16. XII. 1722. Perşembe. 
115 Nakkâre : Askeri mızıka takımında çalınan Çiftenâra, dümbelekdir (Sertoğlu, 1986:215-236). 
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ta‘yîn olan Komsar’a müsâdefe olınub dostluk merâsimi üzere vâfir dil-nevâzlık idüb 

biz dahi ″Çar hazretleri tarafından sınur başında Mustafa Ağa ile mevâdd-ı mezbûrı 

dostluk şurûtu üzere bir sûrete ifrâğ itmek içün ta‘yîn olınmışızdır. İn şâ’a’llâhu te‘âlâ 

eshel vech üzere sûret-pezîr olub ve mâbeynde bu misüllû yaramazlık idenlerin cezalar 

dahi tertîb olınur” deyü sınur başına gidüb biz dahi Yenikal‘aları’na nüzülümüzde 

Boyar-ı mesfûr dostlığa layık vechile ikrâm ve nâme-i hümâyûna ikrâmen dokuz pâre 

top şenliği idüb ve konaklar ta‘yîn ve ertesi konağımıza gelüb” bu vakte dek bu yoldan 

ilçi geçdüğü olmayub ihtimâldir ikrâmda kusûr olınur mülâhâzasiyle mukaddem size 

şöyle yazmış idik. Şimdi Çarımızın fermânı geldi sizi mu‘azzez [6/b] ve mükerrem 

götürürüz (ve)116 kendüleri dahi Ejderhân’dan117 avdet ve Moskov’a azimet itmişlerdir. 

Ancak kal‘amız yeni olmağla araba ve bârgîr tedarüki içün (ve)118 [bir]119 iki gün meks 

idesiz” deyü recâ eyledüler. Biz dahi efendilerimizin eyyâm-ı devletlerinde dostluk 

rüsûmına lâyık ikrâm ve kendüye bir ağır boyama ihdâ ol dahi ertesi bir Hinto120 

gönderüb derûn-ı kal‘ada konaklarına da‘vet idüb da‘vete icâbet olınub varıldıkda anlar 

dahi dostlığa lâyık ikrâm, kahve ve çay şerbeti götürüb Devlet-i Aliyye ile Çarlığın 

dostlığı müzâkere olınub vedâ‘ olındukda bir top sade hıtâyı taklîdi hediye virüb biz 

dahi tekrar avdetine bir boyama ihdâ ve gene hinto ile konağımıza gelüb taraflarından 

ma‘iyyetimize bir kapudan ta‘yîn eyledüler. Bir iki gün dahi avk idüb tekrar araba ve 

bârgîr içün ibrâm olındukda “ser-askerimiz121 tarafından sizi mu‘azzez götürmek içün 

mahsûs bir âdem gelecekdir, anın içün tehîr olınur” deyü ibrâm olındıkda araba ve 

                                                 
116 YN’ da varak 87/a’da “ve” bağlacı bulunmaktadır.TN’da bulunmamaktadır. 
117 Ejderhan (Astrahan): İdil (Volga) ırmağının Hazar Denizi’ne döküldüğü bölgede egemenlik kuran 
başkenti Astrahan olan devlet (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 3566). 
118 YN’da varak 87/a’da “ve” bağlacı bulunmaktadır.TN’da yokdur. 
119 YN’da varak 87/a’da bulunmamaktadır. 
120 Hinto (Hintov): Koçi nevinden yaylı arabanın adıdır ve Macarca’dır .(Pakalın, 1993: 843). 
121 Serasker: Eskiden Milli Müdafaa Vekili (Milli Savunma Bakanı) yerinde kullanılır bir tâbirdir 
(Pakalın, 1993: 176). 
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bârgîri getürüb mâh-ı Rebî′u′l-evvel’in sekizinci Pençşenbih güni122 hareket olındıkda 

yedi pâre top şenliği itdiler. Kal‘a-i mezbûr Don kenarında çimden yapılma bir sagîr 

kal‘adır, yedi aded tâbyası var; dördü su tarafında, üçü kara tarafına nâzır; bir iki âdem 

kaddi hendeği ve on zirâ‘ mikdarı eni vardır ve hendeğin taşrasında ağaçdan çarh-ı 

felek123 dizilmiş ve her tâbyede yedişer pâre temur topları var ve iki kurşum menzili 

kadar mahalde bir varoşı var ve Taygan124 mânde beş yüz mikdarı köhne köprü tonbarı 

misillü tonbazı125 var ve Çerkeskerman didikleri kal‘a cânibinden anın dahi önünden 

Don suyu mürur ider. Mezbur Don suyının bir mikdarı ada misillü kal‘ai çevirmiş. 

“Bunun dahi yetmiş seksen mikdarı topu [7/a] varmış deyü haber virdiler ve bu Don 

Kazaklarının başı olan Hatman126 kal‘a-i mezbûrda sakindir ve Topal Yuvan didikleri 

mel‘un dahi bu Kal‘a’da olub mezbûr Hatman’nın hükmindedir. Mezbûr kal‘alar bir 

metin müstâhkem kal‘alar değildir. Der menzîl-i Mançkerman-sâ‘at 3, üzerimize ta‘yîn 

olan kapudan tarafından menzîl-i mezbûre konaklar içün mukaddem [âdem]127 vardıkda 

“Bizler bunda konak virmeyüz, hatmanımızdan kâğıd olmadıkça” deyü cevâb virmişler. 

Biz vardıkda her ne hâl ise konak bize ve bir konak Osmân Ağa’ya kusur 

tevâbi‘lerimizi bir etmekci firununa kondırub kapudan-ı mesfûre “ilçi misafirdir, konak 

virdik lâkin sana virmeyüz” deyü ol gice araba içünde yatırmışlardır. Ale′s-seher 

tarafımıza tercümân gelüb bu gice “Varoniş ser-askeri tarafından sizi götürmek içün 

                                                 
122 23. XII. 1722. 
123 Çarh-ı felek: Osmanlılar zamanında harpte kullanılan müdafea âletlerinden olup yaya ve atlı 
askerlerinin hücumlarından muhafaza olunmak üzere yapılan bir nevi siperdir.Çarh-ı felek tulanî ve dört 
köşeli bir mertek olup kalınlığı oniki parmak ve uzunluğu ise on iki ayakdır bu mertek karış karış hisab 
edilerek her bir karış üzerinde delikler vardır bu deliklere sivri çiviler, harbe ve saire gerilerek düşmanın 
geçmesine mani olunur; çarh-ı felekler zamanımızın muharebelerinde kullanılan dikenli tellerin vazifesini 
görürdü.bunlar kal’e ve istihkâmların yıkılmış yerlerine konulur ve ön tarafına da domuz ayağı denilen 
çiviler döşenirdi (Uzunçarşılı, 1988: 517). 
124 Taygan (Taganroy): Azak Kalesi’nin güney batısında Özi nehri yakınında ve deniz kenarında bir yer. 
(Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1995:693) ayrıca (Savaş, 1996: 170). 
125 Tonbazı (Tombazı): Köprü altına konur veya şamandıra gibi kullanılır veya nehirlerde nakliyatta 
köprü dubası yerinde kullanılır, altları düz bir nev‘i kayık adıdır (Sami, 1987: 910). Ayrıca .(Pakalın, 
1993: 511). 
126 Hatman (Hatman):Kazak serdarı demektir.İlk hatman (Lan Kronevski) dir (Pakalın, 1993: 767). 
127 YN’nın varak 87/b de bulunmamaktadır. 
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mahsûs âdem geldi, şimdiden sonra refâhiyet üzere gidersüz, kendüsi Çerkes 

Kerman’da olan Hatman’a gitdi; zirâ bu Kermanlar anın hükmündedir andan kağıd 

alacakdır gelince bugün meks idin” deyü cevâb eyledi. “Biz dahi meks itmeyüz, 

ardımızdan gelsün” deyü ibrâm ve hareket olınmışdır. Der menzîl-i Boğazkerman sâ‘at 

2,30; Der menzîl-i Kerman-ı Beserkino sâ‘at 3; Der menzîl-i Kerman-ı Melhof sâ‘at 

1,30; Der menzîl-i Kerman-ı Daztol sâ‘at 3; Der menzîl-i Kerman-ı Kondroş sâ‘at 6. 

Menzîl-i mezbûrda sabah hareketimizden mukaddem Varoniş ser-askeri tarafından 

üzerimize ta‘yîn olan Mayor Çerkes  Kerman’dan gelüb vâfir i‘tizâr ile “Bu Kermanlar 

Çerkes Kerman’da olan Hatman’ın hükmündedir. Ana vardım size ikrâm itmek içün 

Çar’dan kağıdlarım var idi ve sizin içün Kermanlara hitâben kağıdlar aldım, şimdiden 

sonra sizi ikrâm ile götürürüm ve sizi doğru yoldan Moskov’a gitmeğe Çarımız fermân 

itmişlerdir sizi doğru yol ile bir sâ‘at mukaddem götürürüm” deyü cevâb eylediklerinde 

bi-lutfi′llâhi te‘âlâ yolu çevirdiğinden [7/b] bu dahi dek oldığı ma‘lûm oldı. Menzil-i 

mezbûrdan Don suyını bıragub bu mahalle gelince Don kenariyle gelinüb altı aded 

Kerman yolları sazlık ve ba‘zı yerleri bataklıkdır ve Kerman-i mezbûrlar bir metin ve 

müstâhkem değil ancak Tatar havfîndan Palanga misillü ağaçdan birer şarampo 

çevrilmiş, bağ hendeği kadar birer hendeği ikişer üçer sagîr temur şayka128 topları129 var 

hîn-i iktizâda birbirlerine haber içün bu mahalde Don kenarından ayrılub ve sol tarafa 

gidilüb bozuk ta‘bîr olınur lisân-ı Tatarca ve Moskovca Doneç dimekle ma‘rûf bir nehr-

i kebîr kenariyle gidilmişdir. Nehr-i mezbûr gene bu mahalde Don suyına dökilür. Der 

                                                 
128 Şayka (Rusça: Çayka: Kırlangıç): Kürekli ve yelkenli altı düz ve enli büyükçe bir nev‘i hızlı harb 
gemisinin adıdır. Ruslar bu türlü gemilerle Karadeniz’deki Osmanlı sahillerini tahrip ve yağma 
ettiklerinden mazarratlarına meydan vermemek için deniz kuvvetleri gönderilmek suretiyle büyük 
gayretler sarf edilirdi. Ayrıca Osmanlı Donanması’nın kürekli ve yelkenli, Tuna Nehri’nde kullandığı 
tipik deniz aracıdır (Pakalın, 1993: 312). Ayrıca (Savaş, 1999: 71). 
129 Şayka topları: Şayka adı verilen harb gemilerindeki toplara verilen addır. Bu toplarla on altı karış 
boyunda, yirmi iki okkalık (29 kilo) mermer gülle atılırdı. Başlıkları karaağaçtan yapılırdı (Pakalın, 1993: 
312). 
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menzîl-i Kerman-ı Kaltonisa [sâ‘at 10]130, Der menzîl-i Kerman-ı Kamanice [sâ‘at 6]131; 

Der menzîl-i Kermani Hondrof [sâ‘at 3]132; Der menzîl-i Kerman-ı Mitakin [sâ‘at 4]133; 

Der menzîl-i Kerman-ı Buhan [sâ‘at 3]134. Kerman-ı mezbûrlar dahi tahrîr olınan 

kermanlar gibidir. Hatman’ın hükmi bu mahalde temam olub Don kazakları ta‘bîr 

olınan bu kermanlarda sakindir ve içlerinde câ-be-câ Kalmuk keferesi dahi vardır. 

Menzîl-i mezbûrlar birbirlerine üçer dörder sâ‘at mesâfe olub her birinde birer dürli illet 

ile birer gice kalarak Yenikal‘a’nın bârgîrleriyle bu mahalle dek getirüb tekrar araba ve 

bâr- gîr tedârikü içün bir gün meks itdirülüb bu mahalle gelince yollarda isticlâb olınan 

ba‘zı havadisât bir kıt‘a kâ’ime-i bendegi Azak Vâlisi tarafından gönderilmek üzere arz-

ı hâk-i pây-ı veliyyü′n-ni‘ami kılındı ve bu menzîlden Bozok suyunu dahi geçüb Haydar 

ta‘bîr olınur nehrin kenariyle gidilmiştir. Nehr-i mezbûr Tunca kadar vardır. Der 

menzîl-i Kerman-ı Haydar sâ‘at 12, der menzîl-i Kerman-i Belenski sâ‘at 7; Der menzîl-

i Kerman-ı Zakotni sâ‘at 4; Der menzîl-i Kerman-ı İstiravoda sâ‘at 2.30; Der menzîl-i 

Kerman-ı Belilonski sâ‘at 3; Der menzîl-i Kerman-ı Edevetok sâ‘at 5; Der menzîl-i 

Kal‘a-i Palunka sâ‘at 3. Kal‘a-i mezbûre gelince kermanlar birer karye misillüdür. Tatar 

havfından [8/a] ba‘zılarında birer şarompa çevrilmiş, anlar dahi vîrân; ancak kal‘a-i 

mezbûr bir [yüce]135 tepe üzerinde vâki‘ çatmadan ve dört köşesinde birer kulesi var ve 

dairen mâdâr etrafını varoş136 çevirmiş ve varaşun dahi etrafını göl çevirmiş ve Tatar 

havfından bu mahalde bin mikdarı muhâfazacı Dıragon ta‘bîr olınur atlu soltat137 askeri 

muhâfızlarıdır. Bunlar sefere gitmemişlerdir, bundan akdem üzerimize me′mûr olan 

                                                 
130 YN’da varak 88/b’de bulunmamaktadır. 
131 YN’da varak 88/b’de bulunmamaktadır. 
132 YN’da varak 88/b’de bulunmamaktadır. 
133 YN’da varak 88/b’de bulunmamaktadır. 
134 YN’da varak 88/b’de bulunmamaktadır. 
135 YN’da varak 89/a’da bulunmamaktadır. 
136 Varoş: Macardır; Şehrin kale dışında olan kısmı, şehrin kenar mahallesi yerinde kullanılır bir tâbirdir 
(Pakalın, 1993: 584). 
137 Soltat: (Almanca) Asker. 
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Mayor geldikde Voroniş ser-askerinden tarafımıza muhabbeten selâmın getirüb 

[dostluk]138 arz itmişler idi. Biz dahi dostluk merâsimi üzere bir mektûb tahrîr ve bir 

dest-avîz irsâl eylediğimize binâ’en ol dahi tarafımıza bir mektûb tahrîr idüb mahall-i 

mezbûrda vüsûl bulmışdır. Mektûbun tercemesidir; 

“İzzetli dostımuz Kapucubaşı, sizin dostlığa binâ’en yazılan mektûbınız vüsûl 

buldı. Pek memnûn oldık ve ben de hizmetinizde bulınmağa hazırım Allâh nasîp ider ise 

buluşdığımız vakitde her şeyden ma‘lûmunız olur ve size ifâde iderim ki İmparator’un 

fermânı üzere Kurutabak Kal‘ası’na dahil oldım ve size mektûbı ol mahalden yazdım ve 

siz ol yoldan geçersiz, umarız sizinle ol mahalde görüşürüz dostlığa binâ’en sizin 

hizmetinizde olmağı isteriz. Bende Petro Armanloka.”  

Kal‘a-i mezbûre nüzulümüzde Moskov’un yolu doğru Tuğla139’ya gider iken bu 

mektûbdan gene bizi bir tarafa sabdıracakları ma‘lûm oldı. Lâkin bir vechile çare 

mümkin olmayub ve olmayacağı dahi bedîdâr olmağla -es-sabru mîftâhü′l-ferec-140 

mazmûniyle amel ve vaktin iktîzâsına göre hamûş oldık. Der menzîl-i karye-i Limone 

sâ‘at [5]141; Der menzîl-i Usret sâ‘at [5]142. Menzîl-i mezkûre gelür iken buçuk sâ‘at 

kurbînde Bırabaş143 ta‘bîr olınan askerin Hatmanı Ejderhân Seferinden avdet idüb bir 

gurşun nişanı karîbimizden mürûr ider iken [kendünin]144 [8/b] hatırın sû′al içün âdem 

gönderüb biz dahi koçumızı durgudub ve kendü dahi hintovin alıkoyub “Âyâ koçıdan 

inerler mi? ” deyü vâfir zeman müterâkkib oldılar. Biz şevketlü, azametlü, mehâbetlü 

efendimizin nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûnlarının celâdet ve mehâbetin izhâr içün 

koçumızdan bile inmeyüb gördü ki kat‘a bizden hareket yok, âhir-i kâr kendüsi piyâde 
                                                 
138 YN’da varak 89/a’da bulunmamaktadır. 
139 Tuğla (Tula-Turla): Dnestr nehri ile Hotin şehri güneyinde ve Bender’in kuzeyinde kalan yer 
(Uzunçarşılı, 1988: 58). 
140 “Gam, tasa ve sıkıntıdan kurtulmanın anahtarı sabırdır.” 
141 YN’da varak 89/b’de bulunmamaktadır. 
142 YN’da varak 89/b’de bulunmamaktadır. 
143 Bırabaş (Barabaş). Zaporog Kazakları (Uzunçarşılı, 1998: 61). 
144 YN’da varak 89/b’de bulunmamaktadır. 
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koçumızın yanına gelüb hâl ü hatır sorıldıkdan sonra bu def‘a seferlerinde çekilen 

zahmetlerine te’essüf iderek ba‘zı istimâ‘ olınan haberleri kendüden su’âl eyledükde 

cevâbları “on beş bin askerdirler, ancak ben on bin asker ile gitmiş idim, bin beş yüz 

mikdârı askerimi Oş nâm mahalde yaptığımız kal‘ada muhâfazacı ta‘yîn eyledim. Ben 

kendüm dahi dört bin mikdârı asker ile avdet eyledim, kusûr askerimden mâ‘ada 

kendimin yalnız yedi yüz bârgîrim helâk oldı ve askerimden dâhî mahallime varınca ne 

mikdâr asker ile varacağım nâ-ma‘lûm. Ve′l-hâsıl bu keyfiyet ile gidiyorım ve gene 

bana bir aydan sonra Moskov’a gel diye tenbîh eyledi. Bir aya değin ben evime bile 

varamam, ne şekil edeceğimde mütehayyir kaldım ve bu işlere vükelâ-yı devletimizin 

kat‘a rızâları yokdır. Lâkin neşleyelim, söz kâr itmez; hemân bizim rahatımız içün 

sizden bir çare olaydı ve hem sizin yolınız bu değildir; bu yollarda ne gezersiz niçün 

doğru götürmek içün sıklet itmez siz? Zirâ Kızıl Yumurta’ya145 değin kalmamağa sa‘y 

idin ve kendü ile buluşdığınızda ziyâde tekîd üzere söylen; bu işlerden ferâgat ideydi” 

deyü bizi tergîb eyledi ve “Bize ayb iylemen zirâ bizlerde yokdır. Eğer tütününüz var 

ise lutf idin bize bir mikdâr virin” deyü ricâ eyledükde biz dahi bir vukîyye tütün ve bir 

buçuk ve birkaç lüle hediye olmak üzere virdikde azîm memnun olub cevâb [9/a] eyledi 

ki “Şimdi bu tütünü bizim ordumuzda iki yüz ruble virsek bulınmaz. Bize bu 

vilâyetimize değin kifâyet ider” deyü başından kalpağın çıkarub temennâ eyledi. Biz 

dahi kendülerine “ağırlığımız ve kilârımız mukaddem ileru gitdi yohsa sizden bir şey 

dirîğ olınmaz idi. İnâyetlü efendilerimizin eyyâm-ı devletlerinde her şeyimiz vardır. 

