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SÜDRUSSLAND·UND DIE KRIM UM 1740 

. . 
Hans-Jür.gen KORNRUMPF 

1862 veröffentlichte o. Freiherr 'vön>s·chl~chta~Wssehrdı,- zeit
weilig erster Dolmetsch der k.u.k .. 'futernuntiatur in -Konstantinopel 
und diplomatischer Agent in ıBukarest·· (1825-1894), den Auszug 
aus einem drei·bandigen· Werk eiİies anonYı:nen türkisehen BeamtEüı, 
das um 17 40 verfasst wordeİı war und si ch' im' Besibi des osmaniseberi 
Reichsrates Subhi Beyz befunden habe. Die: Abschrift war in Ist~
bul angefertigt und ·erworben· worden und ·betr_af die Beschreibl.Üıg 
der Moldau; der W alachei ün d neben der Kiim aiıch derjenigen Teile 
Südrusslands, die seiıierzeit noc}?. zum Osman·ischen Reich bzw. zum 
Chanat der Krim -gehört _hatten~ Sie wurde dann der ik.k. Hofbiblio
thek (heute Österreichische Nationalbibliothek) in Wien übereignet 
und spliter unter ~.0. 231 kata~ogisiert. Fr. Taeschner ·erwahnt sie 
kurz in seiner Übersicht zur ·osman:ischen geographischen :ute
ratur3, ahne jedoch aU! die-übersetzung von Schlechta hinzuweisen. 
Üiber den Verbleib des 'lstanhuler Originals ·ist mir nichts bekannt; 
eine Rückfrage ·bei meinem Kollegen K. Beydilli ·blieb his jetzt' er-' 
gebnislos. 

Nach 1862 viurc1~n -_Üb~rsetzUD:gen auch ·in andere Spra·chen 
vorgeriommen, zuletzt 1964 von M. · Gubogıu.ı. Dieser verweist zwar 

ı Walachei, Moldaıu, Bessarabien, :die K:rirn, Tarnan und A.sow (in der 
Mi bt e des vor-igen J ahrhunderts} . In : Sitzungsberichte der K. A'}<ademie der 
Wissenscha:f.ten, p~ .... bist. Cl. 40, 4 (:Wien ı862) 550-593.-

2 Vielleioht der bei Me:hmed Süreyya : •Sicili-i Osmani m, 220 f genannte 
Subhl .Aıbdilllatif Paşa (1Z43/ı827-ı303/ı886). 

3 Die geographische . Lit-eratur der· Osmanen. In : Zeitschrift der Deut
schen Moı:ıgenliindischen Gesellschaft 7-7,1. . (Leipzig 1923} -aı-80, hier . S.- 75, 
Anm. ı. 

4 Tureokij istoCni:k 1740 g. o Valachti,- Moldavii i Uıkraine. In: Vostocnye 
istocnikl po isto.rü narodov jugo-vıostocnoj i central'noj Evropy (I) (Moskva 
ı964) ıs1-161. 



236 

darauf, dass die dreibiindi•ge Originalausgabe nicht zugangig sei 
und die Übersetzungen oft -fehlerhaft, doch war ihm und den anderen 
offenbar nicht klar, dass Schlechtas Auszug sich .in Wien .befindet. 
Jerlenfalls übersetzt er ausschliesslich nach Schlechta bzw. den 
früheren Übersetzern und erwahnt die Wiener Handschrift nicht. 
So ıfehlen bei ihm z.B. auch die Teile, die Schlechta ausgelassen 
l:ıat. 

Es wurde deshalb für sinnvoll erachtet, noch einmal wenigstens 
auf den Wiener Text zurückzugreifen und die Teile, die sich vor 
allem auf die Gebiete ausserhalıb der Moldau und der Walachei 
beziehen und in deiı genannten Übersetzungen nur zum Teil ·be
rücksichtigt wurden, in einem transkribi~rfen Text mit ·bescheidenen 
Anmerkungen wiederzugebens. Da.ıbei konnte u.a. eine andere Wiener 
Handschrift, !Mixt. 389, der Österreichischen Nationalbibliothek 
mit herangezogen werden, die wohl mit Recht als ein Autograph 
(Konzept) Katib Çelebi's ıgilt und aus der J. von Hammer den Teil 
über die europaische Türkei im seinerzeitigen Umfang übersetzt 
hat6

• Si e ist darüber hinaus zu Unrecht kaum beachtet worden, 
enthalt sie doch ausser Ungarn auch Gebiete .Asiens, Afrikas, Ame-

. rikas und Westeuropas, geht also auch hier über die gedruckte 
Ausga.ıbe des _Cihannüına• hinaus. Trotz des zeitlichen .A:bstandes 
von 70-80 J alıren stim~en, wie an einigen Stellen zu zeigen wird, 
einige Textstellen fast wörtlich mit den hier vorgelegten Auszug 
überein, könnten also eine gemeinsame Quelle haben. . 