Vilâyetinize varınca zahîrenizi bile virirdik. Ya bu sizin zarûretinize sebeb nedir?” deyü 

sû’âl olındıkda “beş altı yüz mikdârı sefîne ile Çarımızın zahiresi gelür iken Ejderhân 

Denizi’nde ziyâde furtunadan bi′l-külliye gark olmağla kaht olmasına badî bu oldı” 

                                                 
145 Yumurta Paskalyası: Hz. İsa’nın çarmıh hâdisesinden sonra tekrar dirilişi münâsebetiyle, her yıl 
İlkbahar mevsiminin ilk dolunayının görüldüğü Pazar günü kutlanan dini bayram (Bamberger,. Brunner 
ve Lades, 1953: 415). 
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deyü cevâb virüb biz dahi kendülerine vedâ‘ ve menzîl-i mezbûra nüzûl olınmışdır. Der 

menzîl-i Kal‘a-i Dübnek sâ‘at 8. Menzîl-i mezbûra gelür iken Hatman-ı mezbûrun bin 

mikdârı dögendi146 askerine ve ağırlığına ve toplarına müsâdefe olınub zelîl ü ser-

gerdân kimi sekiz on kişinin bir zebûn bârgîri var ve kimi çıblak bir mertebe şiddet-i 

şitâ ve bir mertebededir ki bir vechile ta‘bîr olınmaz. Böyle zülâletlerin147 gördükde 

cenâb-ı rabbi′l-âlemîn lûtf u keremine secde-i şükrü takdîm şevketlü, kudretlü 

efendimizin ve inâyetlü efendimin du‘â-yı ömr ü devletleri tekrar kılınub menzîl-i 

mezbûra nüzûl. Kal‘a-i mezbûr bir hendek ile çevrilmiş bir toprak kal‘adır ve şarampo 

dizilmiş ve derûnında bin mikdârı muhâfazacı dıragon soltatı vardır. Tatar havfından 

sefere dahi gitmemişlerdir ve bu kal‘anın zâbiti hâla sınur başında Mustafa Ağa ile 

mükâlemeye me’mûr komsardır. Böyle kırk pâre kermana hükm ider ve bu kermanlar 

ahâlisi cümle bir başdan ayrılma başka bir Kazaklardır ve araba ve bârgîr tedârüki içün 

bir gün meks olınub komsar-ı mezbûrın avreti “Kocam ile yolda görüşmüşler, bizimle 

dahi görüşseler” [9/b] deyü hânelerine da‘vet, biz dahi “Sâhibsiz hâneye varmak bize 

bir vechile mümkin değildir” deyü ba‘zı dest-âviz ve ağır boyama ile oğlumızı 

kendülerinin hatırlarını su’âl itmek içün gönderüb oğlumız vardıkda ikrâmen beş pâre 

top şenliği etmişdir. Fi′l-hakîka bu mahalle gelince bu avretden görülen ikrâm bir 

mahalde kimseden müşâhede olınmamışdır. Ertesi gün hareket olındıkda nâme-i 

hümâyûna ikrâmen tekrar top şenliği eyledüler. Bu mahalden gene Don kenarına gelüb 

Kurutabak ta‘bîr olınan kermanda bârgîr değişilüb ve nehr-i Don’ı buz üzerinde ubur 

olınmuşdır. Der menzîl-i Horyef sâ‘at 6; der menzîl-i karye-i Fetunke sâ‘at 6. Menzîl-i 

mezbûr Don suyını bıragub üç sâ‘at kurbînde Tagerof ta‘bir olınır Kerman’a bir kahve 

içmek içün nüzul. Kerman-ı mezbûr çimden yapılma bir sagîr kal‘a olub Varoniş 

                                                 
146 Döküntü. 
147 Zülalet, zillet: Hor ve hakir olmak manasındadır (Devellioğlu, 1993: 1187). 
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[suyu]148 önünden mürûr idüb Don suyına dökülür ve suyın kenarında iki kalyon 

kazıklar üzerine bindürüb ve üzerine tahta ile pûşîde ve bundan mâ‘ada on sekiz 

mikdârı çekdiri149 ve fırkate150 misillü mezbûr kalyonlar gibi pûşîde idüb bunları 

tefâhhus eyledükde “Taygan’dan gelme sefînelerdir151” deyü cevâb virdiler. Ol 

mahalden dahi hareket, esnâ-yı râhda Varoniş ser-askeri tarafından istîkbâl içün bir 

âdemi gelüb “Hoş geldiniz, safâ geldiniz; konaklar hazırdır, heman bıyurın” deyü da‘vet 

eyledükde biz dahi hatırın su’al idüb “Memnûn oldık. Sovukdan gelen âdeme sıcak 

konak kadar olmaz” deyü cevâb virildi. Der menzîl-i Kal‘a-i Varaniş sâ‘at 6. Menzîl-i 

mezbûra nüzûlumüzde konağımızın önünde üç yüz mikdârı tüfenk endâz bayraklariyle 

soltat selâma dizilüb konağa nüzulümüzde nâme-i hümâyûna ikrâmen dokuz pâre top 

şenliği idüb [10/a] biz dahi tarafımızdan oğlumızı gönderüb dostluk merâsimi üzere 

“Nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûna ikrâm eyledüler, hazz eyledik memnûn oldık” 

deyü hatırların su’âl eyledükde cevâb itmişler ki “Bir mikdâr rahat olsınlar, şimdi 

hatırların su’âl itmek içün biz dahi varırız” deyü oğlumızı gönderüb bir sâ‘at 

mürûrından kendüsi dahi hinto ile konağımıza geldiklerinde biz dahi odanın vasatında 

bulınub inâyetlü efendilerimizden müşâhede olınduğı vech ile ikrâmlarında ihtîmâm 

idüb esnâ-yı müsâhabetde “Bizim yol zahmetlerimizi ve yollarda ta‘yînâtımız içün olan 

kusurları bu mahalde tekmîl itmeğe hazırım, Çarım bu tarafa geldikde sizin ikrâmınız 

içün bize lisânen tenbîh bıyurdılar ve sizin teşrîfinizden hazz eyledüler, yollarda olan 

kusurları avf idersiz” deyü vâfir i‘tizâr u azim dil-nevâzlıklar152 eyledüler. “Biz dahi 

kendülerine şükrân üzere yollarda kusur olub köylerde bir şey bulınmadığını ve 

                                                 
148 YN’da varak 91/b’de bulunmamaktadır. 
149 Çekdiri: Kürekle giden ve yelkeni yardımcı bir vasıta gibi kullanan harb gemilerine verilen isimdir 
(Pakalın, 1993: 341). 
150 Firkate: Buharlı gemilerin icadından evvel Osmanlı Donanması’nda kullanılan ve 10-17 oturağa sahip 
bir hap gemisidir. Daha küçüklerine “Kırlangıç” denirdi (Pakalın, 1993: 631). 
151 Sefine: Gemi,vapur (Devellioğlu, 1993: 929). 
152 Dil-nevâz: Gönül okşayan (Devellioğlu, 1993: 828). 
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Azak’dan tedarük ile çıkdığımızı ve padîşâhların müsâfirleri bir vechile zaruret 

çekmiyeceğini bâ-husûs sizinle görüşdikde çekilen zahmetler dahi bi′l-külliye ferâmûş 

oldığını ve bundan böyle dahi zahmet çekilmeyüb her vechile rahatımız olacağını aklen 

müşâhede ve şübhemiz kalmadı” [deyü]153 ve′l-hâsıl dostlığı i‘zâm iderek cevâb 

virildikde azîm memnûn olub şapkasın çıkarub temennâ eyledi. Ba‘dehu kahve ve çay 

şerbeti ve güllâb-ı buhûr154 ile ikrâm olınub ve kendüye dahi efendilerimizin eyyâm-ı 

devletlerinde bir ağır boyama ihdâ ve veda‘ eylediklerinde “Yarın sizde bize kahve 

içmeğe teşrîf idersiz” deyü da‘vet eyledüler. İrtesi gün hinto gönderüb biz dahi 

vardığımızda ibtîdaki odada şapkası elinde istîkbâl idüb [10/b] ve oturacağımız yere bir 

zer-bâb mak‘ad ve bir yasdık hazır idüb ve masa ta‘bîr olınur sufralarının üzerinde beş 

on dürlü şekerleme hazır idüb iclas olındukda kahve ve çay ve azîm dil-nevâzlıklar ve 

“Elhamdüli’llâh Çarımız bu sene evimize geldi; ba‘dehu şevketlü padîşâhın ilçisi geldi; 

bu sene işim rastdır” deyü dostluk merâsîmi üzere ikrâm ve “Çarımız geldikde size 

ikrâm itmek içün tenbîh eyledi. İn şâ’a’llâh siz dahi Çar hazretlerine vardıkda bizden 

teşekkür idersiz; eğerçi ikrâmda kusurumuz vardır, ancak elimizden bu kadar geldi” 

deyü i‘tizâr, biz dahi “Dostlukdan mürad olınan rû-yı dildir155, ikrâm teklîfinde değiliz” 

deyü cevâb virildikden sonra avretine ve oğluna birer ağır boyama, efendilerimizin 

devletinde tekrar ihdâ olındı ve “Çar bu tarafa geldikde askeri dahi avdet eyledi mi? 

yohsa Temurkapu semtlerinde kışla mı virdiler?” vâfir zahmet çekdiklerinde te’essüf 

iderek sû‘âl olındıkda “Cümlesi avdet, hatta Çar’ın kendi askeri sizden üç dört gün 

mukaddem bu mahalden geçdiler” deyüb “ve bir mikdâr askeri dahi admîral ile gerüden 

birkaç güne dek gelür” deyü cevâb ve ba‘dehu veda‘ eyledükde anlar dahi iki top sade 

                                                 
153 YN’da varak 92/b’de bulunmamaktadır. 
154 Güllâb-ı buhûr: Gülsuyu tütsüsü (Devellioğlu, 1993: 297). 
155 Rû-yi dil: Yumuşak yüz (Devellioğlu,1993: 896). 
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hıtâyî156 taklîdi bize ve bir top Osmân Ağa’ya virüb gene hinto ile konağımıza avdet ve 

ahşamdan sonra üzerimize ta‘yîn olınan Mayor bir kızak üzerinde bir kebîr cağ157 içinde 

beş altı yüz guruş olmak üzere memlû mangîr158 getürüb “Yollarda ta‘yînatınızın 

kusurıdır, Kobernater159 selâm eyledüler” deyü teklîf eyledükde “Biz dahi hazz eyledik 

memnûn oldık; ancak biz bunda akça isticlâb itmeğe gelmedik eğer zahîreniz var ise 

getürün aluruz, eğer yok ise şevketlü, kudretlü, azametlü efendimizin eyyâm-ı [11/a] 

devletlerinde akçamız da çok, zahîremiz de çok biz akça almağa inâyetlü 

efendilerimizden havf ideriz. Heman bize ikrâm bir sâ‘at mukaddem araba ve 

bârgîrimizi tedarük ve Çar hazretlerine irsâl eylemekdir” deyü cevâb verilmişdir. Bu 

mahalde iki gün meks olınub ertesi Pazar güni hareket olındıkda yedi pâre top şenliği 

idüb ve bir âdemlerin gönderüb “Topları kendülere ikrâm içün atdım” dedükde biz dahi 

“İkrâm bize değil, şevketlü padîşâhımızın nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûnlarınadır, 

hazz eyledik memnûn oldık” deyü cevâb gönderildi. Kal‘a-i mezbûrın ucında buçuk 

sâ‘at mikdârı mesâfede bir bend çekilüb ve evsâtında dolab ile çekilür zencir ile asma 

köprüler ve köprünün evsâtında bir keraste bıcağı kârhânesi ve bir iki yerinde beşer 

altışar göz değirmanlar ve şehrin önü bir kebîr göl ve şehri bayır ve dere içünde gölün 

kenariyla dizilmiş ve gölün kenarinde sekiz aded fırkate üzeri puşîde olmış ve onun 

önünde yigirmi mikdârı sagîr şayka topları ve gölün orta yerinde gemiler alâtı içün bir 

kârgîr hân misillü bina yapılmış ve Kal‘a didikleri bayırın tepesinden gölün bir başından 

mezbûr bende varınca bir buçuk âdem kaddi mikdârı hendek ve hendeğin üzeri bir kat 

şarompo dizilmiş ve bâ‘zı köşelerinde tabya misillü ikişer üçer temur topları var. Ve′l-

                                                 
156 Hıtâyî: Ebrulu, ağaç dalları ile yapılan bir süsleme tarzı; aslen ipek kumaşı türüdür (Özer, 1982: 316). 
157 Cağ: Bez ya da deriden yapılmış büyük torba (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:2118). 
158 Mangır: Bakır Paranın adıdır. Moğol dilinde nakid (altın ve gümüş para )manasına gelen Möngun’dan 
bozmadır (Pakalın, 1993: 405). 
159 Kobernater: Rusçası, gubernator olup “vali” anlamına gelmektedir (Şçerbinin, 1989: 321). 
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hâsıl bu mahalle gelince asker muhâsara idecek bir kal‘a görmedik. Cümle kal‘a 

didikleri birer palanga misillü olub Tatar havfından kimi çatmadan ve kimi dizme birer 

şarompo çevrilmiş ve ba‘zılarının önünde ağaçdan birer çarh-ı feleği var. Varoniş’den 

çıkub bir sâ‘at kadar doğru yol ile gidülüb ba‘dehu sol tarafına batıya doğru çevirdiler. 

Mezbûr tercümânı çağırub “Doğru yolun nişânı var, siz bizi batı tarafına çevirdiniz” 

deyü su’âl olındıkda “Bu yol daha yakındır [11/b] ve menzîl bârgîrleri bu yolda tedarük 

olınmışdır” deyü cevâb eyledükde “Elden ne gelür? Sabırdan gayri çare pezîr değil, 

sonu selâmetdir” deyü kendümize teselli iderek revâne olınmışdır. Der menzîl-i karye-i 

Civatne sâ‘at 5; der menzîl-i karye-i Konkulayis sâ‘at 5; der menzîl-i karye-i Benarbe 

sâ‘at 6; der menzîl-i Kal’a-i Beletse sâ‘at 5; der menzîl-i Betroska160 sâ‘at 5; der menzîl-

i karye-i Bekremo sâ‘at 8; der menzîl-i karye-i Mekiska161 sâ‘at 9. Menzîl-i mezbûra 

gelür iken ziyâde şiddet-i şita olmağla üç dört hizmetkârlarımızın elin ve ayağın üşüdüb 

bir vechile hareket imkanı olmamağla bir gün meks olınmışdır. Der menzîl-i Kal‘a-i 

Bogrdediski sâ‘at 4. Kal‘a-i mezbûr çatmadan sagîr bir virân kal‘a; üç aded temur sagîr 

topu var ve bir komsar müceddeden soltat yazûb zor ile re‘ayâdan devşirüb ahur misillü 

bir dam içünde doldurmışlar, kimi ağlar, kimi feryâd eder. Konak arar iken âdemlerimiz 

görüb haber verdiler. Der menzîl-i Kal‘a-i Kiklof sâ‘at 5. Kal‘a-i mezbûr gibi harab 

olub derunında ancak bir zâbit evi var. Bu mahalde dahi ziyâde şiddet-i şitâdan hareket 

mümkin  olmayub bir gün meks olunmışdır. Der menzîl-i Kal‘a-i Tuğla sâ‘at 5. Kal‘a-i 

mezbûr Upa162 ta‘bîr olınan sunın üzerinde nıfs-ı taş ve nıfs-ı tuğladan eski zeman 

binası olub hendeği yok, sekiz aded kulesi var. Mezbûr su idil suyına akar ve bu 

mahalde Çar’ın tüfenk kâr-hâneleri olub cümle askerine tüfenk bu mahalde yapılur ve 

şehrin kenarında bir saray misillü Çar’ın olmak üzere altı mahzenli ve cümle mîrî 

                                                 
160 Betroska: Petrovskoe. 
161 Mekiska: Nikitzkoe. 
162 Opa: Ulpa. 
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tüfengi bu mahalle vaz‘ iderler. Bu mahalde dahi araba ve bârgîr tedarüki içün meks 

itdirdiler. Der menzîl-i karye-i Vaşane sâ‘at 6; der menzîl-i Kal‘a-i Serbihof 163sâ‘at 10. 

Mezbûr Kal‘a-i Tuğla gibi tuğladan yapılmış dört kulesi var üç varoşu var ve etrafında 

altı aded manastırı var; bir mükellef şehirdir. Bu mahalde dahi araba [12/a] ve bârgîr 

behanesiyle bir gün meks itdirdiler. Der menzîl-i karye-i Libabeste sâ‘at 5; der menzîl-i 

karye-i Bahre sâ‘at 7. Tercümân-ı mesfûr bu mahalden ilerü Moskov’a gitmişdir. Der 

menzîl-i varoş-ı Moskov yevm-i hamîs el-vâki fi 27 R. Sene 1135 sâ‘at 6164. Hududdan 

Moskov şehrine varınca cem‘an yekün 225,5 sâ‘at. Hududdan elli yedi günde Moskov 

şehrine dahil olınmışdır. Varoş-ı mezbûra gelür iken çeyrek sâ‘at kurbînde bir mülevves 

donuz damı içüne götürib üzerimize ta‘yîn olınan Mayor “buyurın bu mahalde bir kahve 

içün, Antonika ileri gitmişdir, haber gelince meks edersiz” dedükde biz dahi “Âyâ 

nâme-i hümâyûna istîkbâl içün âdemi gelür” mülâhazasiyle bed-râyihadan inmek dahi 

bir vechile mümkin olmayub arabamızın içünde iki sa‘ât mikdârı meks olınub ba‘dehu 

tercümân gelüb bin dürli veled-i zinâlık ile “Bıyurın, Varoş’da konaklar hazırdır; yarın 

kendi konağınıza gidersiz” deyü cevâb eyledi. Biz dahi “A tercümân, çünki gene sen 

gelecek idin ve konaklar Varoş’da idi. Bizi böyle nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn ile 

böyle bir yerde niçün bekletdin? Biz doğru yoldan konağımıza gider idik” deyü ahîr-i 

kâr, vakt ü hâle göre sabr idüb Varoş’da konağımıza nüzul olındıkda bir iki sâ‘at sonra 

mesfûr tercümân gene gelüb “Sultanım, size ta‘yînatdan mâ‘ada ikrâm içün üç günlük 

kahve ve şeker gibi zahîre göndereceklerdir. Lâkin bu kadar çok zahîreyi birden 

niylersiz? Bendenize havâle bıyurın. Akçasın alıruz, ben anı yaparım” deyü vâfir arz-ı 

hulûs iderek bizi tama‘-ı hâma düşirüb teşhîr itmek dekine sulûk iyleyüb biz dahi 

kendüye “Bu teklîfi bize itme; bizler Çar’ın müsâfîriyüz, ne gönderirlerler ise kabul 

                                                 
163 Serbihof: Serpoukov. 
164 4. II. 1723. 
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ideriz. Akça almak Devlet-i Aliyye’nin şanına düşmez. İnâyetlü [12/b] efendilerimizin 

eyyâm-ı devletlerinde bizim dürlü akçaya ihtiyacımız yokdır; getürsünler biz de yeriz, 

soltatlar da yesünler, şevketlü padîşâhımıza ve çara du‘â iylesünler” deyü redd-i cevâb 

eyledik. Bu mahalle gelince kendü nefsimiz içün bir mahalde meks etmemiş idik. Bir 

mikdâr temâruz idüb “Yarın cum‘adır gitmem” deyü Varoş’da bir gün meks olınub 

gene mesfûr tercümân tarafımıza gelüp “Sultânım bir mikdâr halvet idin; ba‘zı sözüm 

vardır” deyü halvet eyledükde “Devletimiz tarafından size ikrâm içün çar hazretleri 

mukaddem Âsitâne’ye gelen ilçiyi istîkbâl içün ta‘yîn eyledüler, yarın bu mahalden 

gene menzîl arabalarına binersiz ve anın konağına gidersiz. Ol mahalde bir kahvesin 

içersiz; ba‘dehu ol sizi hintosuna bindirüb konağınıza götürür ve üzerinize bir gayri 

mayor ta‘yîn ider. Size ifâde içün devlet tarafından ta‘bîriyle beni gönderdiler” dedükde 

biz dahi “Pek hazz eyledik, memnûn oldık ikrâmlarından; ancak ol bizi mi istîkbâl ider, 

yohsa biz anı mı istîkbâl ideriz? Eğer ol bizi istîkbâl ider (iderse)165 zâhir konağımıza 

gelür, bıyurın deyü da‘vet ider ve konağımıza götürür” dedükde “Yok sultânım bizim 

ilçimize Devlet-i Aliyye’den çavuşlar emîni166 Çırpıcı çayırına167 karşu geldi ve bizim 

ilçimiz ol mahalde anın ayağına indi ve kahve içdi. Siz dahi anda inüb bir kahve içersiz” 

deyü cevâb virdikde biz dahi “Dünki gün ol dahi yolda karşılayub ve bıyurın bir kahve 

içün deyü teklîf ideydi, biz dahi iner kahvesin içerdik. Ben kendi nefsim içün ikrâm 

istemem; ancak şevketlü, azametlü, kudretlü pâdişâh-ı İslâm efendimizin nâme-i 

hümâyûn-ı şevket-makrûnlarını Moskov şehrinde konakdan konağa gezdirmeği irtikâb 

idemem. Ve′l-hâsıl gerü avdetimi ihtiyâr ve ölümü irtikâb iderim. Devlet-i Aliyye’yi 
                                                 
165 YN’ da varak 96/b’de şeklinde geçmektedir.  
166 Çavuşlar Emini: Divân-ı Hümâyûn çavuşlarının âmirlerinden idi. Kanun hükümlerine göre verilen 
cezaların infazıyla meşgul olurdu (Pakalın, 1993: 339). 
167 Çırpıcı Çayırı: Boyanmış yazmaları, çuha ve emsali dokumaları yıkayan sanat sahipleri hakkında 
kullanılan Çırpıcı tâbirinden gelmiş olup bugün İstanbul Bakırköy taraflarında olup vaktiyle mesire yeri 
olarak kullanılırdı. Şimdi ise at yarışları yapılan yerin bitişiğinde bulunan Çırpıcı çayırı bu ismi orasının 
eski zamanlarda o gibi sanat sahipleri tarafından kullanılmasından dolayı almıştır (Pakalın, 1993: 362-
363). 



 87 

tahkîre inâyetlü efendimin dahi rızâsı [13/a] yokdır” dediğimizde “Ya sultânım 

konağınıza geldiğü halde siz anı ne mahalde istîkbâl idersiz” deyüb biz dahi “Bir 

ka‘ide-i dostluk merâsimi üzere odanın orta yerinde karşularız” deyü cevâb idüb “Yok 

sultanım ol büyük âdemdir, ister ki çak anı siz sokak kapusından taşra istîkbâl idesiz” 

dedükde “Ya a tercümân, bizden büyük müdür? Biz hem şevketlü pâdişâhımın 

kapucıbaşısıyım ve hem bu günki gün nâme-resânıyım ve hem müsafiriz” deyüb “Dinle 

tercümân, sen Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvendi bilürsün. Konağımıza gelüb bıyurın 

deyü da‘vet ider ise ne güzel, yohsa ben anın konağına gitmek mutasavver değildir. 

Dünden berü devletiniz tarafından ne hoş geldiniz dimeğe bir âdem geldi ve ne 

hâtırımız sû’âl eyledüler. Gene ma‘na değil, heman yarın bu mahalden kendü koçuma 

binerim ve doğru konağımıza gideriz” deyü cevâb eyledik. “Ey sultanım bu 

mükâlemedir varayım cevâbınızı teblîğ ve haberin götürürüm” deyü gidüb ertisi ale′s-

seher gelüb “İmparator Efendimiz ta‘bîri ile ikrâmen kendü hintovunu ve kendü has 

askerini ta‘yîn eyledüler” deyü cevâb getürüb bir iki sâ‘atden sonra bu mahalden 

hareket ve kendü koçumıza süvâr bir mikdâr gidildikde varoş ucunda karşumızdan 

ellerinde sim borular ve trampetelerle yüzden mütecâviz güzîde atlu askeri ve yedi sekiz 

aded hinto ve çarın kendi hintovı içünde bundam akdem Âsitâne’ye gelen ilçisi Elekso 

Dasko168 koçumızın yanına geldikde tercümân-ı mesfûrın vesâtatiyle koçumızın 

içünden bizi hintoya da‘vet eyledüler. Biz dahi “Şevketlü, kudretlü, mehâbetlü 

efendimizin nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûnlarının mehâbetini izhâr içün hintodan 

insünler ve bizi da‘vet eylesinler” deyü cevâb idüb tekrar “Bıyurın biz de ineriz” [13/b] 

deyü hitodan gene inmeyüb bizi ayaklarına götürmek dekkine sulûk eyledükde biz dahi 

tercümân-ı mefsûra “Hintodan inüb beni da‘vet ider ise ne güzel ve illâ şevketlü, 

                                                 
168 Aleksey İvanoviç Daşkov: İstanbul elçiliği; 1719-1721. 
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kudretlü pâdişâhımın mübarek başiçün inmedikce inmem” deyü cevâb virildikde gayri 

metânet idemeyüb hintodan inüb ve “Bıyurın” deyü bizi da‘vet eyledükde biz dahi inüb 

hâl ü hâtır sû’âl ve hintoya binilüb konağımıza azimet ve şehr-i Moskov’un ne kadar er 

ve avreti var ise kesret-i zihâm ve iki giçe seyirci dizilüb ve çar kendi dahi anda olmak 

ihtimâli var idi (vardı)169. Esnâ-yı müsâhabetde ibtidâ “Âsitâne’den azimetinizde 

şevketlü efendimiz ne mahalde idiler” deyü sû’âl eylediklerinde “İnâyetlü veliyyü′n-

ni‘am efendimizin Sa‘d-âbad170 nâm mahalde ziyafetlerinde idiler” deyü Sa‘d-âbad’ın 

ferah-fezâlığı tavsîf olundıkda saniyen şâh-zâde-i civânbaht efendilerimizin ve inâyetlü 

veliyyü′n-ni‘am efendimizin sıhhatlerin sû’âl. Biz dahi “Hamdi′llâhi te‘âlâ gerek 

şevketlü efendimizin ve gerek şâh-zâde-i civânbaht efendilerimizin maksûd-ı âlemiyân 

olan vücûd-ı mes‘udları sıhhatde olub pek güzellikleri vardır” deyü dostlarına olan 

ikrâmlariyle hüsn-i hulkları tavsîf eyledükde kendü dahi “Öyledir” deyü istişhâd ve 

“Biz dahi çok ikrâmların gördük” deyü şapkasın çıkarub temenna eyledi [ve]171 dostlığa 

da’ir niçe müsâhabet ile konağımıza nüzûl olındıkda hizmetimize bir mayor ta‘yîn idüb 

ve hediye olmak üzere “Size üç günlük zahîre telîm iylesünler” deyü ve‘da ve “Biz de 

gene yoklarız” deyü konaklarına gitdiler. Fi 29 R. Sene 1135172. İkrâmen konağımıza 

döşedikleri bisât bir kebîr kâr-gîr odanın köşesinde bir kerevet173 yapdırılub üzerine 

kırmızı Leh çukasiyle174 döşeyüb ve baş yasdığı misillü sade hıtâyî taklidi [14/a] dört 

aded yasdık ve duvarları mezbûr çukadan kablayub ve orta keçesi yerine hamam 

kapusuna mıhladıkları keçeden bir mor keçe döşemişler ve bir sagîr odaya dahi yatak 

                                                 
169 YN’da varak 97/b’de “vardı” şeklinde geçmektedir. 
170 Sa‘d-âbad: Üçüncü Sultan Ahmed’in saltanatı ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 
sadareti zamanında kağıthane’de Alibey köyü yakınında yapılan ve “Sa’d-âbad Kasrı” adı verilen kasır 
münasebetiyle kasrın bulunduğu mıntıkaya verilen addır (Pakalın, 1993: 73). 
171 YN’nın varak 98/a’da “ve” bağlacı bulunmamaktadır. 
172 6 II. 1723. 
173 Kerevet: Rumca’dır. Tahtadan yapılan ve üstüne minder ve şilte konularak oturulan veya yatılan az 
yükseklikdeki seki adıdır (Pakalın, 1993: 242). 
174 Çuka: Farsçadır:yünden yapılan kumaş nevilerden biri hakkında kullanılır bir tabirdir (Pakalın, 1993: 
384). 
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olmak üzere bir sagîr kerevet üzerine mesfûr çukadan döşeyüb ve kerevet cirmi kadar 

gene ol hıtâyî taklîdden bir zâr [perde]175 çekmişler mesfûr mayor bir defter getürüb 

“Size Çar tarafından hedâyâ olmak üzere üç günlük zahîre gönderdiler” deyü biz dahi 

“Berekat virsün hazz eyledik, memnûn oldık, teslîm idin” deyü cevâb (verdik)176. 

Defterin sûretidir ki bu mahalle tahrir olundı: 

Nân  Revgan-ı sâde177 Tuz  Pirinç  Üzüm  
Aded  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  
125 (16)178  39  13  39  13  
 
Badem  Büber  Revgan-i 

zeyt179  
Kahve  Şeker  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  
6,5  5  7  13  13  
 
Soğan  Sarımsak  Sirke  Süd  Şem’-i asel180  
Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  
21  8,5  15  15  3  
 
Şem’-i 
revgan181  

Asel  Gâv182  Tavuk-ı mısrî  Ördek  

Kıyye  Kıyye  Re’s  Re’s  Re’s  
15  13  3  10  15  
 
Tavuk  Güğercin  Koyun  Buzağı   
Re’s  Re’s  Re’s  Re’s   
50  30  12  2   

 

Defter mûcebince bir mikdârını kendümize kusurın ağalara ve üzerimize ta‘yîn 

olınan kapudan ve soltatlara taksîm olundı. Ertesi ilçi-i mesfûr gene tarafımıza gelub 

“Bu gün günimiz idi, lâkin dünkü gün gelür sizi yoklarız, demiş idik. Hilâf olmayalım, 

                                                 
175 YN’nın varak 98/a’da bulunmamaktadır. 
176 YN’nın varak 98/a’da “Cevab verdik”şeklinde geçmektedir.  
177 Revgan-ı sâde: Sâde yağ (Devellioğlu, 1993: 889). 
177 YN’nın varak 98/b’de yer almamaktadır. 
178 YN’nın varak98/a da “16” olarak bulunmaktadır. 
179 Revgan-ı zeyt: Zeytin yağı (Devellioğlu, 1993: 889). 
179 YN’nın varak 98/b’de bulunmamaktadır. 
180 Şem’-i asel: Bal mumu (Devellioğlu, 1993: 988). 
181 Şem’-i revgan: Mum yağı (Devellioğlu,1993: 889-988). 
181 YN’nın varak 98/b’de yer almamaktadır. 
182 Gâv: Öküz, sığır (Devellioğlu,1993: 279). 
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deyü ana binâ’en geldik” deyüb hâl ü hatır sorıldıkdan sonra elimizden tutub “Buyurın 

sizinle odaları gezelim, beğendiniz mi?” dedükde galiba mahfice bizimle görüşüb niye 

geldiğimizi haber almak zamîri oldığı mülâhaza ve ibtida kendüleri “Ahşam çar 

hazretlerinde idim, sizi sû‘âl eyledüler ve sizinle ba‘zı mükâlemeye bizi ta‘yîn 

[eyledüler.]183 Eğerçi Devlet-i Aliyye’de sizinle görüşmedik, lâkin iyülüğünizü işidir 

idik. Elhamdü li-llâhi te‘âlâ sizi ta‘yîn eylediklerinden [pek]184 memnûn oldık” deyü 

dil-nevâzlıklar edüb biz dahi kendülerine “Sizin me’mûr oldığınızdan ziyâde memnun 

oldık. [14/b] Zirâ bu sulh-i mü’ebbed185 sizin vesâtatiniz ile olub bu dostlığın 

takviyetine sa‘y edeceğimiz bi-iştibâhdır” dedükde tekrar kendüleri “Eğer sizin 

geldüğiniz bu sene olan seferimiz içün ise neşleyelim, ol mahalde bu kadar zararımız 

oldı ödemediler, bi’z-zarur sefer olındı, lâkin ol dahi bir sûrete ifrâğ olınur” diyerek 

ağzımızdan bir cevâba müterâkkib oldıkda biz dahi kendülerine “İn şâ’a’llâhu te‘âlâ 

yedimizde olan emânet-i kübrâyı mahalline teslîm idelim ve in şâ’a’llâhu sizinle 

me’mûr oldığumız vechile iki devletin dostlığının takvîyetinde sadâkat ile bezl-i 

makdûr idelim heman hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretlerin tevfîkîn refîk idüb encâmını 

hayr ile feth iyliye âmîn” ve buna da’ir ba‘zı müzâkereler olınub vedâ‘ eyledükde “ 

Ma‘zur olsun, menzîl ile geldik size layık hedâyâmız yok” deyü i‘tizâr kendüye bir ağır 

boyama ihdâ olındıkda şapkasın çıkarub temennâ ve “Biz de avretimize götirelim” 

diyerek gitdiler. İki gün mürûrından sonra üzerimize ta‘yîn olunan mayor gelüb 

“Ta‘yîniniz içün dîvândan akça ta‘yin eyledüler; zira ta‘yîn virilse belki tab‘ınız üzere 

şeyler bulınmaz, bir sehilden getürürüz” deyü istîzân idüb biz dahi kendüye “Berekat 

versün, her ne gönderilir ise makbulümüzdür, lâkin biz bu vilâyetde ne mahalde ne 

satılur bilmeyüz; bize zahîre gönderseler memnûn olurdık. Bizim Devlet-i Aliyye’de 

                                                 
183 YN’nın varak 98/b’de bulunmamaktadır. 
184 YN’nın varak 98/b’de yer almamaktadır. 
185 16. XI. 1720 tarihinde İstanbulda imzalanan ahidnâme (Mu’âhedât Mec’muası, 1297: 229-237). 



 91 

adet budur. İlçiler ta‘yîn olınan ta‘yînat u teşrîfatdan bir defter ile kendülerine 

gönderirler; kendüleri akçaya talib olur ise akçasın dahi dirîğ itmezler; biz akçaya talib 

olmayuz, lâkin kendülerinin adetleri ne ise biz müsâfiriz ne gönderirler ise kabul ideriz” 

deyü cevâb bir iki sâ‘atden sonra mesfûr mayor ile [15/a] tercümân gelub selâm 

eyledüler; “yevmiye yigirmi beş ruble cenâbınıza ve on ruble Osmân Ağa’ya 

gönderdiler” deyü “iki kisede memhûr yedi günlik olmak üzere heftadan heftaya yedişer 

günlük mayor getürür teslîm ider”dedükde alub kabz olındı. Biz dahi ol gün oğlumuzı 

tarafımızdan Başvekîle gönderüb selâmdan sonra “nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûna 

itdikleri ikrâmdan hazz eyledik memnûn olduk; lâkin heman kendüleriyle görüşüb bir 

sâ‘at mukaddem yedimizde olan emânet-i kübrâyı teslîm iylemek intizârı kaldı 

kendüleri dahi “in şâ’a’llâhu te‘âlâ iki üç güne değin biz dahi kendüleriyle görüşürüz” 

deyü cevâb idüb ve “hâtırların sû‘âl ideriz” deyü oğlumız avdet ve mâh-ı mezbûrın 

dördüncü güni nüzulümüzün beşinci çeharşenbih güni el-vâki fî 4 Ca. Sene 1135186. 

Yevm-i mezbûrda tercümân-ı mesfûr tarafımıza gelüb “bugün ikindi vakti Başvekîle187 

buluşmağa gitmenizi ifâde içün beni gönderdiler” deyü istîzân ve ikindiye buçuk sâ‘at 

karîb Başvekîl tarafından üç aded hinto ve on re’s bârgîr ile üzerimize ta‘yîn olınan 

mayor gelüb “bıyurın” deyü da‘vet ve hintolara binülüb derûn-ı kal‘ada konaklarına 

varıldıkda ikinci odada Âsitâne’ye gelen [ilçi-i]188 mesfûr gene karşulayub 

“bıyurın”deyü iskemle üzerine iclâs ve Başvekîl geldikde ayağa kaldırmak dekine sülûk 

eylediği mülâhaza ve oturmayub Başvekîl dahi karşumuzda bir odadan gelüb “hoş 

geldiniz, safâ geldiniz” deyüb bir mikdâr musahâbet ile hâl u hatır sû‘âlinden sonra 

“devletlü, inâyetlü, mürüvetli, veliyyü′n-ni‘am sâhib-i devlet efendimiz hazretleri siz 

dostlarına ikrâmen kendü mu‘teber ağalarından Osmân Ağa ile mektub-ı sadâkat-

                                                 
186 10. II. 1723. 
187 Aleksandr Daniloviç Mençikov : 1672-1729. 
188 YN’nın varak 100/a da bulunmamaktadır. 
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mashûbları [15/b] eliyle virmek üzere tarafınıza kemâl-i muhabbetden irsâl 

bıyurmışlardır” deyüb hâmûş ve Osmân Ağa’ya havâle olındıkda ol dahi leb-i edeb ile 

takbîl ve devletlü inâyetlü efendimizi tezkîr ile medh ü senâ ve du‘â eyledi ve 

kendülerine teslîm, ba‘dehu “bıyurın” deyü ortada bir masa ta‘bîr olınur sofra ve 

etrafında dört aded iskemle birinde kendü ve birinde Osmân Ağa, birinde ilçi-i mesfûr 

oturılub ba‘zı müzâkereden sonra halvet ve sâhib-i devlet hazretlerinin esrâra müte‘allik 

lisânen siparişleri var mıdır deyü ağız arayub “İn şâ’a’llâhu te‘âlâ yedimizde olan 

emânet-i kübrâyı mahalline teslîm idelim ba‘dehu tefhîmi muktezâ olan mevâdd ifâde 

olınur” deyü cevâb virdikde kendüleri dahi “Ahşam çar hazretlerinde idim, cum‘airtesi 

güni bulışmanızı, tenbîh eyledüler ve bulışmanız mükâlemesine ilçi-i mesfûrdan ötürü 

yarın cenâbınıza varırlar ve söyleşürsiz” dedükde “Pek ma‘kûl hoş geldiler” deyü cevâb 

virilmişdir. “Tekrar taraf-ı Devlet-i Aliyye’den sizin gibi uslu âdem gönderdiklerinden 

hazz eyledük ve kapu kethüdamız189 dahi sizin eyülüğünüzü yazmışlar, teşrîfinizden Çar 

hazretleri dahî ziyâde memnûn oldılar” dedüklerinde biz dahî “Şevketlü, kudretlü 

efendimizin ednâdan ednâ bir kullarıyuz heman hakk (sübhânehu)190 te‘âlâ (ve)191 

hazretleri iyilükden ve sadâkatden tefrîk eylemeğe” deyü cevâb ve yol zahmetlerîn sû’âl 

ve î‘tizâr idüb biz dahi “Her vechile şükrânelik ve pâdişâhlar müsâfiri zahmet 

çekmezler; ba-husûs mürûr eyledüğümüz mahallerde ikrâmımız içün kendüleri lisânen 

tenbîh etmişler, elbette yolun zahmeti mukarrerdir; ancak sâlimen gelüb, inâyetlü 

efendilerimizin dostların gördikde anlar dahi bi′l-külliye ferâmûş olınmışdır, ancak 

üzerimize ta‘yîn olınan  mayor ve kapudan hizmetlerinden her vechile [16/a] dâmen-

dermîyân ve azîm zahmet çekdiler, mükâfatların sizden recâ ideriz” deyü hizmetlerinde 

                                                 
189 Kapı kethüdası: Valilerle sancak beylerinin, dairelerin ve patrikhanenin Bâb-ı Âli ve resmi 
dairelerdeki işlerini takibetmek üzere tâyin eyledikleri memura verilen addır (Pakalın, 1993: 172). 
190 YN’nın varak 100/b’de “sübhânehu”şeklinde geçmektedir. 
191 YN’nın varak 100/b’de “ve” bağlacı bulunmaktadır. 
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şükrânelik ve ba‘zı dostlığa dair dahi musâhabet, kahve ve çay şerbeti içilüb vedâ‘ ve 

gene hintolar ile konağımıza nüzûl ve inâyetlü efendilerimizin tekmîl-i arzıçün 

hintocılarına ve âdemlerine ikrâm olınmışdır. Ertesi gün ilçi-i mezbûr Çar’a bulışmamız 

mükâlemesi içün gelüb “Yarın ale′s-seher bulışmanızı tenbîh eyledüler hazır olmanız 

içün size ifâde itmeğe me’mûrum ve sâ’ir mülûkden gelen ilçiler çarların eski sarayında 

bulışmazlar, ancak şevketlü pâdişâha ikrâmen İmparator Hazretleri ta‘bîriyle sizi eski 

sarayında bulışduracaklardır ve size ikrâmen ayağ üzerine kıyâm ideceklerdir ve yarın 

size ikrâmen gene ben gelirüm ve İmparator’a varıldıkda ne mahalde duracağınızı size 

tefhîm iderim ve ben mukaddema Devlet-i Aliyye’ye vardığımda bizi çavuşlar emîni 

istîkbâl eyledi sonra Büyük ilçilik geldikde Çavuşbaşı Ağa192 geldi, lâkin benim pâyem 

çavuşbaşından büyükdür; ancak şevketlü pâdişâha ikrâmen size bizi göndermeğe 

imparator hazretleri fermân eyledüler” biz dahi kendülerine “Mukademce gelüb haber 

virdiğinizden memnûn oldık ve Çar Hazretleri her ne kadar ikrâm etseler kendü 

layıklarıdır ve ikrâmı şevketlü, kudretlü pâdişâhıma ederler ve siz dahi pâyemiz 

çavuşbaşı ağadan büyükdür irâde eylediniz. Devlet-i Aliyye’nin çavuşbaşısı ziyâde 

büyük âdemlerdir ve hem sâhib-i dîvândır ve şevketlü, kudretlü efendimizin arz 

ağalarındandır. Lâkin biz sizin sâ’ir pâyenizi aramayuz siz Devlet-i Aliyye’ye Büyük 

ilçilik ile gelmiş âdemsiz ve huzûr-ı hümâyûna rûymâl etmişsiz, ilçiler büyük âdemdir, 

biz sizi ol rütbe ile i‘tîbâr iderüz” deyü cevâb virildikden sonra hintovına binüb [16/b] 

gitdiler der‘akab gene gelüb “sizden bir şey taleb itsem gerek idi hâtırımdan gitmiş 

şimdi anın içün geldim. İmparator’un önünde [çok]193 musâhabet olmaz söyliyecek 

cevâbınızı şimdi bize ifâde bıyurın” deyü mutâlebe eyledükde biz dahi bir mikdâr 

                                                 
192 Çavuşbaşı: Çavuşan-ı dergâh-ı âlî’nin zâbitine verilen addır (Pakalın, 1993: 236). 
193 YN’nın 101/b’de bulunmamaktadır. 
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imtinâ‘ idüb ancak virmemekden virmek enseb olmağla bir kağıda tahrîr ve yedlerine 

teslîm olınub gitdiler. 

Virilen kağıdın sûretidir: 

Sultânü′l-berreyn ve hakanü′l-bahreyn, hâdimü′l harameynü′ş-şerifeyn sâni-i 

İskender-i Zülkarneyne′s-sultân, ibnü′s-sultân  ibnü′s-sultân, şevketlü, azametlü 

kudretlü, mehâbbetlü, pâdişâh-ı cihânü′s-sultâni′l-gâzi Ahmed Hân ibnü′s-sultâni′l-gâzi 

Mehemmed Hân, ibnü′s-sultân İbrâhîm Hân Efendimiz hazretlerinin nâme-i hümâyûn-ı 

şevket-makrûn-ı meymenet-meşhûnlarıyla âlem-i himem, melekiyyü′ş-şiyem, düstûr-ı 

ekrem, müşîr-i efhâm, nâzım-ı menâzimü′l-ümem vezîr-i â‘zam, damad-ı hazret-i 

şehinşâh-ı mu‘azzam, devletlü, inâyetlü, mürüvvetlü, merhametlü, veliyyü′n-ni‘am-i 

sâhib-devlet efendimiz hazretlerinin teblîğ-i muhabbet ü meveddet-i dostane ve mektûb-

ı sadâkat-i müsâlehât-nişâneleriyle bu kulların hürmetlü, ri‘ayetlü, mahabetlü, sadâkatlü 

siz ulu dostlarına hatır-ı dostanelerin istinbâ ve isti‘lâm içün irsâl bıyurmışlardır. Fe 

li’llâhi′l-hamdi ve′l-minne194 emânetleri siz mahabetlü dostlarına teslîm olundı. Kıra‘at 

olundıkda her ahval ü mevâd ma‘lûmunız olur. İn ş’a’allâhu te‘âlâ, şevketlü, azametlü 

efendimizin siz sadâkatlü dostlarına olan hüsn-i zanları üzere sizlerden dahi her vechile 

dostlığın merâsimine lâyık sulh-ı mü’ebbed-i mü’ekkedenin şerâ’itine muvâfık 

muhabbet ü meveddede  da’ir südûr iden harekat ve kelimâtınızı taraf-ı devlet-i 

aliyyelerine İn ş’a’allâhu te‘âlâ sadâkat üzere teblîğ ve tefhîm olınur. Bundan sonra 

[17/a] [ve]195 cenâb-ı sadâkat-me’âblarına tefhîmi mukteza olan ba‘zı mevâdd def‘a-i 

sânîde arz u î‘lâm olınur. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretleri encâmını hayr ile feth 

iyleye. Âmîn. 