1969 publizierte z. Veı:ıela-Prenosilova eine Handschrift vom 
Anfan.g des 18. J ahrhunderts, die sich in Kairo (Dar al-Kutub, 
Ta~rih Turki S 4448) befindet8 , aber einen völlig anderen Text 

5 Für Hinweise- danke idh Herrn Dr. Z. A:brahamowicz (Kra:kau) und 
Frau Dr. M. ·Eren (Istanbul), tür die Genehmigung zur V-eröffenıtlichung der 
Handschritt der Handschriftensanunlung der österreichischen Nationalbiblio
thek. - In der Transkription werden die langen Vokale, 'Ayn und Hamza bei 
den Wör.tern arabischen und persisch'en Ursprungs nioht ıüberall gekennzeichnet. 

6 Rumeli und 'Bosna. Wien 1812. 
7 Kitaıb-ı Cihannüma. Istanbul 1145/1732. Zur Geschichte des Cihannilina 

s. vor -a.llem «Ki-tip Çelebi. -Hayatı ve Eserleri Ha:k:kında !ncelemelen. Ankara 
1957. 

8 '11ureckij .tr~t ob osmanskich ıkrepost'jach severnogıo PriC!ernQmbr'ja 
v nacale.XVIII v. In: Vostocn-ye istocni:ki ete .. II (Moskva 1969) 98-139 mit 2 
Fa.k.s. 
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bietet, da es sich nur um die türkisehen ·Festungen auf der Nordseite 
des Schwarzen Meeres handelt. Eine· weitere Handschrift «Risale 
fi alıval-i Kırım ve Kuban» oder «Risa.Ie-i Kırım ve Kuban» in Is
tanbul (Atıfefendi No.· 1886) aus der Zeit kurz nach 174() nennt 
M.F. Kırzıoğlu9 ; sie dürfte für einen Verıgleich mit unserer Hand
schrift sicher geeignet sein, doch hat sie mir leider nicht vorge
legen. 

9 Osmanlılar'ın Kafkas-Elleri'ni Fethi . (14{)1-1590). A.n!ka:ra 197.6. S. 80 
und Anm. 219 sowie S. 402, Nr. 14. 
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(40r) ... ·Fi beyan-ı Bucak Tatarı ·Bu vilayet Bağdandan müfrez 
olub mukaddema bunun ·ismine 1 [ıBe]serabı denüb.: hala Bucak 
demekle şöhret-yfub olmuşdur ki 36 mil tiıl -ve 18 1 mil ş ar kan Karade
niz şimalen nehr-i TfıTia (=Dnjestre) ve ceı'ı.uben nehr-i TU.na ve gar
ben Boğdan ile mahdud bir düz 1 sahray.:ı .mahsftldardır ki bunda· 
mütevattın olan Tatar ta'ifesi .kema.l-i .servet ile ganiler/ ve maldar
lardır her birinin niçe •bin koyun ve sığır ve çalgı dedikleri ·~er:

gele ve kısrak ve iki hör/ güçlü develer ·bihadd ve ·bikıyas olub de
velerin ·burunlarına .boyunduruk geçürüb 1 arabaya ve çifte koşar
lar ve bu arazide gayetle hıiıta ve şa'ir ve sa'ir çok olmağla deve 
arabasiyle 1 bu bududda olan Kili ve İsma'il ve Akkerman[a] gö
türi.ib fürftht ederler kezali'k koyunlarının 1 yapağısı bir mertebe 
vefret üzere olup 1134 senesinde •bu fakir Kilide . 1 Tatar araba
sından 120 vukıye yükü bir kuroşa aldımki vukıyesi birer akçeye 
gelürdi 1 lakin bu eyyamlarda Leh tarafına fürfthte öğrendiler 
ikişer paraya dek verir aldılar ve hem Bükreşde 1 