                                                 
194 Hamd ve minnet Allah içindir. 
195 YN’nın varak 102/b’de bulunmamaktadır. 
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Yevm-i Cuma‘ertesi el-vâki fî 7 Ca. sene 1135196 ilçi-i mefsûr ale′s-seher gelüb 

“Dünki gün virdiğiniz kağıdda imparatorumızın elkâbını yazmamışsız. Şevketlü pâdişâh 

bile nâme-i hümâyûnlarında dahi zikr iderler kendüyi ve vilâyetlerini anılmamış ve hem 

sâhib-i devlet hazretlerinin mektûbını nâme ile bile virilmez, anı gerü alıkoyun ve bir 

def‘ada dahi anı viresiz” deyü cevâb eyledükde biz dahi “İnâyetlü efendimizin mektûbı 

nâme-i hümâyûn ile Çar hazretlerine gönderilmişdir. Mektûbı ben gerü alıkoyub sonra 

kimesnenin eline viremem. Eğer emânetleri bu vechile kabul iderler ise ne güzel, 

itmezler ise varub istîzân idin ve bir şâfi cevâb getürün. Çar’ın elkâbı husûsı 

mümkindir. Yolında olan işe biz dahî râzıyız; yolında olmıyan işi bize teklîf eylemek 

şevketlü efendimin mübârek başıçün kesr-i arz olıcak iş itmek emr-i muhaldir” deyü bir 

mikdâr tehevvür ile cevâb virülüb gittiler. Der‘akab dört aded hinto ile on kadar eğerli 

bârgîr ile tarafımıza gelüb “Bıyurın size müntazırlardır” deyü da‘vet biz dahî nâme-i 

hümâyûn-ı mehâbet-makrûnı [ve inâyetlü efendimin mektûb-ı şerîflerîni]197 bir ağır 

gülgûni boyamanın içine sarub oğlımuzın elinde ve önümüzce Çar’ın bir hintovında biz 

dahî ardınca (Çar’ın)198 kendü hintovıyla Kal‘anın Başvekîl’e gidildüği kapudan girilüb 

Moskov şehrinin ne kadar avret ve oğlanı var ise sokaklarda kesret-i zihâm ile 

dolaşdırılub ve derûn-ı Moskov’dan mürûr iden nehr-i köpri ile ubûr ve iç kal‘ade çarın 

sarayı önünde bayraklariyle beş yüz mikdârı soltatlar selâma dizilüb [17/b] ve nerdübân 

ayağına dek hinto ile varılub ol mahalde nüzûl önümüzce oğlumızın elinde nâme-i 

hümâyûn bir tarafında sim kemer gaddâre199 ile şâtırımız200 bir tarafında kuka201 

keçesiyle kapucumız nerdübândan yukarı çıkılub bir dehliz ile bir mikdâr gidilüb sağ 
                                                 
196 13. II. 1723. 
197 YN’nın varak 103/a’da geçmemektedir. 
198 YN’nın varak 103/b’de bulunmaktadır. 
199 Gaddare: Arapların cenbiyesine benzer pala nev’inden bir silahın adıdır (Pakalın, 1993: 640). 
200 Şatır: Padîşâhların bir kısım maiyyeti halkına verilen addır. Şatırlar merâsim ve alaylardaki debdebeyi 
arttırmak maksadıyle “Peyk” ler gibi padîşâhların maiyyetinde giderlerdi (Pakalın, 1993: 311). 
201 Kuka: Dört türlü olan (börk) nevilerinden birinin adıdır. Diğer üçünün adları; yünlüklü keçe, 
yünlüksüz keçe, üsküftür (Pakalın, 1993: 312). 
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tarafımızda Osmân Ağa ve Hân Hazretlerinin Ağası Tanasar Ağa ve sol tarafımızda 

Âsitâne’ye gelen ilçi ve etbâ‘ımız sim gaddâreler ile ensemizde ibtidâki odanın önüne 

varıldıkda içerüden siyahlar giymiş ve şapkası koltığında bir Moskovlu karşu gelüb 

“İmparator hazretleri size ikrâmen bizi istîkbâl içün gönderdiler” dedükde biz dahi bir 

mikdâr tevakkuf ve “Siz kimsiz” deyü sû’âl olındıkda “Biz Polkonik202 ta‘bîr olınan 

imparatorın kendü has askerinin başıyız” deyü cevâb, biz dahi “Hazz eyledik, memnûn 

oldık” deyü ba‘dehu bir kebîr oda kapusına gelindikde bir köhne delik kaliçe203 

döşenmiş ve kapunın karşı nazâresinde odanın bir köşesinde üç kademelu dört zirâ‘ 

mikdârı çargüşe204 bir sufa ve üzerinde çar durdığı mahallin sağ tarafında tahteden bir 

sanduka misillü beş göz ve sol tarafında ensesinde bir kebîr yaldızlı iskemle ve vükelâsı 

sufanın iki tarafından kapuya dek dizilmiş ve kendüsi sufa üzerinde olan iskemlede 

oturır iken biz dahi nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn önümüzce içerü girildikde 

iskemleden ayağa kıyâm ve şapkası koltığına alub sanduka misillünün yanına gelüb 

durdıkda oğlumız dahi nâme-i hümâyûn ile sağ tarafında selâma durub biz dahî 

kendünin nazâresinde te’enni ile nâme-i hümâyûnın üzerinde olan boyamasın açub ve 

yalnız nâme-i hümâyûnı elimize alub ve âdâb ile takbîl ve efendimizin mektûb-ı 

şerîflerini boyamanın üzerinde yanımızca sufaya varılub kendümiz seddin üzerine 

[18/a] çıkub Çar’a bir adım kalarak nâme-i hümâyûnı takbîl ve başımıza koyub 

kendülerine teklîf olındıkda Başvekîl’ine söyleyüb ol dahi durdığı mahalden yanımıza 

gelüb eline teslîm olındıkda anlar dahi Çar’ın yanında olan sandukanın üzerine koydılar 

biz dahi dönüb sufadan bir kademe inüb üzerinde karar eyledükde ilçi-i [mesfûr]205 “Bir 

kademe dahi aşağıda durın” deyü yer gösterüb asla ısgâ eylemedüğümüzde Çar bi-

                                                 
202 Polkonik: Rusçası polkovnik olup albay anlamına gelmektedir (Şçerbinin, 1989: 401). 
203 Kaliçe: Küçük halı, seccade yerinde kullanılır bir tâbirdir (Pakalın, 1993: 151). 
204 Çâr Kûşe: Harab olmuş kitap kablarının dört köşesine geçirilen meşin ekler hakkında kullanılır bir 
tâbirdir (Pakalın, 1993: 327). 
205 YN’nın varak 104/a’da bulunmamaktadır. 
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nefsihi kendü dilerince “Haraşo güzeldir” deyü cevâb eyledi. Biz dahi bundan akdem 

virdiğimiz kağıddan izdiyâd Çar’ın elkâbını dahi zamm idüb cevâben “Teslim-i nâme-i 

hümâyûn-ı şevket-makrûn ve mektûb-ı hazreti veliyyü′n-ni‘amî, sultânü′l-berreyn ve 

hakanü′l-bahreyn, hâdimü′l harameynü′ş-şerifeyn, sâni-i İskender-i zülkarneynü′s-

sultân, ibnü′s-sultân ibnü′s-sultân, şevketlü, azametlü, kudretlü, mehâbbetlü, pâdişâh-ı 

cihânü′s-sultâni′l-gâzi Ahmed Hân ibnü′s-sultâni′l-gâzi Mehemmed Hân, ibnü′s-sultân 

İbrâhîm Hân Efendimiz hazretlerinin nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı meymenet-

meşhûnlarıyla âlî–himem melekiyyü′ş-şiyem, düstûr-ı ekrem, müşîr-i efhâm, nâzım-ı 

menâzimü′l-ümem vezîr-i â‘zam, damad-ı hazret-i şehinşâh-ı mu‘azzam, devletlü, 

inâyetlü, mürüvetlü, (himmetlü206) merhametlü, veliyyü′n-ni‘am-i sâhib-devlet 

efendimiz hazretlerinin teblîğ-i muhabbet ü meveddet-i dostane ve mektûb-ı sadâkat-i 

müsâlehat-nişâneleriyle bu kullarını -iftihârü’l- ümerâ’i’l-izâmi’l-îsevîyye muhtârü’l 

küberâ’i’l-fihâmi’l-mesîhiyye207, Moskov vilâyetlerinin çarı ve Rus memleketinin ve 

ana tâbi‘ niçe yerlerin fermân-fermâ ve hükümdarı hürmetlü, ri‘ayetlü, sadâkatlü, 

muhabbetlü siz ulu dostlarına hâtır-ı dostanelerin istînbâ ve isti‘lâm içün irsâl 

bıyurmışlardır. Fe li’llâhi′l-hamdi ve′l-minne. Emânetleri siz muhabbetlü dostlarına 

teslîm [18/b] olındı kıra‘at olundıkda her ahval ü mevâd ma‘lûmunız olur. İn ş’a’allâhu 

te‘âlâ, şevketlü, azametlü efendimizin siz sadâkatlü dostlarına olan hüsn-i zanları üzere 

sizlerden dahi her vechile dostlığın merâsimine lâyık sulh-ı mü’ebbed-i mü’ekkedenin 

şürûtına muvâfık muhabbet ü meveddede da’ir südûr iden harekat ve kelimâtınızı taraf-ı 

devlet-i aliyyelerine İn ş’a’allâhu te‘âlâ sadâkat üzere teblîğ ve tefhîm olınur. Bundan 

                                                 
206 YN’nın varak 104/b’de “himmetlü” ifadesi bulunmaktadır. 
207
 İftihârü’l- ümerâ’i’l-izâmi’l-îsevîyye muhtârü’l küberâ’i’l-fihâmi’l-mesîhiyye ve benzeri ifadeler, 

Arapça olup,hitap edilen şahısların sahip oldukları makamlara mütenâsib bir şekilde düzenlenmiş ünvan 
ve elkâblardır (Savaş, 1998: 59-70). 
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sonra cenâb-ı sadâkat-me’âblarına tefhîmi muktezî olan ba‘zı mevâdd def‘a-i sânîde arz 

u î‘lâm olınur. Hakk sübhânehu ve te‘âlâ hazretleri encâmını hayr ile feth iyleye. Âmîn.  

Bundan sonra oğlumızın elinde boyamanın içünde inâyetlü efendimin dahi 

mektûbın alub sufanın üzerine tekrar çıkılub “Devletlü, inâyetlü, sâhib-i devlet 

efendimizin mektûblarıdır” deyü kendüye doğru yürüdükde gene Çar Başvekîl’e işâret 

ve yanımıza gelüb ol dahi Başvekîl’e teslîm ve sandukanın üzerine koydular. Çar dahi 

Başvekîl vesâtetiyle “Nâme-i hümâyûnı terceme idüb kıra’at idelim, derûnında ba‘zı 

mükâlemesi iktizâ iden mevâdd-ı mükâlemeye vekîl ta‘yîn ideriz” deyü cevâb ve 

ba‘dehu avdet ve gene nerdübân başında hintolara binilüb konağımıza nüzûl olundıkda 

hintocılarına ve bârgîr götürenlere ve üzerimize ta‘yîn olınan kapudan ve soltatlara 

ikrâm olınmışdır. İki sâ‘at mürûrından sonra Çar tarafından bir âdemleri gelüb “Çar 

hazretleri sizden hazz eylediklerinden size ikrâm içün ta‘am gönderdiler, ma‘zûr 

bıyurın” deyüb biz dahi “Berekat virsün, bize ikrâm itmişler, memnûn oldık” deyü 

gelen âdeme ikrâm olınub gönderildi. 

Gelen zahîrenin defterinin sûretidir; 

Öküz  Buzağı  Mısır tavuğı  Ördek  Tavuk  

Re’s  Re’s  Re’s  Re’s  Re’s  

1  1  3  5  10  

 

Güğercin  Koyun  

Re’s  Re’s  

6  3 [19/a]  
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Süd  Revgan-i sade  Tuz  Gurâh208  Pirinc  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  

10  11  6  16  13  

 

Üzüm  Kahve  Çay  Şeker  Asel  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  

13  3  3  3  4  

 

Soğan  Sarımsak  Sirke  Nân  Şekerleme  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Aded  Kıyye  

11  5  10  80  3  

 
Elma  Balık  Ab-ı limon  Turşı-ı limon   

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye   

50  5  1  10  

 

Yevm-i Sâlî, el-vâki fî 10 Ca. Sene 1135.209  

Başvekîl tarafından üç aded hinto gelüb mükâlemeye da‘vet, biz dahi hintolara 

süvâr ve gene derûn-ı kal‘ada Çar’ın sarayının sol tarafında dîvân sürmeğe mahsûs olan 

odanın nerdübânı yanında nüzul ve bâlâsına210 su‘ud bir kebîr vâsi‘ odadan geçilüb bir 

odaya dahi girildikde Başvekîl ve Leh’e büyük ilçilik ile giden Dalgerok211 nâm vekîl 

ve mukeddama âsitânede habs olınan ilçi Petro Androviç ve biri dahi sır-kâtibi misillü 

                                                 
208 Gurâh (gure): Koruk, olmamış ham üzüm (Devellioğlu, 1993: 294). 
209 16. II. 1723. 
210 Bâlâ: Farsça yüksek, âli,üst, boy anlamına gelen bu kelime Osmanlı devletinde mülki rütbelerden 
birinin adıdır (Pakalın, 1993: 148). 
211 Dalgerok: Vasili Vladimiroviç Dolgoruki (1667-1746). 
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şapkaları ellerinde odanın orta yerine dek karşu gelüb “Hoş geldiniz, [safâ geldiniz]”212 

deyü beşâşet ile dostâne mu‘âmele ve iskemleye teklîf ve iclâs olınub biz Başvekîl ile 

karşu be-karşu ve sol tarafımızda Osmân Ağa vekiller karşumuzda oturulub hâl ü hatır 

sorıldıkdan sonra meclis-i halvet olınub bir mikdâr sukût ba‘dehu Osmân Ağa içün 

“Esrâre mahrem midir?” deyü sû‘âl, biz dahi “İnâyetlü efendimizin mu‘teber 

ağalarındandır ve dostluk haberinizi bir gün evvel göndermeğe inâyetlü efendilerimiz 

fermân bıyurmışlardır, mâni‘ değildir” deyü cevâb, ba‘dehu Başvekîl “Nâme-i 

hümâyûnı terceme eyledik ve mefhûmında olan mevâdd ma‘lûmumuz oldı; ancak 

lisânen dahi sipâriş olınmış cevâbınız var ise bıyurın” dedükde biz dahi “Pek ma‘kûl, 

biz de tarafınızdan habere müterakkıb idik, bizim lisânen cevâbımız gene nâme-i 

hümâyûn-ı şevket-makrûn ve mektûb-ı veliyyü′n-ni‘amide tasrîh ve beyân olındığı 

[19/b] vech üzere Devlet-i Aliyye’yi ebed-peyvend ile mâbeyninizde vâki‘ olan sulh u 

selâhın şürûtı tarafeynden ri‘ayet olınur iken nehr-i Don kazaklarının Nogay Tatarı’na 

ve Potkali kazaklarına isâl eyledikleri mazarrâtı ve Topal Yuvan’ın nehr-i Don 

kalmuğiyle iyledüğü fazâhat cümleden fâhiş olduğını ve Çerkes Kerman Hatmanı’nın 

nâ-hemvar hareketini ve bu esnada olan hareketiniz tâkrîbi ile serhadd-i mansûrede olan 

muhâfızîn ve mürâbitînin teşvîş ve ihtilâline bâdi olub bu makûle işler sulh-i 

mü’ebbedenin şurûtına mugâyir olmağla serhadd-i mansûre muhâfızları ve sa‘adetlü 

Hân-ı Âlişân hazretleri213 arz u mahzarlar birle taraf-ı Devlet-i Aliyye’ye î‘lâm ve 

şevketlü, azametlü efendimizin sem‘-i hümâyûnlarına ilka eylediklerini ve tarafınızdan 

                                                 
212 YN’nın varak 105/b’de bulunmamaktadır. 
213 Saadet Giray Han III (Bahçesaray 1684-Yanbolu 1730): 1717-1724 yılları arasında Kırım Hanı 
olmuştur. Hacı Selim Giray’ın oğlu olup, hanlıktan azledilen Devlet Giray III ( Kara Devlet Giray) yerine 
tahta çıkarıldı (29 Aralık 1716 sonu). Avusturyalılar tarafından kuşatılan Belgrad kalesini kurtarmak için 
sadrazam ve serdar-ı ekrem Hacı Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla birlikte katıldığı seferde 
(1717), kentin düşman eline geçişine tanık olarak Kırım’a geri döndü. 1720’de başlayan Çerkez 
ayaklanmasını bastırmaya uğraşırken, anlaşmazlığa düştüğü kendi beylerinden Hacı Can Timur’a 
Kamışkut’ta yenildi (1724). Çerkezlerle birleşen Hacı Can Timur’un yeniden denetim altına alınmasını 
sağlamak için tahtı kardeşi Mengli Giray II’ye bırakarak Yanbolu’daki çiftliğine çekildi (Uzunçarşılı, 
1988: 130). Ayrıca (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 9998). 
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zâhiren müşâhede olınan hulûs-ı meveddetinize muvâfakaten şevketlü, azametlü, 

kudretlü efendimizin hüsn-i zanları üzere isti‘lâm-ı keyfîyet içün müstakilen bu 

kullarını ta‘yîn bıyurdıkları ve sizlerden dahi dostluk vechile südûr iden kelimâtınızı 

taraf-ı Devlet-i Aliyyelerine sadâkat üzere teblîğ itmem ile dostluk günden güne 

takviyet ve müstâhkem olacağını ve′l-hâsıl dostlığı î‘zâm iderek cevâb ve “İnsân 

nisyândan mürekkebdir, ya sehv ü hata ya galat-ı terceme olınur, tarafeynin dostlığı 

husûsidir, gayri bir söz mahlût olmasun” deyü lisânen cevâbımızı bir kağıda tahrîr ve 

yedlerine virilmekle sâreti bu mahalle tahrîr olındı. [Fi.10 Ca. sene. 1135214]215. 

 Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile mâbeyninizde vâki‘ olan sulh-ı mü’ebbedin 

şürûtı tarafeynden rî‘ayet olınub ve serhadlerimizde olan muhâfîzîn ve murâbitîne bâ-

husûs sa‘adetlü, celâdetlü hân-ı âlîşân hazretlerine bu sulh-ı mü’ebbedin şerâitine rî‘ayet 

itmeleri içün [20/a] dâ’ima fermân-ı cihândarî ile tenbîh ü ekîd olınmakda iken bundan 

akdem nehr-i Don kazaklarının Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ Nogay Tatarı’na ve Çerakiseye 

ve Potkali kazaklarına îsâl-i mazarrat itmeleriyle icrâ-yı hakk olınmak içün tarafeynden 

mübâşirler ta‘yîn olındıkdan sonra bu def‘a [dahî]216 Topal Yuvan nâm Kazak nehr-i 

Don Kalmuğiyle eyledüği fazâhat cümleden fâhiş oldığı sizin dahî ma‘lûmınız bâ-husûs 

Çerkeskerman’da olan Hatman’ın eylediğü nâ-hemvâr hareket ve zarar u ziyân 

mâbeynde olan dostlığın şürûtına mugâyîr olmağla serhadd-i mansûrede olan vüzerâ-yi 

î‘zâm ve mîr-i mîrân ve muhâfızîn ve zâbitân ve hükkâm arz ü mahzarları birle taraf-ı 

Devlet-i Aliyye’ye î‘lâm eyledüklerinden mâ‘ada bu esnada olan hareketinizde taraf-ı 

Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ Çerkes ve Kabartay ve gayri memleketlerin ahâlîlerinin teşvîş 

ve ihtilâline bâdi oldığın sa‘adetlü, celâdetlü hân-ı âlîşân hazretleri bu işler sulh-ı 

mü’ebbedenin şurûtuna mugâyîrdir. Deyü şevketlü, kudretlü, mehâbetlü efendimizin 

                                                 
214 16. II. 1723. 
215 YN’nın varak 106/b’de bulunmamaktadır. 
216 YN’nın varak 107/a’da geçmemektedir. 
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sem‘i hümâyûnların ilkâ ve bu husûslar Devlet-i Aliyye’de mukîm kapu kethüdanıza 

tebyîn olındıkda bu husûslarda kat‘a sizin haberiniz olmayub ve rizânız dahi olmadığın 

iş‘âr eyledükde tarafınızdan olan hulûs-ı meveddetinize muvafakaten ve şevketlü 

efendimizin cenâb-ı sadâkat-me’âblerine olan hüsn-i zanları üzere dostluk şerâitinin 

muktezâsı oldığından nâşi î‘lâm-ı hâl istî‘lâm-ı keyfiyet-i ahvâliniz içün mustakillen bu 

kullarını ta‘yîn bıyurmışlardır. Siz sadakatlü dostlarından dahi bu kâvi dostlığın şürûtına 

muvâfık zikr olınan mevâddın icrâları husûsında tahrîren ve lisânen südûr iden 

kelimâtınızı taraf-ı Devlet-i Aliyyelerine sadâkat üzere arz u î‘lâm iderim. İn şâ’a’llâhu 

te‘âlâ dostluk evvelkinden ziyâde olacağı bî-iştibahdır. Hakk sübhânehu te‘âlâ [20/b] 

hazretleri tarafından olan ibâdu′llâha enf’a ve hayırlu işlere muvaffak eyleye.  

Cevâblarında “tarafımızdan Devlet-i Aliyye ile dostlığımız kemâlde olub bu 

işlere imparatorumızın kat‘a rızâsı yokdır ve bundan akdem olan zarar u ziyân husûsını 

cümle tekmîl itmeğe tenbîh itmişlerdir; ancak bizim de zararımız vardır sizinde 

komsarınız doğruluk ile görür mü? ” dedüklerinde “İn şâ’a’allâhu te‘âlâ doğruluk ve 

sadakât ile görürler. Zira Devlet-i Aliyye’nin mu‘temed kullarındandır inâyetlü 

efendilerimizin rizâlarına muhâlif iş itmek ihtimâli mutasavver değildir” deyü cevâb 

virdiğimizde tekrar “Mukaddem Âsitâne’de habs olınan ilçi İmparator hazretleri rizâsı 

üzere kendü nefsine zarar olacak işlerden gayri Devlet-i Aliyye’nin rizâsı üzere cümle 

işlerinin teklîfini tekmîl itmeğe ihtimâm iderler ve sizi dostluk cevâbıyla göndeririz ve 

sulh-ı mü’ebbedin şürûtı dahi böyledir ve bu cevâblar imparator efendimizin 

cevâblarıdır bizim dostlığımız kemâlde; halkın sözine niçün i‘timâd iderler? Tatar 

tâ’ifesi hod ma‘lûmınızdır sulhi istemezler; zirâ sulhi isteseler aç kalurlar ve kârları da 

budır ve bizim seferimizden Devlet-i Aliyye’ye şüphe gelmesine bâ‘is nedir? 

Mukaddem kendülerden istizân itmiş idik” dedüklerinde “Bâ‘is ne oldığın bir vakt-i 
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âharda anı dahi ifâde ideriz” deyü cevâb virildikde tekrâr “Nâme-i hümâyûnda bir sâ‘at 

mukaddem avdetiniz tahrîr bıyurılmış belki Devlet-i Aliyye cevâba muntazırdır. 

Murâdımız sizi bir gün evvel avdet itdirmekdir. Heman anı da bu meclisde bıyurın” 

dedüklerinde “Pek ma‘kûl” deyüb “Hürmetlü Çar hazretleri Devlet-i Aliyye-i ebed-

peyvend ile dostlığını mü’ebbed ve müşeyyed idüb el-yevm dostlukları kemâlde ve 

Devlet-i Aliyye dahi kadîmden berü ve kütüb-i tevârîhlerde [21/a] tahrîr olundığı üzere 

ke-mâ yenbaği ri‘âyetinde oldığını ve bu esnada hareket iyledüğiniz mahallere bir 

vaktde bir dürlü hareket vâki‘ olmadığını ve Nezgi tâ’ifesi Devlet-i Aliyye’ye arz u 

mahzarlar gönderüb ilticâ eyledüler ittihad-i dini muktezâsınca kabul olınmamak 

imkanda olmadığının ve mukaddem Devlet-i Aliyye’ye bu hareketiniz ancak Lezgi 

tâ’ifesinden ahz u intikâm içün olub gayri işim yokdır deyü î‘lâm itmiş idiniz. Beher hâl 

şimdiye dek bir mikdâr ahz u intikâm dahi oldığını ve ol mahallerde geşt ü güzâr 

iylemenüz ile serhadd-i mansûreden Çıldır ve Erzurum ve Kars eyâletlerinde ve ol 

etrâfda olan ahâli-i vilâyetlerin husûsan umûmen tavâif-i askeriyye teşvîş ve hatırlarına 

ve arâm u kararlarının indifâ‘ına bâdi olduğını ve Lezgi tâ’ifesi ve Dağıstanlu şimden 

sonra Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ oldılar gayri kendülerden el çekmeniz ile miyânede olan 

dostluk ne mertebe derece-i â‘lâya reside olacağını hülâsa-i merâm gelen kâ’ime-i 

veliyyü′n-ni‘aminin mefhûmını kendilüğümüzden olmak üzere tefhîm ve Devlet-i 

Aliyye’ye bir tahmîl-i minnet itmesünler” deyü vaktin iktizâsına göre derûnında kendü 

ta‘ahhüdümüzü ketm olınub dostluk vechile ifâde ve zikr olındığı vech üzere şüphemiz 

oldığından “Tercemede bir galat olmasun” deyü bir kağıda tahrîr ve yedlerine bu dahi 

verilmekle sûreti bu mahalle tahrîr olındı. 

Hürmetlü Çar hazretleri Devlet-i Aliyye-i ebed-peyvend ile olan dostluklarını 

mü’eyyed ve müşeyyed idüb el-yevm dostlığın şerâitine ri‘âyetiniz kemâlde ve Devlet-i 
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Aliyye dahi da’ima dostlığın merâsimine ke-mâ yenbağî ri‘âyetde olub dostluk günden 

güne derece-i [21/b] â‘lâya resîde olmakda iken hâlâ hareket eylediğiniz mahallere 

hiçbir vaktde bir dürlü hareket vâki‘ olmadığından bu def‘a böyle sizin asâkir-i mevfûre 

ile geşt ü güzâr eylemenüz takrîbi ile Devlet-i Aliyye teb‘aları olan Gürci ve Abaza ve 

Çerakise beyinlerinde ihtilâle bâ‘is bu muhâfızîn ve murâbıtînın ve Çıldır ve Erzurum 

ve Kars eyâletlerinde ve ol tarafda olan ahâli-i vilâyet husûsa umûmen tavâif-i 

askeriyyenin teşvîş u hâtırlarına ve ârâm u karârlarının indifa‘ına bâdi olmışdur ve 

Lezgi tâ’ifesi Devlet-i Aliyye’ye arz u mahzarlar gönderüb iltica eyledüler. İttihâd-ı dini 

muktezâsınca kabul olınmamak imkânda değildir. Mukeddamâ Devlet-i Aliyye’ye bu 

hareketiniz ancak Lezgi tâ’ifesinden ahz u intikâm içün olub gayri bir dürlü işim yokdır 

deyü î‘lâm iylemiş idiniz. Öyle oldıkda beher-hâl şimdiye dek ahz u intikâm dahi 

olmuşdır. Bundan sonra anlar Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ oldılar. Gayri kendülerden el 

çekmeniz ile serhadlerimizde olanlar dahi def‘-i teşvîş ve sukûn ve ârâm bulalar. Bu 

husûslar dahi bi′l-cümle Devlet-i Aliyye’de mukîm kapu kethüdanıza tavsiye olınmışdır 

sizlere yazdığınızdan dahi ma‘lûmımız olub Devlet-i Aliyye’nin bu re’yine muvâfakat 

iylemenüz ile miyânede olan dostluk bu mertebede resîde olacakdır ki sizler dahi 

memnûn ve mahzûz olursız.  

Cevâblarında gene ilçi-i mesfûr Petro Andreviç; “Ben kendim bile idim ve biz 

Ejderhân Denizi üzerlerinde idik zikr olunan vilâyetler ile mâbeynimizde dağlar vardır 

ki ne anlar bizim tarafımıza ve ne biz anların tarafına varmak mümkindir ve mümkin 

olub düz ova dahi olsa anlar bizim dostlarımızdır. Üzerlerine varılmak ve Devlet-i 

Aliyye’ye [22/a] tâbi‘ olanlara tarafımızdan zarar isâbet itmek mutasavver değildir ve 

Lezgi tâ’ifesinden (senden)217 dahî ahz u intikâm olmadı; ancak bu kağıdı 

                                                 
217 YN’nın varak 109/b’de bulunmaktadır. 
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İmparatorımuza gösterelim ve size dostluk vechile cevâb viririz” dedüklerinde “Pek 

ma‘kûl” deyü “Ba‘zı dostlığa dâ’ir birkaç sözümüz dahi vardır, anı dahi bir vakt-i 

âharda Başvekîl hazretlerine söyleriz” deyü def‘-i meclis ve gene hintolara binilüb 

konağımıza nüzûl. El-vâki yevm-i Cum‘a fi 13 Ca. sene 1135218. Yevm-i mezbûrda 

Başvekîl tarafından hintolar gelüb mukaddem varılan mahalle varıldıkda Başvekîl ve 

vükelâsından Leh’e büyükilçi olan Dalgerok ve İstanbul’da habs olınan ilçi Petro 

Androviç ve Çar’ın sır-kâtibi ve bir Moskovlu dahi uslûb-ı sâbık üzere odanın orta 

yerinde istikbâl dostluk mu‘âmelesiyle “Hoş geldiniz, sâfa geldiniz” deyü iskemleye yer 

gösterüb biz Başvekîl’in karşusında ve onların beşi dahi karşumızda iclâs olındıkda 

halvet olınub ba‘dehu Başvekîl “Bundan akdem olan meclisde bir iki sözim vardır 

bıyurmış idiniz, anı dahi bıyurın ma‘lûmumız olsın” dedüklerinde biz dahi “Bundan 

akdem Hân hazretlerinin taraflarından tavsîye olınub ve hâkk-i pây-i veliyyü′n-ni‘amiye 

kâ’ime ile arz olınan Kabartay’dan isyân ve firâr iden Arslan Bey husûsı anılmasa belki 

efendilerimizden itâb olınur mülâhazasiyle virilen cevâb mukeddama Kabartay’dan 

Arslan Bey’e sâhib çıkarılmayub ve Kabartay’dan mu‘tâde muhâlif ziyâde rehin 

mütâlebesinden ferâgat ve kadîmden ola geldüği üzere bir Bey’in bir sabi oğlanı 

almağla kanâ‘at ve bu vechile dostlığa takviyet virilmek husûsı dahi taraf-ı Devlet-i 

Aliyye’den kapu kethüdanıza tefhîm olındıkda emriniz üzere Çar dostınıza bir âdem ve 

irâde bıyurdığınız vechile karîn-i husûl olur” [22/b] deyü cevâb virmiş idi. Bu mevâdd 

dahi vücûd-pezîr oldıkda mâbeynde olan dostluk ne mertebe takviyet ve ne mertebe 

müstahkem olacağı hüveydâdır” cevâblarında “İmparatorımız Terek Kal‘ası’na 

vardıkda Arslan Bey anda idi ve İmparâtor kendüye î‘zâz ve ikrâm eyledi oğlunı 

getürdi. İmparâtor kendüsine î‘zâz ile gönderdi” dedüklerinde “Tekrar bizim size 

                                                 
218 19. II. 1723. 
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söylediğimiz Arslan Bey’dir, siz İslâm Bey’i anladınız. İslâm Bey gitdüğünü biz de 

bilürüz” “Beli Arslan Bey dahi Ejderhân’da çarımıza geldi ve gene evine gitdi; lâkin bu 

cevâbınızı dahî çarımıza gösterelim, bunın dahi cevâbını yazarız” dedüler. Ba‘dehu 

“Dahi cevabınız var mıdır?” deyü sû’âl, biz dahi “Cevâbımız tamam oldı, şimden sonra 

bizim sizden nâme-i hümâyûnda ve mektûb-ı veliyyü′n-ni‘amide tasrîh ve beyân 

olındığı üzere bir sâ‘at mukaddem tahrîren ve lisânen cevâbınıza müterakkiz” deyü 

cevâb, tekrâr kendüleri “Hoş imdi bu dostluk mükâlemesidir. İmparatorımız fermân 

eyledüler, mukaddem verilen kağıdınızda bizim bu seferimizden Gürci ve Abaza ve 

Çerak beyinlerinde ihtilâl virildüğü yazılmış. Bizler bin vers219 mikdârı kendü 

hudûdımızdan kırlardan geçdik ihtilâllerine bâ‘is ve Devlet-i Aliyye’ye şüphe gelmesine 

bâdî nedir? Biz devletden ol tarafa gitmemizi istizân iylemiş idik. Elbetde bir gayri aslı 

vardır, tafsilen bıyurın” deyü “ Birkaç def‘a ba‘zı müzâkere ile ibrâm ve derûnlarında 

bî-gıll muhtefi olan fikr-i fâsidelerini Devlet-i Aliyye duymış mıdır ve anlamışlar 

mıdır?” deyü dek ile ağzımızdan cevâb almak sadedinde oldıkları mülâhaza olındıkda 

derûn-ı fâsidelerinden olan mel‘anetlerini isticlâb olındığı vechile kendülerine âşikâr 

itmek münâsib [23/a] olmamağla virilen cevâb; “Sizler bu kadar asâkir-i mevfûre ile ol 

taraflara vardığınızda Gürci ve Abaza ve Çerakise bu kadar asker bu tarafa geliyor ve 

ba‘zı (ser)220 âdemleriniz varub görünmeleriyle beyinlerinde ihtilâl vâki‘ olduğından bu 

haberler ol taraflarda olan serhadd-i vilâyetlerimize şüyû‘ bulmak ile taraf taraf bu geliş 

yalnız Lezgi ve Dağıstanlu tâ’îfesinden ahz u intikâm içün değildir bir gayri fikri vardır, 

deyü Devlet-i aliyye’ye arz u mahzarlar birle î‘lâm etmeleriyle vükelâ-yı devlet-i ebed-

peyvend ve tevâîf-i askeriyenin goft ü gûsuna bâdi olmışdır; lâkin devletlü, inâyetlü, 

merhametlü sâhib-i devlet efendimiz ziyâde âkıl ve müdebbir ve tevârih-şinas 

                                                 
219 Vers veya vert (bepcm): 1 km 60 m. uzunluğa tekabül eden bir uzunluk ölçüsüdür (Şçerbinin, 1989: 
51)). 
220 YN’nın varak 111/a’da bulunmaktadır. 
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oldığından Millet-i Nasârî’den sulh esnasında bir mülûk bunı etmemişdir” deyü cümleyi 

iskât ve “Bu kullarını mustakillen gönderdiler şimdi sizin tarafınızdan cevâba 

müterakkıyâyız. Eğer sizin hudûdlarınızda olan muhâfızın ve zâbitlerininizden bu 

misillü kağıdlar gelse sizler şüpheye varmaz mıydınız?” dedükde anlar dahi “Bu kavî 

dostluk esnâsında î‘timâd itmez idik” deyü cevâb virdiler. Biz dahi “ i‘timad etmek 

değil belki bî-nefsihi kendinüz hudûd başına varırdınız” dediğümüzde birbirlerine 

bakışub nîm tebessüm itdiler ve gene cevâblarında “Bizim dostlığımızı kendünüz 

gözünüz ile görürsız; lâkin mukaddem Lezgi tâ’îfesi İmparator’a ne kadar zarar 

eyledüler, mümkin olsa çarımız asker ile gitmez idi. Eğer sühûlet ile zararımızı ödeyeler 

idi, ancak haber gönderdik [de]221 zararımızı ödemek değil, belki cevâb dahi virmediler. 

Devlet-i Aliyye’ye ma‘lûm idi, intikâmımız içün Acem tarafına gitmiş idik. Gerek idi ki 

hudûd başlarında olanlara asker ile geçerler ise aslı şudur diyeler idi. Düşmen [23/b] 

sözüne niçün î‘timâd iderler? Bizim çarımızın murâdı bu sulh-ı mü’ebbedde sâbit 

kadem olmakdır ve tahrîr ve ifâde bıyurdığınız üzere sizin zararlarınız gerçekdir. 

Vücûd-pezîr olmasına komsarlar ta‘yîn olındı; lâkin Deli Sultân222 ahvâli 

ma‘lûmınızdır. Yigirmi bin mikdârı âdemimiz ve yigirmi bin ruble kadar eşyamız gitdi; 

ancak gerüye yedi yüz âdem redd olındı. Bizim de zararımıza zâmin misiz? 

dedüklerinde biz dahi “Yok ol husûsda me’mûriyetim yokdır” deyü kat‘i cevâb tekrâr 

“Lezgi tâ’îfesine Devlet-i Aliyye sâhib çıkmamak gerek idi, zirâ bu kadar zararımız 

vardır. Şimdi el çekmemizi bıyurırsınız, mukaddem kendülere istizân olınmış idi” 

dedüklerinde biz dahi “Anlar mukaddem Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ değiller idi ve Devlet-

i Aliyye sizinle dostluğı olduğına binâ’en zararınız almak içün müsâde eyledüler. 

Şimdiye dek bir mikdâr ahz u intikâm eylediniz ve niçe memleketlerin tahrîb eylediniz. 

                                                 
221 YN’nın varak 112/a’da bulunmamaktadır. 
222 Deli Sultan: Kırım şehzâdelerinden Sultan Bahtgiray’dır (Uzunçarşılı, 1988:13). 
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Şimden sonra anlar Devlet-i Aliyye’ye ilticâ ve arz u mahzarlar gönderub tâbi‘ 

oldılar223, biz de ümmet-i Muhammeddeniz bizi pây-mâl ittirmen deyü recâ eyledüler. 

Kitablarımız kavlince kabul itmemek mümkin değildir; lâkin vardır dirsenız çünki biz 

bu tarafa geldik bizim ile Devlet-i Aliyye’ye tavassut idüb dostluk vechile bir sûrete 

ifrâğ olınur” deyü cevâb “Şimdi el çekdiğimiz halde olan zararımızı bu mahalde bir 

sûret buldırmağa murahhas mısız? dedüklerinde “Murâhhas değilim; ancak siz el çeküb 

Devlet-i Aliyye’nin bu re’yine muvâfakat eylediğinizi bizimle yazsanız, çünki 

miyânede olan dostluk dahi kavî olur. Elbetde dostluk vechile bir sûrete ifrâğ olınur idi” 

deyü cevâb virildi. Tekrâr cevâblarında ″Tatar tâ’îfe hudûda karîb olmağla bizim 

Kazaklar ile da’imâ [24/a] kavga eksik değil. Lezgi dahi size tâbi‘ oldıkları halde 

hudûda karîb olub bir tarafdan anların dahi kavgası zuhûr ider. Hem-dinimizdir deyü 

hıfzınıza alursız; öyle oldukda eğerçi biz almıyoz lâkin Gürci ve Abâza ve Çerkes de 

bizim hem-dimimizdir, anları biz de alsak hazz ider misiniz? Devlet-i Aliyye büyük 

devletdir. Lezgi tâ’îfesi tâbi‘ oldukda hudûdımıza dahî karîb olınur. Devlet-i Aliyye’ye 

şüphe geldüği gibi bize dahî şüphe gelür” deyü cevâb eyledüler. Biz dahi “Çerkes ve 

Abâza ve Gürci mâtekaddemden berü Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘leridir. Lezgi tâ’îfesi 

aslında sizin tâbi‘iniz olmayub kimsenin mahkûm ve fermân beri değiller idi. Hem-

dinimiz olmağla şimdi Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ oldılar. Sâhib çıkmamak imkanda 

değildir ve mâbeynde dostluk kavî oldıkda in şâ’a’llâhu te‘âlâ tarafeynde olan şübheler 

biz vardıkda cümlesi def‘ olur” deyü cevâb virilüb anlar dahi “Pek güzel, bizim 

sözümüzü ve sizin cevâbınızı tahrîr idüb İmparatorımıza gösterelim ve İmparator 

Efendimizin mürâdı mâbeynde dostlığı dahî kavî itmek oldığını bilin” dedüklerinde biz 

dahi cevâb eyledik ki “Ben sizinle görüşmeden ve bir cevâbınız işitmeden sınurınıza 

                                                 
223 (Küçük Çelebizade Asım Tarihi, 1135: 57-138-139). 
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gireliden berü ahâlinizden dostluk müşâhede eylediğim ecilden Lohan nâm mahalden 

dostluk haberinizi tahrîr idüb Devlet-i Aliyye’ye göndermeğe cesâret eyledim” deyü 

cevâb azim hazz eyledüler ve “Devlet-i Aliyye’den sizin gibi uslu âdem 

gönderdiklerinden biz ve İmparator Efendimiz ziyâde memnûn oldık” deyü mübâlega 

bâd-hebâ ikrâmlar eyledüler ve “Mukaddem şöyle yazmışsız, in şâ’a’llâh şimdi dahi 

ziyâde müşahede idersiz ki İmparator Efendimizin derûnlarında dostluk ne mertebe 

müstahkem oldığını ve sizi bir mertebe dostluk haberiyle gönderirler ki [24/b] siz de ve 

Devlet-i Aliyye dahî memnûn olurlar” deyü cevâb virdiklerinde biz dahi “Ben devletlü, 

inâyetlü sâhib-i devlet efendimizin mahsûs kendi çırağıyım. Kendi bendeleri olub ve 

mahremi olduğım hasebîyle lisânlarından bir vakitde işitmiş idim ki Çar Hazretleri ile 

çünki bizim vaktımizde dostlığu mü’ebbed ve müşeyyed eyledik; sâ’ir mülûk 

birbirleriyle ittifâk itmeleriyle vilâyetlerini ma‘mûr âbâdân idüb ve serhadlerde dahi bu 

misillü zararlardan beri olurlar. Eğer kendi taraflarınızdan ilticâ olınub bize yazsalar idi 

tahkîk bu husûs da şevketlü, mehabetlü efendimin bir vakt-i beşâşetlerinde hâkk-i 

pâylarına recâ idüb ittifâk ve ittihâd ile dostluk dahi ziyâde metin ve müstahkem ve bu 

sebeb ile tarafeynin serhadleri ma‘mûr ve bu misillü zararlardan emin olurlar idi deyü 

derûnlarında dostluk ne mertebe muhkem ve kavî oldığın mülâhaza idin deyü cevâb bu 

sözümü imparator efendimize ifâde eylediğimizde ziyâde hazz iderler; ancak bu 

husûsda murahhas mısınız? ” deyü sû’âl biz dahi “Murahhas (murahhas sız?)224 değilim 

lâkin inâyetlü efendimin mahremi olub ve siz derûnınızda olan dostluğı irâd 

eyledüğünüzden biz dahî inâyetlü efendimin derûnlarında dostluk ne mertebede 

oldığunı bilmekle kendüliğümden söyledim; lâkin tarafınızdan recâ olınub inâyetlü 

sâhib-i devlet efendimize yazsanız belki olurdı” deyü cevâb virildi ve ba‘zı dahi 

                                                 
224 YN’nın varak 114/a’da “murahhas sız” şeklinde bulunmaktadır. 
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dostlığa dâ’îr müzâkere olınub ref‘-i meclis ve konağımıza nüzûl ve′l-hâsıl bu meclisde 

yalnız Arslan Bey husûsiyle temam olınmak tasmîm olunmuş idi; lâkin bir vechile halâs 

olınmayub dört nefer koca Moskov vükelâsı biribiriyle meşvered idüb söylerler, biri 

dahî sır-kâtibi önünde beş altı tabaka kağıd tesvîd itmiş kağıda bakub söylerler [25/a] bu 

fakîr u pürtaksîr Devlet-i Aliyye’nin bir ednâ kuludır bi-lutfi′llâhi te‘âlâ inâyetlü 

veliyyü′n-ni‘am efendilerimin yümn-i himem-i (himmet-i)225 aliyyeleri ve du‘â-yi 

hayriyyeleri berekâtıyla ala kaderi′t-tâkati226 vech-i meşrûh üzere iktizası hasebiyle bilâ-

tevakkuf cevâb virildi. El-vâki‘ fî 17 Ca. sene 1135227. Yevm-i mezbûrda bir def‘a dahi 

mükâlemeye da‘vet ve mahall-i mezbûra varıldıkda uslûb-ı sâbık üzere dört vükelâsiyle 

Başvekîl oturılub hâl u hâtır soruldıkdan sonra meclis tahliye ve bir türkçesi kalîl-âhar 

tercemân vesâtetiyle “Dahi bir tefhîm olınacak cevâbınız var mıdır?” deyü tekrâr sû’âl 

eyledüklerinde biz dahi “Size mukaddem olan meclisde bundan gayri cevâbımız yokdır 

ve bu tefhîm iylemiş idik. Şimdi biz sizden cevâba muntazırız, sizin cevâbınız ne ise 

söylen” dedükde beş on tabaka kağıda yazılı önlerine koyub ve Topal Yuvan 

mevâddesini okuyub “Topal Yuvan’ın iyledüğü fezâhat ve bulınan eşyaları gerü istirdâd 

ve kendülerin habs ve haklarından gelinmek içün Çarımız fermân gönderdi ve Lezgi 

tâ’îfesi husûsı çarımızın murâdı dostlukdır. Çerkes’den ötürü sözümüz yokdır, ancak 

Ejderhân Denizi kurbînde olan Lezgi Çarımıza tabi‘lerdir” deyüb biz dahi “Arslan Bey 

husûsı yazılı mıdır? ” deyü sû’âl olındıkda tecâhülden gelüb “Ne asıl Arslan Bey’dir, 

haberimiz yokdır” deyü redd-i kelâm eylediklerinde biz dahî “Bu ne asıl sözdür? geçen 

meclisde biz bunı size iki def‘a takrîr eyledik; siz İslâm Bey’i anladınız, biz tekrâr size 

Arslan Bey’dir, deyü takrîr eyledik; Çarımıza bunu dahi yazarız deyü cevâb eylediniz 

şimdi bi′l-külliye inkâr idersiz. Yarın Devlet-i Aliyye’ye sizin cevâblarınızı 

                                                 
225 YN’nın varak 114/a’da “himmet-i”şeklinde geçmektedir. 
226 Güc yettiği kadarıyla. 
227 23. II. 1723. 
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götürdüğümde bize niçe î‘timâd hâsıl ve niçe cevâb virelim; biz sizin geleleden berü 

lisânınızdan dostluk cevâbların işidüb ve kendünizden dostluk [25/b] müşâhede olınub 

lâkin derûnınızda ne oldığın bilmem” deyü cevâb tekrâr “Biz bu kağıdı anın içün 

yazdık. Bunları cümle Türkçe’ye terceme idüb size viririz. Galatı var ise gene ihrâcı 

manâ228 değildir” deyü cevâb biz dahi “Böyle olduğu halde bize de itmînân-ı kalb229 

gelür” deyü cevâb virildi. “Tekrâr Arslan mevâddını bir kağıda tesvîd idin, anı dahi 

virin yazarız” deyüb biz dahi “Mukaddem virdiğimiz cevâb üzere tahrîr ve yedlerine 

teslîm olındı. Ba‘dehu cevâb eyledüler ki “Müzâkerede Tatar tâ’îfesinin cümlesi ve 

Hân’ın kendü eyledüği işi size gösteririz kendü gözinüz ile müşâhede idersız  dimiş 

idik” deyü Hân Hazretleri tarafından “Şamhal230 Bey’i Âdil Giray231 Bey’e yazılan 

mektûbı elimize virüb ve bunun dahî sûretini size viririz, Devlet-i Aliyye’ye götürürsız, 

manzurları oldıkda dostluk vaktinde böyle iş eyledüği içün kendüye dîvân eylesünler 

şimdi Hân buna ne cevâb virir, siz ne dersiz” deyü sû’âl biz dahi “Mechûl cevâbı 

virmek niçe mümkin. Mektûbın mefhûmı üzere anlar Ümmet-i Muhammed olmağla 

üzerinize düşmen geliyor gâfil olmamaları içün belki yazdım” deyü cevâb ref‘-i meclis 

olınub konağımıza nüzûl. El-vâki‘ fî 23 Ca. sene 1135232. Yevm-i mezbûra gelince asla 

taraflarından haber zuhûr itmeyüb ve bu günlerde küfürleri olduğından tarafımızdan 

Başvekîl’e âdem gönderüb bulışmak mümkin olmamağla üzerimize ta‘yîn olınan 

mayorı çağırub Antonaki vesâtiyle gönderilen cevâblar: “Bizden Başvekîl’e varırsız, 

hatırların sû’âl itdikden sonra bize devletlü, inâyetlü, sâhib-i devlet efendimiz 

hazretlerinin tenbîh ve te’kîdleri olub biz Moskova dahil oldıkdan sonra taraf-ı âlilerine 
                                                 
228 Manâ; mani 
229 İtmînân-ı kalb: Kalbden; yürekten inanma (Devellioğlu, 1993: 470). 
230 Şamhal (Şemahi): Şirvan’ın merkezi (Uzunçarşılı, 1988 193). 
231 Âdil Giray: Kırım Hanı (? 1617-Karinabat,Bulgaristan, 1672). Devlet Giray’ın oğlu. Babasının hanlığı 
sırasında Vize ve Rodos’a sürüldü. Babası ölünce yerine han atandı (1666). Baskıcı yönetimi nedeniyle 
Osmanlı pâdişâhınca azledildi (1672). Karinabat’ta oturmaya zorlandı orada öldü (Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 103). 
232 1. II. 1723. 
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dostlarından her ne mu‘amele görür isek yazub î‘lâm etmek üzere emr ü fermân 

bıyurmışlar idi. [26/a] Biz dahi bu mahalle geleliden berü Çar hazretlerinden dostluk 

müşâhede eylediğümüzü bir sâ‘at mukaddem bir âdemimiz ile göndermek mürâd ideriz; 

izinleri olur mı?” deyü istizân olındıkda ertesi gün Başvekîl tarafından mayor gelüb 

“Başvekîl selâm idüb hatırınız sû’âl eyledüler; siparişiniz üzere cevâbınızı tefhîm 

eylediğimde mani‘ değil” lâkin yarın değil ol bir gün kendüleriyle mükâlememiz vardır. 