(40v) çoka .karhanesi zuhftr edüb güzel çoka nesc ederler ve 
boyası ma'idir kırmızı 1 boya içün -Reşişteviye2 gönderirler beher 
zira'ın otuzar paraya verirler ve Arna:bud ·buğdayı 1 gayetle eyü 
ve vMir olur süd ve yoğurd ve yağ dahi İst:wbula bunlardan •gelür 
Akkerman ve Kili 1 ve İsma'ilden Kırcı namıyla Ermeni ve müslü
~an.lar olub selerne akçe verüb yağların alub 1 mezkU.r kasabalara 
götürürler bazergan dahi alub kuyruk yağı karışd.ırnb destilere ve 
yedek 1 tulumlara dolduruh İstanbula gönderirler ve ıba'z-ı rind 
Tatarlar yağların Kırcıya vermeyüb 1 özümün mayım3 vardır deyü 
kendüleri götürüb fürftht ederler .gayet eyü yağurtları kovalar ile 
1 götürürler 10 vuk:ıyesın bir paraya verirler Bucak salıray-ı 
heyhatın ibtidası· 1 20 konak yerde hatem kadar ahcar ve parm·a:k 
kadar bir eşear-ı nabit değildir sükkanı sığır 1 ve . koyun tezek
Ierin saman ile yoğurıib kerpic gibi kıt'a kesüb ve ·kurub kışın 1 so
palarında yakarlar ve bu salırada gadayır ( !) ve balırat (! = ba
hirler, buhayrat) çok olmağla sazlık vafir olub 1 sular müncenrid 
oldukda kat' edüb araıba ile götürüb satarlar soba kızdırırlar ve 
Tatar 1 ta'ifesinin develerine semer olmaz zira iki hörgücü o~ur 

ı In der Han'Clschrift steht nur «.Seriib». 
2 ·Wohl.::: Zi.ştovl 1 .sv.iStov. 
'3 = .yağ'ım. 

'./ 
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ve bu ta!ife fi'l-asıl ·bu buk'ada 1 bu ıklimi muhafaza içün iskan 
olwımuşdur bunların Kırım Hanı tarafından üzerlerine hakim ve 
zabıt-ı 1 mahsus Yalı Ağası namıyla bir ağa ta'yin olunuh andan 
başka kendü cinslerinden sultan 1 ve m"irzaları vardır kabile-i mü
teferr-ika olub her birinin ·başka mirzaları vardır ki ka:bilesi ıbesler 1 
sefere gitdikde ka:bile kabile giderler ta'ife mirzalarına tabi'dirler 
kazan ta'ıbir ederler oymak 1 oymak öyle ·giderler ve sefer mürad 
eylediklerinde at bağlarlar ya'ni ·bunların atları da'ima salırada 1 
gezerler ol-vakit tutub ·kırk gün kadar arpa verirler ve müşavere
lerine kefies·ı ta'bir edüb/meclisde ihtiyarları söyler tazeleri söze 
karışmaz edeb değildir ulema ve sulehasına ıgayet ta'zim 1 ve iclal 
ederler ıbeher nahiyede .bi-r kazi olub Han tarafından nasb olunuh 
madam-ki bilaf-ı 1 §er'-i_ şerlfe ıbir şey hükm etmiye azıl mütesaddi 
değildir hakk üzere şer'an hükm eder Devlet-i Osmaruye 1 kazileri 
gibi resm-i 'adi ve ihzariye ve mahzarlye ve çokadariye· namıyle 
·bir akçe almazlar yanına mahsus 1 segban ta'yin olunmuşdur her 
kim olursa ihzar eder ve ·ihkak-ı hakk oldukda bin kuruşluk 1 mad
dede ·beş para versin hala! eder misin su'al eder kazilerin ol nahi
yede 1 

( 41r) sakin kabileler besler ve ·bu ta'ife on ıbin kadar olurdı el
yevm s·ancakda otuz bin ve Ulu Nogayd[a] 1 kırk ·bin kadar zarb ve 
harbe kadir Tatar vardır cenge bir alüh0 ademlerdir lakin gayetle 
şedid ve cengaver 1 olmalarıyla Moskov ve Leh ve Madr ıklimi ılıun
lardan havf ederler 'Moskov diyarına ekser kış günlerinde sular 1 
müncemid oldukda akına giderler vardıkları kasabat ve kura her 
ne ise ihrak bi'n-nar ederler ve ahalisin esir 1 edü:b doyumluk na
mıyla götürürler bunların Moskovl.arda adetleri Kırım Tatarı ·bile 
ve gerek olsun 1 sefer ~adası oldukda beynlerinde ·bir vakt-i muay
yene tahsis yerlerinden hareket ederler ve her ikişer 1 ata kudr~ti 
olan gidüb v-arub yüz mil :ba'id yerde cem' olub anda bir hoş kefieş 
nan;ııyla müşavere ederler andan nehzat ·ve hareket edüb bölük 
bölük ve güriih güriih olub 1 giderler lakin yine nev'an birbirlerine 
karvbdirler ve ortada dib alay dedikleri ser'asker han 1 yahud 
sultan gider ve ağırlık narnından herkesin me'kUlatı talkan ta'bir 

4 = kenges «Rab; Hinweis v.on Z . .A!bra.ha.ınowicz. Vgl. a. V.V. Radlov: 
Opyt' slovarja tjurskich' narecij II ·(,S.-Peter.burg' 1899) Sp. 1U2 ddiiiis 1 kiiiiiiS». 