İn şâ’a’llâhu te‘âlâ kendülerini dahi acâleten göndermek üzereyüz” deyü cevâb 

getürdiler. El vâki‘ fî 24 Ca. Sene 1135233. Yevm-i mezbûrda donanmaları olub gecesi 

konağımıza karîb bir mahalde fişek şenliği olınub ve bizi da‘vet eylediklerinde varılmak 

münasib görülmekle tamâruz idüb gidilmedikde ertesi, Çar kendi Mensikof234 nâm ser-

askerine bize zi‘âfet etmek içün tenbîh ve da‘vet olınub varıldıkda dostluk vechile azîm 

dil-nevâzlıklar ve ikrâm eylemişlerdir ve Çar’ın avreti bizi görmeğe teşne olub anda 

olmak ihtimâli var idi ve zi‘âfet dahi mahsûs anın içün oldığu bedâheten zâhir idi. 

Tafsilen yazılmağa iktizâsı olmadığından icmâlce tahrîr olundı. El-vâki‘ fî 26 Ca. Sene 

1135.235 Yevm-i mezbûrda ahşâmdan sonra bir def‘a dahi mükâlemeye da‘vet ve 

mahall-i mezbûra varılub iclâs olındıkda halvet Başvekîl cevâb eyledi ki “Bundan 

akdem sizi sıkça sıkça mükâlemeye götürır idik. Şimdi hâtıra bir yer gelmesün; taraf-ı 

Devlet-i Aliyye’den gerek nâme-i hümâyûnda ve gerek lisânen söylediğiniz cevâbları 

anladık ve mevâdları bildik ve İmparator’a gösterdik ve cevâblarını biz de Türkçe’ye 

terceme ider gereği gibi tercümân olmamağla Moskovca yazılub ve Talyan lisânı üzere 

terceme olınub ve bunlardır” deyü iki kıt‘a kağıd virdiler ve “Kıra’at eyledükde 

ma‘lûmınız olur [26/b] ve bizim ol tarafa gitmemiz ve sefer etmemizin aslını size 

gösterelim”. Temurkapu’dan ve gene Acemin bir kal‘asından lisân-ı Farsice iki kıt‘a 

                                                 
233 2. III. 1723. 
234 Aleksandr Daniloviç Mençikov. 
235 4. III. 1723. 
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mektûb ve bir mahzar gösterdiler ve “Kıra’at idin bizim Lezgi üzerine sefer etmemizin 

aslı budır ve bunların ve Hân’ın mektûbının sûretlerini size viririz Devlet-i Aliyye’ye 

götürürsüz ve Çarımız fermân eyledi yarın ale′s-seher hâzır olun in şâ’a’allâh İmparator 

Efendimizin dahi nâmesini alursız” deyü cevâb eyledi. Biz dahi “Mu‘ammer olun, 

âkîbetiniz hayr olsun, memnûn oldık” deyü cevâb virildi. Tekrâr cevâb eyledüler ki 

“İmparator Efendimiz ve bizler sizden hoşnud olduk, imparator efendimiz Devlet-i 

Aliyye’ye bile yazdılar” deyüb biz dahi “Mu‘ammer olsunlar, âkîbetleri hayr olsun; 

ancak bizim de şimdi hem sürûrımız hem gamımız vardır. İnâyetlü efendilerimizin 

hâkk-i pâylerine bir sâ‘at mukaddem varmamıza sürûr ideriz, sizin dahi dostlığınızı ve 

ikrâmınızı gördük; böyle sadâkatlü dostlarımızdan müfârekatimize hüzn ideriz” deyü 

cevâb virilüb ref‘-i meclis ve konağımıza nüzûl, ertesi ale′s-seher dört aded hinto ile bu 

def‘a Âsitâne’den giden ilçi Daskov236 gelüb. El-vâki‘ fî 27 Ca. Sene 1135.237 Yevm-i 

Cum’a gene hintolara süvâr ve mukaddem varılan mahalle varılub üslûb-i sâbık üzere 

beş yüz mikdârı soltatları dizilüb ve nerdübân ayağına dek arabalar ile varılub bâlâsına 

su‘ud; oda kapusına varıldıkda içerüden evvelki gibi Polkovnik istikbâl ve önümüze 

düşüb içerü girildikde cümle tevabi‘imiz ve Osmân Ağa ve Tanatar(?) Ağa kademenin 

yanına varıldıkda Çar dahi evvelki gibi sandukanın yanına dek gelüb baş açık ve elinde 

bir sagîr değnek kıyâm üzere durır biz dahi bu def‘a seddin çak nihâyetinde üzerine 

çıkub durduğımızda [27/a] Başvekîl ilerü varub sandukanın üzerinde duran nâmeyi alub 

“İmparator Efendimiz’in nâmesidir” deyü elimize teslîm eyledükde biz dahi “Elhamdü 

li-llâhi te‘âlâ şevketlü, azametlü, mehâbetlü pâdişâh-ı âlempenâh efendimizin nâme-i 

hümâyun-ı şevket-makrûnları hürmetlü, ri‘âyetlü, sadâkatlü, mehâbetlü siz ulu 

dostlarına âminen ve sâlimen teslim eyledim. Hakk sübhânehu te‘âlâ hazretleri siz ulu 

                                                 
236 Aleksey İvanoviç Daşkov. 
237 5. III. 1723. 
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dostlarının dahi nâmelerini sâlimen taraf-ı Devlet-i Aliyyelerine teslîm etmeği makdûr 

ve muvaffak eyleye” deyü hâmûş oldığumızda tekrâr Çar, Başvekîl’e işaret idüb ol dahi 

durduğı yerden yanımıza gelüb bir sağîr kağıda tesvîd olınmış ana bakub “İmparator 

Efendimizin şevketlü pâdişâha selâmını teblîğ ve bu mü’ebbed-i sulhu tarafımızdan ne 

mertebe tuttığımızı Devlet-i Aliyye’lerine ifâde idersiz” dedüklerinde biz dahi “İn 

şâ’a’allâhu te‘âlâ sadâkat üzere teblîğ iderim ve Çar hazretlerinin memleketine geldik, 

yedik, içdik ikrâmların ve muhabbetlerin gördik berekat virsün” deyü hatm-i kelâm ve 

ref‘-i meclis olınub avdet ve gene hintolara süvâr ve konağımıza geldikte 

efendilerimizin eyyâm-ı devletinde gelen âdemlerine ve hintolarına ikrâmlar olınmuşdır. 

Bir iki sâ‘atden sonra Çar tarafından bir âdemi gelüb “Çar hazretleri size ikrâmen ta‘âm 

gönderdiler” dedükde biz dahi “Berekat virsün, her gün yediğimiz ta‘âm da anlarındır; 

bu ikrâm dahi ziyâde dostluklarındandır” deyü cevâb [gönderüb]238 götüren âdemine 

ikrâm olınmışdır. 

 

Gelen zehâîrin defteridir; 

Nân  Öküz Buzağı  mısır tavukı  Ördek  Tavuk  

Aded  Re’s  Re’s  Re’s  Re’s  Re’s  

100  1  1  3  5  15  

 
Güğercin  Koyun  Süd  Revgan-ı 

sade  

Gurâh  Pirinc  

Re’s  Re’s  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  

10  4  10  13  5  13  

 

                                                 
238 YN’nın varak 117/b’de “gönderen” şeklinde geçmektedir. 
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Tuz  Üzüm  Kahve  Şeker  Şekerleme  Asel  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  kıyye  

6  1  4  4  4  4  

 
Soğan  Sarmısak  Sirke  Elma  Limon tursı  Ab-ı limon  

Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  Kıyye  

5 [27/b].  2  5  50  10  1  

 

Yevm-i mezbûrda üzerimize ta‘yîn olınan mayor gelüb kapudanları olan admiral 

tarafından selâm getürıb “Yarınki gün sizi konaklarına da‘vet iderler”. Ertesi gene bir 

âdemleriyle üç aded hinto gelüb tekrâr da‘vet ve icâbet ile konaklarına varıldıkda bir 

azîm mükellef kârgîr saray ibtidakî odada kendi baş açık istikbâl “Hoş geldiniz, safâ 

geldiniz, konağımıza teşrîflerinden ziyâde memnûn oldık” deyüb biz dahi kendülerine 

“Bizi da‘vet eylediğinizden hazz eyledik ve memnûn oldık” deyü cevâb ve “Bıyurın” 

deyü bir odaya dahi varıldıkda masa ta‘bir olınan sufra etrâfı iskemle ile ihâte “Bıyurın” 

deyü kendi yerine iclâs ve sağ tarafımızda kendü oturıb ve kendünin altı yanında 

vükelâlarından Türkçe bilür Kinezsova nâm Moskovlu ve bir tarafında Osmân Ağa 

oturılub sim lengeri239 ile ta‘amı gelüb tabi‘at ikbâl iyledüğü ta‘âmlardan tenâvül ve ol 

Türkçe bilür Moskovlunun vesâtetiyle ba‘zı ba‘zı dostlığa dâ’îr musâhabet ile arz-ı 

muhabbet eyledi. Fi′l-hakîka kendi bir âkil ve müsîn âdem olub gemilerde ve Azak’da 

ve Taygan’da taraf-ı Devlet-i Aliyye’nin vüzerâsiyle görüşdüğünden şevketlü 

efendimizin vüzerâ-yı vükelâlarını medh idüb biz dahi “Siz Devlet-i Aliyye’nin 

vükelâsını medh eyledüğünüz gibi anlar dahi sizin âkil olub iyilüğünüzü söylerler” deyü 

cevâb virdiğimizde ziyâde hazz idüb temennâ eyledi. “Allâhu te‘âlâ şevketlü pâdişâhı 
                                                 
239 Sim lenger: Geniş yayvan gümüşten mamul tabak. Bundan yirmi otuz yıl öncesinde köylerde 
kullanılıyordu.  
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ve imparatorımızı birbiriyle muhabbet üzere dostlukda dâ’im idüb bizi dahî 

zemânlarında asûde hâl ve birbirlerimizle muhabbet ve meveddet üzere olalım” deyü 

dil-nevâzlıklar ve niçe dostlığa [28/a] dâ’îr muhabbetler arz olınub ta‘am ref‘ kahve ve 

çay içilüb ve tekrâr sim lengerler ile envâ‘ından şekerlemeler gelüb bir mikdâr tenâvül 

ve gayri gitmemiz içün izinlerine müterakîb iken ale′l-gafle “Başvekîl geliyor” deyü 

haber olındıkda biz dahi ayak üzerinde bulınub geldikde bizim yerimize iclâs biz dahi 

sağ tarafında otırub hâl ü hatır sû’âl “Sizin bunda olduğınızı haber alub hatırınız içün 

geldim” diyerek ba‘zı dostlığa dâ’ir müzâkereye varılub “Gitmanız tedârüki içün her ne 

iktizâ ider ise araba ve bârgîr defterini mayora virin. Tedârik olınsun ve imparator 

efendimiz dahi Petereburha240 gitmek üzeredir. Lâkin evvel müsâfirînin tedârükin görib 

sonra kendüleri gidecekdir; yohsa sizi böyle tiz göndermeyüb dahi görüşür idik” deyüb 

biz dahi “Müdâhene değil gerek siz ve gerek vükelâ-yı devletiniz cümle âkil ve kadir-

şinâs ve mükerrem olub görüşdik ve ikrâmınızı gördük ke-mâ hüve hakkuhû241 

dostlığınızı müşahede eyledik. Şimdi müfârekatimizden yolda birkaç gün humârınızı 

çekeriz” dedükde tekrâr kendüleri “Sizin dahi sâhib-i devlet hazretleri vücuhla âkil ve 

müdebbir ve kadir-şinâs ve dostlarına ziyâde mükerrem oldığı kapu kethüdamız Çar 

hazretlerine her-bâr yazarlar” deyü cevâb virüb biz dahi “Kendi efendimizdir” deyü 

medh ider kıyâs etmek böyle bir âkil ve müdebbir olub öyle bir sehâ ve kerem sâhibidir 

ki biz dahi ta‘accüb ideriz, eğerçi sâhib-i mühr ve Damad-ı Şehriyârîdir; ancak â yâ 

define mi bulmışdır? Yohsa bir du‘âya mı mazhar olmışdır? Beher yevm yanına dörder 

beşer bin altun korlar. Devlet-i Aliyye’nin emekdar ve müstahik kullarına ve tavâîf-i 

                                                 
240 Petersburg: Çar I. Petro tarafından, Fin toprağında, bataklıklar arasında kurulmuştur (1715). Şehir 
kurulurken buraya getirilen işçilerden yaklaşık 40.000 işçiden, binlercesi ölmüştür. Bu kentin 
kurulmasıyla Petro, her zaman kendisine karşı olan Moskova’dan uzaklaşmış, kendi halkı ve dünya 
karşısında, Rusya’nın geleceğinin Avrupalılık’ta olduğunu kesin olarak ifade etmiştir. Petersburg’un 
kuruluşu ile Baltık Denizi’ne pencere açılmıştır. Tümüyle taştan yapılan başkent “Rus canlılığının ilk 
simgesi” olur (Türk ve Dünya Tarihi Ansiklopedisi, 1985: 1118-1119). 
241 Hakka uygun olduğu şekilde. 
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askeriyeye ve fukarâya bezl ü in‘âm iderler. Şevketlü pâdişâhımıza du‘â itdirir ve 

sayesinde olan [28/b] gerek tavâîf-i askeriye ve gerek bâb-ı sa‘âdetlerine müntesib 

olanların işaretleriyle kendülerin deryaya atarlar. Fi′l-hakîka Devlet-i Aliyye’nin ibtida-i 

zuhûrından bu vakte dek böyle bir vezîr-i ademi′n-nazîr gelmemişdir” deyü cevâb 

virdiğimizde “Kendülerin Allah yaşatsun, biz dahi öyle işitiriz deyüb bu temsildir; bir 

araba yola gitdiğü zemân ba‘zı çukur ve eğri yerler vâki‘ olur, araba devrilür iki tarafda 

âdemler olub tutarlar ise araba devrilmez, doğru yolına gider” biz dahi “Gözel temsîl 

bıyurdınız” deyü cevâb virdik. Mâbeyni buçuk sâ‘at mürür itmeden sâbıka Âsitâne’de 

habs olınan Petro Androviç nâm ilçisi dahi gelüb bizim alt yanımıza admiralin yerinde 

oturıb hâl ü hatır sorulub “Kapu önünden geçiyordım, bunda olduğınızı haber aldıkda 

muhabbetiniz bizi çekdi” deyüb biz dahi “Mu‘ammer olın, hazz eyledik, memnûn 

oldık” ve muhabbete dâ’îr dil-nevâzlıklar dahi ba‘zı dostlığa dâ’îr musâhabete tutub arz-

ı muhabbet etmişlerdir. Biz dahi “Dîdâra doymak olmaz, gayri gidelim” deyü istîzân 

olındıkda Başvekîl “Ev sâhibinden istîzân idin” dedükde biz dahi admirale bakub 

izinlerine müterakkib oldıkda “Yok, bir çay şerbeti dahı ısmarladım, gelsün ba‘dehu 

gidersiz” dedükde biz dahi “Öyle ise ol çaydan geçmeyüz” deyü bir mikdâr oturılub çay 

şerbeti de gelmekde bir mikdâr eğlenüb biz dahi “Gayri bunda bir iş vardır” deyü 

mülâhaza eyledik. Tekrâr admiral “Sizin gibi müsâfir her zemân elimize girmez, 

bugünki rahatınızı bize bağışlarsız” deyü musâhabete tutub buçuk sâ‘at mikdârı dahi 

vakit mürûr eyledükde bir nimçe kıpırdı zuhûr idüb Başvekîl ayağa kalkub “Aceb 

nedir? deyü biz de kalkub “Âyâ ne zuhûr [29/a] ider” deyü müterakkib iken tebdîl Çar 

bi-nefsihi kendü içerü girüb ve yanımıza gelüb bir mikdâr hâmûş ve dört etrâfına nazar 

idüb bize bakdıkda biz dahi bilâ tevakkuf “Hoş geldiniz, sâfa geldiniz, teşrîfiniz ile bizi 

mesrûr eylediniz ve ziyâfet üzerine ziyâfet eyledinüz, mu‘ammer olın ve âkibetiniz hayr 
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olsun” deyüb eline bir kadeh ile arpa suyu sundular. “Sizin aşkınıza içerim” deyüb nûş 

eyledi. Biz dahi “Sıhhatler olsun, mu‘ammer olun âkibetiniz hayr olsun” deyü cevâb 

virdik ve “Bu kimdir?” deyü Osmân Ağa’yı sû’âl idüb Başvekîl “Sâhib-i devletin 

ağasıdır” deyü ta‘rîf eyledüler ve ba‘dehu oğlumızı sû’âl idüb anı dahi “Oğlımuzdır” 

deyü ta‘rîf eyledüler ve karşumızda bir odaya doğrulub vükelâsı dahi ardınca içerü 

girdiler ve biz sufra başında bir mikdâr tevakkuf eylediğimizde ilçi-i mesfûr içerüden 

çıkub “Ağa bıyurın Çarımız ister” deyü da‘vet eyledükde biz dahi içerü girüb odanın bir 

köşesinde bir sagîr masa üzerinde bir harti242 ve Çar bir elini hartinin üzerine koymış ve 

ayak üzerinde Başvekîl vükelâsıyle karşusında kıyâm üzere duruyorlar, biz dahî elimizi 

göğsümüze koyub “Ahşamınız hayr olsun, safâ geldiniz” dedükde anlar dahi “Siz de 

safâ geldiniz, ziyafetden hazz eylediniz mi?” sû’âl biz dahi “Ziyafetden bir hazz eyledik 

sizin teşrîfinizden bin hazz eyledik, âkibetiniz hayr olsun” dediğümüzde kendüler dahi 

“Şevketlü pâdişâh sizi gönderdiklerinden biz de pek hazz eyledik memnûn oldık zirâ siz 

bir uslu ve âkil âdemsiniz doğruluk ile bu hizmeti gördikde büyük nâm sâhibi olırsız” 

deyüb biz dahi “Biz şevketlü, azemetlü efendimizim ednâdan ednâ bir kulıyuz. Hakk 

te‘âlâ sadâkatden ve doğrulukdan tefrîk eylemeye” deyü cevâb [29/b] tekrâr kendüleri 

“Siz şevketlü pâdişâhın nâme-i hümâyunlarının mefhûmını bilürsız ve benim 

cevâblarımı vükelâmız size tefhîm eylediği üzere anladınız ve biz de dostluk ne mertebe 

de olduğını gördünüz” deyü bir elini göğsüne koyub “Ben sulh-i mü’ebbedi yüreğim 

gibi saklarım, şevketlü pâdişâhdan dahi böyle umarım, yaramazları ve münâfıkların 

sözlerine niçün î‘timâd iderler? Siz kendi kapucu başılarındansız siz bunı böyle ifâde ve 

doğruluk ile tefhîm idersiz” deyüb biz dahi “Sizden geleleden berü zâhiren cümle 

müşâhede eylediğim dostlukdır ve şimdi buraya teşrîfinizden derûnınızdan olduğını 

                                                 
242 Harita. 
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dahî ma‘lûmum oldu. İn şâ’a’llâhu te‘âlâ biz bu tarafdan hâk-i pây-ı aliyyelerine yüz 

sürdükde cümle şüpheler def‘ olub dostluk evvelkinden ziyâde derece-i âlâya resîde 

olacağı bî-iştibahdır siz de memnûn olursız” dedükde kendi elimizden tutub ve dahi 

yakınına çeküb arkamızı birkaç def‘a ohşadılar ve dönüb masanın üzerindeki “Hartiye 

bakınız size gitdiğim yerleri göstereyim kendiniz görib Devlet-i Aliyye’ye tefhîm idin” 

deyü hartinin üzerinde resm olınmış bir tarafında Ejderhân Denizi ve bir tarafında 

Ejderhân ve Moskov sınurı Temurkapu’ya varınca Temurkapu’dan öte Ejderhân 

Denizi’nin karşu tarafı Acem yakası, Temurkapu’nun ensesi Dağıstan tarafı sarb ve 

mu‘azzam dağlar ve sağ tarafı resmden hayli ba‘id Karadeniz tasvîri ve parmağiyle 

Temurkapu’ya dek gösterüb ve öte Acem sınurıdır ve [bu gösterüb]243 ve dönüb “Şimdi 

bunı siz anladınız mı?” deyü sû’âl biz dahi “Beli anladık” deyü cevâb “Şimdi buralıkda 

bir âhar pâdişâh gelüb el uzadub bir şey yapacak yer var mıdır?” deyü sû’âl biz dahi 

[30/a] “Kağıdın resmine göre olmamak gerek” deyü cevâb tekrâr Karadenize bakub 

“İşte bu Karadenizdir, şimdi bunın kenarında bir âhar pâdişâh gelüb bir şey yapub ve 

âdemlerin temekkün etse Devlet-i Aliyye bundan hazz iderler mi?” dedükde der‘akab 

biz dahi tehevvürlice “Yok, yok o adaya kimse el uzatamaz” deyü cevâb virdik 

tebessüm idüb “Ya biz de bu adaya kimsenin geldüğünü istemeyüz” deyü cevâb 

virdiler. “Biz bu adaya kendi zararımız içün geldik. Devlet-i Aliyye neden şüpheye 

vardı tafsîlen bıyurın” deyü bizden cevâbe müterakkib oldıkda biz dahi “Bu cevâbı 

başvekîlinize ve vükelânız dahî söylemamışımdır sizin ol taraflara azimetinizden niçe 

Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ olan yerlere âdemleriniz göründüğinden etrâf ü eknâfdan 

[arzlar mahzarlar]244 birle sizden Devlet-i Aliyye’ye tâbi‘ olanları murâdı izlâl itmekdir 

deyü taraf-ı Devlet-i Aliyye’ye î‘lâm eyledüler” dedükde başını silkub yukaru bakub 

                                                 
243 YN’nın varak 121/b’de bulunmamaktadır. 
244 YN’nın varak 122/a’da “arz u mahzarlar” şeklinde geçmektedir. 
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dini üzere yemîn eyledükde biz dahi tekrâr “Şevketlü, azametlü pâdişâhımızın siz 

dostlarına hüsn-i zanları olduğından kimseye î‘timâd bıyurmayub bu kulların 

mustakillen gönderdiler. Elhamdü li′llâhi te‘âlâ hüsn-i zanları üzere şevketlü efendimizi 

tasdîk eylediniz” deyüb bir mikdâr hâmûş ve tekrâr ittifâk “Cevâblarını siz sâhib-i 

devletden kendi kulağınız ile işitdiniz mi?” deyü sû’âl biz dahi “Beli devletlü, inâyetlü 

efendimizin mahsûs kendi çırağı olub ve mahremi oldığım hasebiyle bize sizin 

vükelânız derûnınızda olan dostlığı arz eylediklerinde biz dahi inâyetlü efendimizin siz 

dostlarına derûnlarında olan meveddet ve muhabbetlerini ve tarafeynde olan ibadu′llâha 

hayr tefekkürlerinden nâşi mukaddem Başvekîlinize takrîr eylediğim minvâl üzere 

kendi kulağım ile işitdiğimden arz eyledim kapu kethüdanıza yazsanız in şâ’a’llâhu 

te‘âlâ kâzib çıkmayuz” deyü hatm-i kelâm [30/b] ve bu kadar mükâlemede karşusında 

vükelâsı sâmi‘înden olub bir cevâb söylemediler. Ba‘dehu gene eliyle arkamızı ohşayub 

evvel ki odaya yürüdüler, odaya çıkıldıkda cümle tevâbi‘imiz ve Osmân Ağa bir tarafda 

durıb tekrar “Oğlınız bu mudır” deyü sû’âl eyledükde “Beli oğlumızdır” deyüb “Allâh 

size de virsün” dedükde “Allâh dört virdi, gene aldı” deyüb biz dahi “Allâh kâdirdir, 

gene virir” dedükde “Yok gayri kocadım olmaz” deyü tebessüm iderek gene arkamızı 

ohşadılar. Ol mahalde sâhib-i hâne bir kadeh ile eline arpa suyı sundıkda “Bunı şevketlü 

pâdişâhın aşkına içerim” deyü nûş ve biz dahi “Mu‘ammer olun âkibetiniz hayr olsun 

dostlığa tekmîl eylediniz” dedükde bir iki def‘a tapınub vükelâsı önüne düşüb gitdiler. 

Biz dahi ev sâhibine vedâ‘ ve hintolar ile konağımıza nüzûl. El vâki‘ fî 29 Ca. Sene 

1135.245 Bundan akdem admiralin ziyâfetinde Başvekîl “Çarımızın masharalıklarını 

seyir ider misiniz?” deyü da‘vet eyleyüb biz dahi “Niçün seyr itmeyüz hazz iderdik” 

deyü cevâb. Yevm-i mezbûrda üç aded hinto ile üzerimize ta‘yîn olınan mayor gelüb 

                                                 
245 7. III. 1723. 
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“Bıyurın, konak hazırladılar” deyü da‘vet ve hintolara süvâr olub gider iken Çar 

tarafından sır-kâtibi gelüb “Çarımızın sizin içün mahsûs konak kendüleri tenbîh 

eyledüler ve beni da‘vet içün ve size seyr itdirmek içün gönderdiler, bıyurın” deyü 

önimize düşüb bir vâsi‘ sokak üzerine nâzır konağa varılub iclâs olındıkda öteden bir 

mavna246 misillü kızak üzerinde bir kayık bârgîrler koşmışlar, içindekiler ellerinde sim 

borular ve trampeteler çalub geçdiler ve anın ardınca masharalar emîni bir ucûbe kıyafet 

ile gelüb bizi selâmlayub geçdiler. Anın dahi ardınca bir sagîr kalyon yelkenlerin açmış 

Çar bî-nefsihi kendi [31/a] kıç tarafında güvertesi dibinde ayağ üzerinde siyâh gemici 

esbâbiyle başında bir siyâh samûr Moskov kalpağı küpeştenin247 kenarında önümüze 

geldikde üç pare tob şenliği idüb ve kalpağın başından çıkarub bize temennâ eyledüler. 

Biz dahi elimiz uzadub “Hoş geldiniz, safâ geldiniz” deyüb tekrâr be-tekrâr kalpağın 

başından kaldırub ve aşinalıklar idüb geçdiler ve ardlarınca fırkâte misillü üç fenerlü 

gene kızak üzerinde admiral ta‘bîr olınan kapudanları önümüze geldikde başını taşra 

çıkarub bir ucûbe kıyafet ile “Ağa, ağa” deyüb çağırub temennâ ve üç pare top atub 

geçdikde anın dahi ardınca Başvekîl dahi bir kayık içinde önümüze gelüb anlar dahi 

şapkasın çıkarub selâmlayub geçdiler. Ardınca Çar’ın avreti yaldızlı bir kayık kıçında 

ve bir camlı köşk içinde ve cümle müsâhibleri yanında on beş mikdârı avret ile 

başlarında âriyeti saç ve şapkalar ile önümüze geldiklerinde anlar dahi temennâ ve 

selâmlayub geçdiler ve ardlarında altı aded ayuyu bârgîr misillü bir kızağa koşub 

çekerek geçdiler. Anların dahi ardınca Moskov şehrinde ne kadar mülûk-i nasârânın 

                                                 
246 Mavna: Buharlı gemilerin icadından evvel Osmanlı donanmasında kullanılan harb gemilerinden 
birinin adıdır (Pakalın, 1993: 423). 
247 Küpeşte: Güverte hizasından iskarmoz başlarına mıhlanan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan 
kaplamaların teşkil ettiği siperlere, borda kaplamalarının en üst güverteden yukarı kalan kısımlarına 
verilen addır (Pakalın, 1993: 341). 
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ilçileri ve balyosları248 var ise bir mavna misillü kayık içinde önümüze geldiklerinde 

şapkalarını çıkarub temennâ idüb geçdiler ve anların ardınca sâbıka Âsitâne’de habs 

olınan ilçi bir kayık içinde kavuk249 üzerine bir ucûbe beyaz destâr250 sarub anlar dahi 

selâmlayub geçdiler. Ve′l-hâsıl cümle vükelâ-yı Moskov birer ucûbe kıyafet ile ve 

avretleri erkek kıyafetinde kayıklar üzerinde kırk aded kayık birer birer masharalıklar 

mürür (ile)251 her biri önümüze geldikde birer yol tapınub selâmlayub geçdiler. Biz dahi 

avdetimizde Çar tarafından gelen sır-kâtibine bir ağır boyama ve ev sâhibine dahi bir 

ağır boyama [31/b] virilüb ve sır-kâtibine “Bizden Çar hazretlerine selâm idüb hâtırların 

sû’âl idersiz, dahi böyle masharalıklar görmemiş idim. Hazz eyledim, pek memnûn 

oldım, Allâh virsün, çok yaşasun, âkibeti hayr olsun, niçe niçe masharalıklara 

erişsünler” deyü selâm gönderüb hintolara süvâr ve konağımıza nüzûl ve ertesi Sâlî 

gicesi fî gurre-i .C. Sene 1135.252 Nısfü′l-leylde253 otuz kırk pare top atılub ertesi sû’âl 

olındıkda “Çar Petreburha gitdi” deyü cevâb virdiler. Ertesi ilçi Daskov ale′l-gafle 

konağımıza gelüb “Ma‘zûr olsun, işimiz var idi gelemedim. Çar hazretlerini yolladığım 

vakitde bizi size mahsûs gönderdiler ve size selâm eyledüler ve hatırınızı sû’âl itdiler ve 

sizden pek hazz eylediklerinden sipariş eyledüler ki in şâ’a’llâhu te‘âlâ Devlet-i 

Aliyye’ye vardığınızda her şeyi sadâkat üzere müşâhede eylediğiniz gibi tefhîm 

eyleyesiz ve bu işlere kapu kethüdamız cümle vukûfdır, sadâkat ve doğruluk 

eylediğinizi Çar hazretleri dahi unutmazlar” biz dahi “İn şâ’a’llâhu te‘âlâ 

efendilerimizin hâk-i pâylerine yüz sürdikde müşâhede eylediğimiz vechile takrîrimizi 

                                                 
248 Balyos. Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlı hükümeti nezdinde bulundurduğu elçisi hakkında kullanılır 
bir tâbirdir (Pakalın, 1993: 157). 
249 Kavuk: Eskiden kullanılan serpuşlardan (başlık) biri hakkında kullanılır bir tâbirdir (Pakalın, 1993: 
217). 
250 Destar: Başa giyilen takke, fes ve emsali şeyler üzerine sarılan sarık mânasına gelen bir tâbirdir 
(Pakalın, 1993: 431). 
251 YN’nın varak 112/a’da bulunmaktadır. 
252 8. III. 1723. 
253 Nısfü′l-leyl: Gece yarısı (Devellioğlu, 1993:832). 
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kapu kethüdaları kendülerine yazarlar” deyü cevâb ve vedâ‘ idüb gitmişler. El-vâki‘ fî 3 

C. Sene 1135.254 Yevm-i mezbûrda sâbıka ilçi Petro Andriç ve admiralin ziyafetinde 

Çar önünde tercümânlık iden Kınezsova ile konağımıza gelüb “Siz bize teşrîf eylediniz, 

bizim işimiz çok, size gelemedik” deyü özürler dileyüb ba‘zı dostlığa dâ’îr müzâkereler 

olındıkda “Çarımızın masharalıkların beğendiniz mi?” deyü sû’âl  biz dahi “Ziyâde hazz 

eyledik zirâ görmediğimiz masharalıklar idi, hemişe niçe yıllar bu böyle masharalıklara 

erişe” dedükde hazz iyleyüb “Siz dahi selâmet ile efendilerinize varasız” deyü cevâb 

virdiler. Ba‘dehu halvet [32/a] olınub ba‘zı musâhebet ile gâh inâyetlü efendimizi medh 

idüb gâh bizi “Bir uslu âdemsiz, Çarımız sizden pek hazz eyledüler” deyü pâyeler 

virerek “Allâh virsün, bir büyük muhabbet ile büyükilçi olub gelesiz, ol zeman çok 

ikrâm olınur; şimdi de ikrâm olınur ancak ol zemân dahi çok olur” dedüklerinde biz 

dahi “İlçilerin ikrâmı efendilerinin işini sadâkat üzere vücûda getirüb mürâd-ı aliyyeleri 

üzere olur ise ikrâm oldır. İlçilere olan ikrâm pâdişâhlaradır sizin de lâyıkınız ne ise 

ikrâm idersiz, heman siz bize el yevm lisânınızdan sâdır olan dostluk ve muhabbet 

müşâhede eylediğimiz üzere gayri inâyetlü efendilerimizin hâk-i pâylerine teblîği bizim 

boynımıza kaldı ancak biz gitdikden sonra gerek Topal Yuvan maddesini ve gerek sâ’ir 

ifâde olınan mevâdları ferâmûş etmiyesüz. Biz dahi inâyetlü efendilerimizin 

huzûrlarında hilâf çıkmayalım” didiğimizde dini üzere yemîn idüb “Siz bana î‘timâd 

bıyurın biz şimden sonra Lezgi üzerine ne çarımız gider ve ne asker göndeririz ve Topal 

Yuvan zararları dahi aldıkları şeyleri gerü redd olınub ve idenlerin haklarından gelinür, 

Çarımız tenbîhi böyledir; lâkin hâtırınız kalmasun dostlığa binâ’en müzâkeredir, size bir 

şey söyleyeyim; mukaddema mükâlemede siz bıyurmış idiniz ki sizinle Topal Yuvan 

gibi eğri yürümiyelim heman doğru gidelim demiş idiniz; lâkin siz bir parmağınızı cüz’î 

                                                 
254 10. III. 1723. 
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aksak basdınız. Biz mukaddem Devlet-i Aliyye’den istîzân etmiş idik. Münâfıkların 

hilâf-ı inhâ sözlerine î‘timâd idüb İmparator’ın düşmeni olan zorbaları hıfzınıza aldınız 

ve bizim ol semte gitdiğimize şüphe eylediniz. İşte bundan bir parmağınızı noksan 

basdınız.” dedükde biz dahi “Size bunın cevâbını virelim; şimdi siz şu evde [32/b] yatur 

iken kal‘anın havâricinde bir ocak tutuşub biri gelse yangın var dise; biri dahi gelse 

yangın var dise, biri dahi gelse dise siz bu evde şüphesiz rahat yatabilür mi idiniz?” 

“Yok” deyü cevâb virdiler. “Bundan mâ‘ada sizin Çerkeskerman’da ve Yenikal‘a’dan 

ve Varoniş’den ve cümle serhadlerinizden Tatar atlayub geliyor işitseler ve size yazsalar 

siz  î‘timâd idüb şüphe etmez miydiniz?” deyüb “Öyledir” deyü kendüleri dahi cevâb 

eyledi. “Ayağımızı şimdi düz bastık mı?” deyü sû’âl tebessüm idüb “Gerçekdir” deyü 

cevâb biz dahi tekrâr “Eğerçi Devlet-i Aliyye şüphe eyledi; lâkin iş belki gayri dürlü 

olacak idi; ancak devletlü, inâyetlü veliyyü′n-ni‘am-i sâhib-devlet efendimiz hazretleri 

ziyâde âkil ve müdebbîr ve merhametlü ve dostlığında sâhib-i kıdem olmağla tarafeynde 

olan ibâdu′llâhın kanı dökülmesün deyü bu kullarını mustakillen gönderdiler. Biz dahî 

geldikde gerek siz ve gerek cümle vükelânız bizi boğazımıza değin î‘timâd itdirdiniz; 

lâkin Çar hazretleri gayri kalbimize girüb derûnımıza dek î‘timâd itdirdiler. İn 

şâ’a’a’llâhu te‘âlâ hâk-i pây-i âlilerine vardığımızda cümle şüpheler def‘ ve ayağımızı 

dahi düz basarız” deyü cevâb virdik. Tekrâr kendüleri “Bize hilâf söylerler, deyü 

î‘timâd etmezseniz, bizim dostlığımızı Nemçe’den ve İngilis’den sû’âl itmen, sâ’îr 

mülûkden sû’âl idin” deyü cevâb idüb ve “Size dostlığa binâ’en bir söz söyleyeyim, bu 

bir müzâkere ile dostlukdır, Françe pâdişâhı255 evvel küçük idi, şimdi on beş yaşına 

                                                 
255 Louis XV (Versailles 1710-1774): Fransa kralı (1715-1774). Bourgogne Dükü Louis ile Marie 
Adelajde de Savoie’nin üçüncü oğlu. Önce Anjou dükü, büyük kardeşi Louis’nin ölmesi (1712) üzerine 
veliaht unvanı aldı. Büyük babasının babası olan Louis XIV’ün ölümü (1 Eylül 1715) üzerine beş yaşında 
kral oldu (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:7554). 
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girdi, pâdişâh oldı ve İspanya’dan kız aldı256, artuk hısm gibi olub şimdi Nemçe’nin 

havfindedir. Bir iki sene içinde anların mâbeyninde bir cenk vâki‘ olacakdır. [33/a] Bu 

iki büyük devlet dahi ittifâk olub birlik olur ise ol zemân Nemçe’nin yüreği çatlar ve 

ziyâde havflerinden hased iderler” dedükde biz dahi “Şüphe yok; ancak Çar hazretleri 

bizden ittifâk husûsını sâhib-i devletden kendi kulağınız ile işitdin mi?” deyüb, “Beli 

işitdik” deyü takrîr eylediğimizde “Kendüleri sükût idüb redd-i kelâm etmediler” 

didiğimizde ya niçe başların eğüb şöyle itdiler ve “Siz bu husûsı kendülüğinüzden 

dostlığa binâ’en söylediniz. Eğer Devlet-i Aliyye tarafından söylediler iseniz (ise)257 

cevâb virmek değil, temessük bile viririz. Bu husûsı siz bir kat isterseniz biz iki kat 

isteriz” dedüklerinde biz dahi “Kapu kethüdanıza yazın mukadder ise olur” deyüb “Beli 

yazdık” deyü cevâb eyledüler. Ba‘dehu dostlığa dâ’îr musâhabetler ve kahve ve çay 

şerbet buhûr ile ikrâm “İnâyetlü efendimizin eyyâm-ı devletlerinde takımımız ile 

gelmedik, yohsa size bir donanmış at çekerdik” deyü î‘tizâr ile ikisine de birer ağır 

boyama ihdâ olınub gitmişlerdir. El-vâki‘ fî 6 C. Sene 1135258. Yevm-i mezbûrda 

Başvekîl tarafından mektûbları almağa da‘vet ve evlerine varıldıkda “Çar hazretlerinin 

ne mertebe dostlığı ve bu sulh-i mü’ebbedenin istihkâm ve istikrârını ve Devlet-i 

Aliyye’ye olan muhabbetlerini gördüğünüz gibi tefhîm ve bizden dahi devletlü sâhib-i 

devlet hazretlerine mektûbımızı ve muhabbetimizi teblîğ idersiz. Sâhib-i devlet her 

vechile âkil, müdebbir ve eyü âdemdir” deyüb azîm dil-nevâzlıklar ve medh ü senâ 

eyledüler. Biz dahi “Müdâhene değil siz de âkıl ve âkibet-endîş ve uslu âdemsiz, 

mukaddem bize admiralin ziyâfetinde bir araba temsîli bıyurdınız idi. Bu arabanın bir 

tarafında siz ve bir tarafında inâyetlü efendimiz olub tutdığınızda in şâ’a’allâh bu araba 

                                                 
256 Marie Leszcynska (Breslau 1703-Versailles 1768): Fransa kraliçesi. Polanya’nın tahtan indirilen kralı 
Stanislaw I Leszcynski’nin kızı (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986:7806). 
257 YN’nın varak 127/a’da “ise” şeklinde geçmektedir. 
258 13. III. 1723. 
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devrilmez” didiğimizde tebessüm idüb “Allâh [33/b] çok yaşatsun” deyü cevâb virdiler 

ve niçe muhabbete dâ’îr vâfir dil-nevâzlıklar ve sadâkatliğin gösterüb biz dahi 

kendülerine “Gerek Çar hazretleri [ve]259 gerek (ve)260 siz ve gerek vükelânız tahrîren 

ve lisânen olan hulûsınız tefhîm eylediniz, gayri yük bizim üzerimize kaldı, in 

şâ’a’allâhu te‘âlâ anladığım ve müşâhede eylediğim üzere hâk-i pây-i aliyyelerine ve 

sadâkat üzere arz ve î‘lâm iderim, cenâbınız dahi vâki‘ olan zararları ve ifâde olınan 

mevâddeleri ferâmûş itmeyüb bir gün evvel vücûd-pezîr olmasına sa‘y idesiz ki bu iki 

devlet mâbeyninde bu gıll u gış bi′l-külliye def‘ ü ref‘ olına.” Tekrâr kendüleri “İn 

şâ’a’allâh Çarımızın tenbîhi üzere biz tekayyüd idiyoruz. Mustafa Ağa da bir uslu 

âdemdir. Komsarlarımız ile gereği gibi görürler ve sizin cümle ifâde eylediğiniz 

cevâbları kapu kethüdamızı murahhas idüb cümle kendüye yazılmışdır. İn şâ’a’allâh bir 

kalıba ifrâğ iderler” deyü cevâb idüb ve niçe dahi dostlığa dâ’îr musâhabet ve vedâ‘ 

olınub konağımıza nüzûl olınmışdır. Fî 7 C. Sene 1135.261 Yevm-i mezbûrda üzerimize 

ta‘yîn olınan mayor ile dîvânlarından birkaç âdem Başvekîl tarafından selâm getürüb 

“Çar tarafından peşkeş olmak üzeredir” deyü getürdikleri beyân olınur: 

Siyâh tilki nâfesi Semmûr Kiyoh Kal‘asına dek 

Bi-hasebihî çift Ruble aded 

2 25 750 

 

Otuz günlik olmak üzere ta‘yînatımız mukâbelesine Osman Ağa’ya gönderdikleri beyân 

olınur: 

Siyâh tilki nâfesi Semmûr Kiyoh Kal‘asına dek 

                                                 
259 YN’nın varak 127/ b’de bulunmamaktadır. 
260 YN’nın varak 127/b’de geçmektedir. 
261 14. III. 1723. 
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Bi-hasebihî çift Ruble aded 

2 20 300 

 

Otuz günlik olmak üzere; 

[34/a] Bi-hamdi′llâhi ve hüsni tevfîkihî bi-dereka-i tevfîk-i girdigârî ve nevîd-i himmet-i 

hazret-i tâc-dârî ile emr-i sefâret temâm ve teşyîd-i mebânî-yi sulh u salâh ve tekîd-i 

me‘âkid-i ıslâh bâlâda tastîr olındığı üzere miskiyyetü′l-hitâm olmağla teceddüd-i sulh u 

salâh resîde-i mesâmi‘-i erbâb-ı fevz u felâh oldıkda sunûf-ı asâkir-i zafer-eser ve sufûf-

ı sükkân-ı istirahât-güster pister-i râhatda ğunûde olmağın sâye-i hümâ-vâye-i hazret-i 

hüdavendigârîde ber-minvâl-i muharrer te’diye-i emânet ve bu vechile rikâb-i müstetâba 

ref‘ olınan takrîrdür ki bi-‘aynihî tahrîr olındı. 
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1. SEFÂRETNÂME’NİN TIPKI BASIMI 
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2. MOSKOV ÇARINA GÖNDERİLEN NÂME-İ HÜMÂYÛN262 

2.1. Nâmenin Transkripsiyonu 

MOSKOV ÇARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN-I ŞEVKET-MAKRÛNDUR. 

[1/a] Bi-te’yîdâti’llâhi ‘azze ve celle olan devlet-i ebed-peyvendemiz ile çarlığınız 

beyninde bin yüz yigirmi beş tarihinde akd u te’kîd olınan sulh u muvakkatın şurût u 

kuyûdı tarafeynden hıfz u hırâset ve dostluk ve müsâdakat merâsimî icrâ ve ri‘âyet 

olınmakda iken murahhas ve mümtâz ve mu‘teber ilçiniz kıdvetü’l-ümerâ’i’l-milleti’l-

mesîhiyye, Aleksiboraçkov -hutimet avâkıbuhû bi’l-hayr- merci’-i selâtîn-i ‘izâm 

melce-i havâkîn-i fihâm olan Âsitân-ı sa’âdet-âşiyânemize gelüp tarafınuzdan arz-ı 

hulûs-ı meveddet ile bu musâfat ve müvâlatın ilâ mâ şâ’allâhu te‘âla tetarruk-ı ihtilâlden 

hıfz u hırâsetî ve muvakkat olan musâlahanın mü’ebbeden akd u tecdîd ile mâbeynde 

olan dostlığın takviyeti aksâ-yı merâmınız olduğını arz u î‘lâm itmeğle ‘âdet-i hasene-i 

âbâ-i ‘âlî-tebâr ve kâ’ide-i marziyye-i ecdâd-ı bülend-iktidârımız üzere taraf-ı kâmilü’ş-

şeref-i pâdişâhânemizden hulûs-ı meveddetinüze muvâfakat-i izn u ruhsat-ı 

hüsrevânemiz ile mâbeynimde muvafakatken olan sulh u salâhın mü’ebbeden akd u 

tecdîdi ile tarafeynden ahz u îtâ olınan temessükler mûcibince ahdnâme-i 

hümâyûnumuz şeref-bahş-ı sudûr olmağla gerek cenâb-ı emâret-me’âb eyâlet-nisâb 

sa‘âdet-iktisâb sülâle-i hânedân-ı hânî güzîde-i dûdmân-ı ilhânî hâlâ Kırım hânı Sa‘âdet 

Giray Hân -dâmet me‘âliyehû- kuluma ve gerek serhadd-i mansûremin muhâfızîn-i kılâ‘ 

ve muhârisîn-i bikâ‘ olan vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm vesâ’îr ümerâ ve 

zâbitân kullarıma bu sulh-ı mü’ebbed ve müsâfat-ı müşeddedi evâmir-i cihân-mutâ‘-ı 

sultâniyem ile î‘lân u işâ‘at ve şerâyit ve kavâ‘idini ri‘âyet ve dâ’ima dostluk merâsimî 

icrâya mübâderet iylemeleriçün tenbîh u te’kîd olınub sulh u salâh şerâîtine ve dostluk 
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merâsimini gerek tarafınızdan ve gerek taraf-ı devlet-i aliyyemüzden kemâl mertebe 

ri‘âyet olınur iken çarlığınıza tâbi‘ nehr-i Don kazakları devlet-i ebed-peyvendimize 

tâbi‘ Nogay tatarına ve Çerâkiseye ve Potkali kazaklarına îsâl-i mazarrat iylemeleriyle 

bu tarafdan giden ilçimiz ma‘iyyetine ta‘yîn olınan Mustafa Ağa mübâşeretiyle 

tarafınıza î‘lâm ve aldıkları emvâl ü eşyânın defteri dahî irsâl olınmağla dostlığın 

şerâîtine ri‘âyet ile icrâ-yı hakk olınmak içün kumsarlar ta‘yîn iyledüginizden sonra 

memâlik-i mahrûsemizden vilâyet-i Kefe ve Karasu ve tamam bâzergânları elli dört 

arabaya ikiyüz kîselikden ziyâde emti’a vü eşyâ tahmîl ve ticâret tarîkiyle Kumuk 

memleketi tarafına revâne olub giderler iken nehr-i Kuban taşrasında Karanova nâm 

suyun nehr-i Kumu’ya vâsıl oldığı mahalle nüzûllarında size tâbi‘ Topal Yuvan nâm 

kazak nehr-i Don kalmuğiyle ma‘an üzerlerine varub mukâtele bi’l-cümle emvâl ü 

eşyaların nehb ü gâret ve esnâ-yı mukâtelede katl eyledikleri âdemlerden mâ‘adâ 

hayyen ahz eylediklerinden dahi bi’l cümle katl eyledikleri hân-ı müşârün-ileyh ve 

Azak muhâfızı ve vesâ’îr serhadd-i mansûremiz hükkâmı taraflarından arz u inhâ 

olınmağla bu husûs dahî hâlâ Âsitâne-i sa‘âdetimüzde mukîm kapukethüdânız -kıdvetü 

a‘yâni’l milleti’l mesihhiye- İvan Nilyo -hutimet avâkıbuhu bi’l hayr’a- iş‘âr olındıkda 

bu husûsda sizün haberiniz olmamağla yine mukâddemâ ta‘yîn olınan kumsarlar bu 

husûs içün dahi vekîl ta‘yîn olınub Mustafa Ağa mübâşeretiyle icrâ-yı hakk olınmak 

üzere tarafınıza î‘lâma ta‘ahhüd itmeğle Mustafa Ağa ta‘yîn ve hudûd başına irsâl 

olındıktan sonra tekrar Azak muhâfızı olan düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham 

nizâmü’l-âlem vezîrim Mehemmed Paşa -edâma’llâhu te‘âlâ iclâlehu- tarafından 

mektûb ve kâ’ime ve Azak kadısı tarafından mufassal ve meşrûh arzlar gelüb hülâsa-i 

mefhûmunda Azak kal‘asının kurb u civârında vâki‘ çarlığınıza tâbi‘ Çerkeskerman 

Kazakları kal‘asının etrâf u havâlisinde ceste ceste gezüb hudûdumuz dahilinde 



 203 

buldukları Müslümanları ahz ve malların gasb ve gendülerin esîr idüb husûsan kuban 

tatarı tâ’ifesine zarâr ve hasâretleri [1/b] hadden bîrûn olmağla vezîr-i müşârün-ileyh bu 

gûne hareketler müsâlaha-i mü’ebbedinin şurûtına mugâyirdir deyü kal‘a-i mezbûre 

zâbitine birkaç def‘a haberler gönderdüginde aslâ ısgâ olınmayub evvelkinden ziyâde 

zarâr u hasârete tasaddî ve cesâret üzere oldıkların arz u i‘lâm ve bu esnâda vâki‘ olan 

hareketinüz takrîbi ile tavâif-i askeriyyenüzden dahi niceleri devlet-i aliyyeme tâbi‘ 

Çerkes ve Kabartay ve gayri memleketlere doğru varub Kursuyı ahâlîsinin teşvîş ve 

ihtilâllerine bâdî olacak hareket izhâr eyledikleri yine müşârün-ileyh hân kulum 

tarafından vesâ’ir hudûda karîb olan serhadd-i mansûremiz zâbitleri taraflarından 

mektûb ve kâ’imeler ve arzlar birle dergâh-ı âlem-penâh-ı pâdişâhâneme arz u i‘lâm 

olınub lâkin taraf-ı devlet-i aliyyemize olan olan hulûs u meveddetinüz ve mâbeynde 

mü’eyyed u mü’ekked olan sulh u salâh ve kavî dostlığa göre bu husûslara sizin kat‘â 

rızânız olmayub hareket-i işgâlile meşgûl olduğunuzdan mesfûrlar kendü 

habâsetlerinden nâşî bu esnâda ferce bulub bu makûle hilâf işlere cesâret iderler deyü 

size hüsn-i zann-ı pâdişâhanem mukarrer u muhakkak oldığı sebebiyle sulh u salâh ve 

dostlığın şerâît ve merâsimine ri‘âyet ve hürmetde ihtimâm u dikkat olınub hilâfına vaz‘ 

u hareketden ziyâde hazer u mücânebet olınmak içün devlet-i aliyyemiz tarafından 

gerek hân-ı müşârün-ileyh kulumuza ve gerek vezîr-i müşârün-ileyhe vesâ’îr hükkâm ve 

zâbitân-ı serhadd-ı mansûremize evâmir-i aliyyemiz ile dâ’imâ tenbîh u te’kîd 

olınmaktadur bu kavî dostlığın ve mü’eyyed sulh u salâhın devam u kıvâmı şerâ’îtine 

taraf-ı hümâyûn-ı mülükânemden ri‘âyet ve bu makûle ta‘addiyât men‘ u def‘ ve 

serkeşlik idenin hakkından gelindügi gibi tarafınızdan dahi ri‘âyet ve bu makûle 

dostlığa lâyık olınmak üzere südde-i seniyyemiz huddâmından bir mu‘temed kulumuz 

tarafınıza irsâl ve bu ahvâl i‘lâm olınmak dostluk şerâ’îtinin muktezâsı olduğından gayri 
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bu esnâda mahsûsen der-i devlet-medârımızdan tarafınıza bir mu‘temed kulumuz irsâl 

ve  i‘lâm-ı hâl ve isti‘lâm-ı keyfiyet-i ahvâliniz ile dostluk merâsiminin icrâsı tarafeynin 

ittihâd-ı me’veddet ve izdiyâd-ı müsâdakatına bâ‘is olacağından nâşî kapukethüdânuz 

mûmâ-ileyh dahi iltimâs itmekle dergâh-ı mu‘allâm kapucubaşılarından -iftihârü’l-

emâcid ve’l-ekârim câmi’ü’l-mehâmid ve’l-mekârim el-muhtass bi-mezîd-i ‘inâyet-i’l-

meliki’d-dâyim- dâme mecduhû- müstakilen ta‘yîn ve işbu nâme-i hümâyûn-ı 

müsâdakat-makrûn-ı pâdişâhanemüz ile irsâl olınmışdur lede’l-vüsûl ber-muktezâ-yı 

dostî vü me’veddet ve müsted‘â-yı şerâît-i müsâlaha-i mü’eyyed tarafeynden zuhûr ve 

fesâd u şekâvete tecâsür iden fitne-cûyların men‘ u def‘-i fesâdlarıyla re‘âyâ vü 

berâyânın te’mîn ve irâhesi âdet-i hasene-i mülûk-ı sutûde-girdâr ve kâ‘ide-i marziyye-i 

tâcdârân-ı adâlet-şi‘âr oldığı ta‘rîf u beyâna muhtâc olmamağla bu makûle harekete 

cesâret iden yaramazları ahz ve nehb u gâret eyledikleri emvâl u eşyâ zuhûra getürilüb 

husûsan Topal Yuvanın memâlik-i mahrûsemiz tüccârına itdügi fezâhat cümleden fâhiş 

olub ve kapukethüdânız mûmâ-ileyh dahi bu ahvâli tarafınıza yazub arz u inhâ ideceği 

mukarrer olmağla mesfûr Yuvan’ının gâret iyledügi emvâl u eşyâyı dahi mukaddem 

gönderilen Mustafa Ağa ma‘rifetiyle tahsîl ve icrâ-yı hakk olınmağa tekayyüd ve Azak 

Kal‘ası kurbunda olan Çerkeskerman Kal‘ası zâbitine vesâ’îr hudûda karîb olub bu 

misillü fezâhatları zuhûr iden mahallerin zâbitlerine böyle kavî dostluk ve ittihâd-ı 

meveddet-arâsında tarafeynin rızâsına muhâlif böyle işlere cesâret idenler men‘ u zecr 

iylemeleriçün [2/a] muhkem tenbîh u te’kîd ve devlet-i aliyyemize tâbi‘ olan tavâyife 

zarâr u hasâret isâbet itmemek içün dostlığa lâyık olan ihtiyâta ri‘âyet ile memâlik-i 

mahrûsemiz ve müzâfâtından olan vilâyetler hudûduna karîb olan mahallerin re‘âya vü 

berâyâsını vesâ’îr devlet-i aliyyemize tâbi‘ olan tevâyifi zarâr u hasâretden himâyet u 

siyânet ve mûmâ-ileyh Mustafa Ağa’nın gerek mukeddemâ ta‘yîn olındığı umûr ve 
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gerek hâlâ i‘lâm olınan husûslar ahsen vech üzere husûl-pezîr olmasına dostâne ihtimâm 

u dikkat ve kapucubaşı mûmâ-ileyh eğlendirilmeyüb der-i devlet-medârımıza ircâ‘ ve 

siz dahi çarlığınız makarrına atf-ı inân-ı ri‘cat eylediginizde vâki‘-i hâli ve keyfiyet-i 

ahvâlinizi der-i devlet-i sa‘âdet-medârımıza inbâ ve dostlığın muktezâsını icrâ 

iylemeniz melhûz-ı zamîr-i Münîr-i hurşîd-nazîr-i pâdişâhîmizdür -ve’s-selâmu alâ 

meni’t-tebe’a’l-hüdâ-  fî evâhiri zi’l-hicce sene 134 263  

 

                                                 
263 08. 01. 1723.. 
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2.2. Nâmenin orijinal metni 
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3. ŞİRVÂN HÂNI DÂVÛD HÂN’A YAZILAN NÂME-İ HÜMÂYÛN264 

 

3.1. Nâmenin Transkripsiyonu 

RİKÂB-I HÜMÂYÛN TARAFINDAN ŞİRVAN HÂNINA NÂME-İ HÜMÂYÛNDUR 

[1/a] cenâb-ı eyâlet-meâb hükümet-nisâb devlet-intisâb sa‘âdet-iktisâb zü’l-kadri’l-

etemmi ve’l-fahri’l-eşemmi şülm ifrâz-ı hıtta-i şehâmet-i mekkiyye tâz-ı arsa-i celâdet 

mesned-ârâ-yı fermânrân-ı bi’l fi‘il Şirvân hânı olan Elhâc Dâvûd hân -dâmet-

me‘âliyehu- tahiyyât-ı behiyyât-ı şâhâne ve teslîmât-ı pâdişâhâne ki hüsn-i teveccühât-ı 

sekrâne-i hîdîvâneden kâbih olur mütâla‘a kılındıktan sonra ma‘lûmunız ola ki zât-ı 

şehâmet-âyâtınızda merkûz ve taviyyet-i pâkîze-tînetünüzde müntavî vü mermûz olan 

‘alâmet-i besâlet ve âsâr-ı sadâkat u diyânet ve Âsitân-ı sa‘âdet-nişânımızda olan vüfûr-ı 

muhabbet ve hulûs-ı taviyyetiniz muktezâsınca mukeddemâ musâfât-ı memâlik-i ve 

sigatü’l-ircâ-i hâkanîyemizden iken memleket-i rafaza-i kızılbaşın kurbîyeti sebebiyle 

dest-i hûşunet-peyvest-i istîlâlarına giriftâr ve müddet-i medîd ve ahd-i ba‘îdden beru 

Rûmili cânîbinde vâki‘ bilâd-ı memâlik-i fesîhamız tarafında olan milel-i nasârâ ile 

husûmet-i dînîye müsted‘âsı üzere gazâ vü cihâd ile iştigâlden hâlî olınmadığundan nâşî 

nez‘ u tahlîsî vakt-i mukadderine mevkûf olan Şirvân ve kurb u civâr ve etrâf u 

havâlîsinde olan kasabât ve büldândan izhâr-ı hamîyyet-i dînîye ile tegallüb u tasallut-ı 

melâhide-i kızılbaşî def‘ u îzâha ve mekâyid u makâsidlerinden ehl-i sünnet ve cemâ‘at 

olan ahâlîyi tahlîs ve irâha itmeniz ile eyâlet-i Şirvân’dan mâ‘adâ mazbût u teshîriniz 

olan bilâda taraf-ı hümâyûn pây-ı şâhîmüzden bey ve paşa nasb u ta‘yîn olınmak üzere 

eyâlet-i Şirvân hânlığı ber-vech-i yurtluk ve ocaklık cenâb-ı celâdet-meâbınıza taraf-ı 

saltanat-ı senîyyemizden tevcîh u taklîd olınmak üzere tarafınızdan istid‘â-yı ‘inâyet ve 
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memleketin ulemâ vü sulehâ ve â‘yân u eşrâf vesâ’ir müslimîni dahî himâyet-hümâ-yı 

şer‘iat ve izâle-i rusûm-ı rafaza ve bid‘atden ve siyânet-i ehl-i sünnet husûslarında 

mesâ‘î-i cemîlenüzî mahzar-ı sadâkat eserleriyle arz u inhâ ve zât-ı sütûde-sıfâtınızdan 

izhâr-ı teşekkür-i evfâ eylediklerini düstûr-i ekrem müşîr-i efham nizâmü’l-âlem nâzîmu 

menâzimi’l-ümem mükemmilü nâmûs’s-saltanati’l-uzmâ mürettibü merâtibi’l hilâfeti’l-

kübrâ el-mahfûf bi-sunûfi avâtif’il-meliki’l-a‘lâ vezîr-i â‘zam-ı âsaf-şiyem ve vekîl-i 

mutlak-ı kaviyyü’l-himem ve dâmâd-ı muhteremim İbrâhîm Paşa -edâma’llâhu ta‘âlâ 

iclâlehû ve zâ‘afa bi’t-te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehû- huzûr-ı lâmi‘u’n-nûr-ı 

pâdişâhânemize arz u tahlîs itmekle vûcûda gelen sa‘-yi mebrûreniz cenâb-ı hilâfet-

meâbımız ‘indinde mürzâ ve meşkûr olub hakkınızda mücerred ecr-i utûfet-i şâhânemüz 

heyecân-ı vitr-i âlem-efrûz-ı pâdişâhânemiz leme‘ân idüb şeref-bahş-ı sudûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı mevhibet-makrûnumuz mûcibince Şirvân eyâleti hânlığının size tevcîh u 

taklîdini meş‘ar-ı berât-ı şerîf-i âlî-şân olmışdur nâme-i hümâyûn-ı mülâtefet-makrûn-ı 

hîdîvânemiz isdâr ve fî mâ ba‘d dahî her hâlde hulûs-ı niyyet [1/b] hulûs-ı taviyyet ile 

dîn-i mübîn ve devlet-i aliyyemüze  muvâfık hidemât-ı celîle ve mesâ‘î-i cezîyle 

melhûz-ı hümâyûnumuz olmağla Kırım hânları hakkında feyzân iden ummân-ı birr u 

ihsânımız sizin hakkınızda dahî heyecân ve cereyân idüb hâssa-i hıla‘-i fâhire ve kisve-i 

bâhire-i pâdişâhânemüzden semmûr-ı fâyizü’s-sürûr kaplu bir top hil‘at-ı mûrisü’l-

behçet-i sultânî ve iki tuğ hûrşîd ‘alem ve bir ‘alem-i zafer-tev’em ‘inâyet u ihsân-ı 

hümâyûnumuz olup tebliğî hıdmetine ta‘yîn olunan -iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim- 

dergâh-ı mu‘allâmıza kapucı başılarından olub hâlâ mîr-i ‘alem olan Dervîş Mehemmed 

-dâme mecduhû- ile irsâl olınmışdır in şâ’a’llâhu te‘âlâ vusûlunde hândân-ı rasînü’l-

erkân ve dûdmân-ı muhalledü’l-bünyânımıza olan kemâl-i sadâkat u ihlâs ve mezîd-i 

intimâ vü ihtisâsınız muktezâsı üzere merâsim-i tebcîl u ta‘zîm birle istikbâl ve hıl‘at-ı 
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fâhire-i mülûkânemüzi zîver-dûş-ı iftihâr ve tuğ u ‘alem-i sa‘âdet-tev’em-i 

pâdişâhânemiz ile ihrâz-ı izz ü şeref-i bî-şümâr iyledükden sonra cenâb-ı sa‘âdet-

meâbınızdan melhûz-ı mülûkânemiz olan mezîd-i reşâd-ı bervîyyet ve kemâl-i şehâmet 

u sadâkat muktezâsınca kalem-rev-i hükûmetiniz olan eyâlet-i Şirvân’ın vesâ’ir mazbût-

ı kabza-i zabt u teshîr olınan bilâdın tensîk-i umûrında düstûr-ı mükerrem müşîr-i 

mufahham nizâmü’l-âlem hâlâ Erzurum vâlîsi olub ol tarafa ba‘zı umûrın ve husûsların 

temşiyyet ü icrâsına me’mûr olan vezîrim İbrâhîm Paşa -edâma’llâhû ta‘âlâ iclâlehû- ile 

ittifâk u ittihâd ile iktizâ iden sâ’ir umûr u şu’ûnun dahî temşîyet u icrâsında bezl-i cüll-i 

himmet iyleyesüz. 

Fî evâhir-i Rebî’i’l-evvel sene 1135265 

 

                                                 
265 Ocak 1723. 
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3.2. Nâmenin Orijinal Metni 
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4. NİŞLİ MEHMED AĞA’NIN RUSYA SEFÂRETİ VE YOL HARİTASI 
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