5 So nach M. Eren. · 
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olunur 1 darı unudır ve etrafa haber içün casfıslar :gönderirler nehr-i 
Tfi.rla ve A.ksuyı ( =:= Bug) 'ubfır edüb 1 Kazak vilayetine varırlar 
bunların mahsus kılavuzlar olur ki eben 'an ceddin irsle intikal 
eder 1 esrardan olmak üzere. kulağına •bir söz deyüb eline ·bir kamçı 
verür ki yedi ıklim anın ma'llımıdtr 1 askerin önüne düşü:b .gider 
ve düşman diyarına vardıkda iki gün akın edüb her ne 1 bulurlarsa 
alub 'avdet ederler ekser vakitlerde kefere dahi zayyık yolları ara-

. balarıyla sedd ederler 1 ve tüfengciler korlar ki Tatar esir çıkar
mı ya Tatar dahi haber aldıkda eğer cengle 'ubfır mümkün olursa 1 
ederler eğer değil ise götürdükleri üserayı katl-ı am.m edüıb tekrar 
kefere diyarına akın ederler 1 kefere görür ki mukavemet k8;bil 
değil yollan tahliye ederler bu Tatar ta'ifesi . sefere giderken 1 
gayet emin olub ordularmda bir hilal zayi' olmaz lakin 'avdetde 
buldukların alub .giderler 1 esirleri defter ile selamete çıkaruh ka
nfın üzere hısse ederler ıbir kirnesneye gadır etmezler ve enhar-ı 1 
kebir[ey]i mürfır ederler mesela :bir kaç tavil. kamışları sal gibi 
bağlayub atın kuyruğuna ·bağlarlar 1 •ba'dehü eline bir kamçı alub 
'uryan atın üstüne süvar olub •geçerler ·bu ta'ife eyyam-ı şitada 
sefer 1 etmeği severler zira buhayrat müncemid olub keferenin 
harekete kudreti olmaz. koyun postı ve kurt 1 postmdan kürk ve 
şalvar giyerler ve esir eyledikleri kız ve oğlan her kim olursa ku
tak 1 aylandırmak ta'·biriyle def'-ı takazay-ı vatar ederler beş altı 
yaşında sabiye a'malde tekasül 1 · 

(41v) etmezler ve cümlesi hafiyü'l-mezheb olub namazların 

kılarlar sevahil-i nehr-i TUnadan ·bile gid~n müslümanlar 1 dahi ~e
raber hısse verirler 

Bucak Tatarı civarında bulunan kıla' ve kasabatdan biri ls--. . 
ma'll 1 [ .. ]i Tfı.lça İnukfubelesinde nehr-i Tfuıa kenarmda bir kasa-
ba-ı ma'mfı.re olub ·Rfımilinden Kınm ve Moskov 1 tarafına mürfır 
ve 'uıbfır edenler Tfılçadan adaya ve andan lsma'll kasabasma 'ubii.r 
eder esvak-ı amiresi 1 ve ham.mam ve cevami'i vardır Haremeyn 
tarafından ni.ütevellisi ve kazisi olub Be:r,ıder ve Akkerman ve Özi 1 
taraflarına :gidenlere menzil verilüb bundan Tatarprnarına •gidülür 
bundan nehr-i Tfuıa kenariyle 1 •Ki li kesr-i kaf .. ve 18;m ve sükfı.n-ı 
ya-ı tahtani ~le 55 derece tfı.l ve 47 derece arzda_ Semendire"f .gibi 
.bir kal'a-ı metin ve handak ile musavver bir şehr-i ma'mfırdır . iç 
kal'ası nehr-i TU.naya mülasık olmağla bir mikdar 1 duvarm yık-
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mışdır iç kal'asınm başka handakı olub bir kapusı ve handak üzere 
alışahdan köprüsi 1 vardır fatih-i kal'a Sultan Bayezid Veli bab-ı 
kal'ada :bir iskemleye cülus edüb kendü[n]de~:p.-sonra/d:izdarlara 
izin vermişdir oturur lakin fakirden halas oldukları dahi yokdur 
ve taşra 1 kal'asmın üç kapusı olub biri Yalı Kapusı TU.na ile odun 
ekseri sallarıyla anda gelür 1 ve ıbiri dahi Sukapusıdır ki her ·gün 
Eski ·Kiliden yoğurt ve süd götürüb ~ovalarıyla durur 1 beşer ak
çeye verirler hafta haneye kifayet eder meyve kısmı ekser kaYık
lar ile bunda gelüb sergi~i namiyle 1 kulübeler yapmışlar oturuh 
satarlar ·andan handak üstünden köpriyle varoşa ve eski 1 hain
ınama gidilür ve ·biri dahi Tatarbazarı tarafına açılur Bab-ı iKebir 
derler bunda handak ile kal'a 1 dıvarı ıbeyninde bir markad olub 
bir müşküli olan geçerken bir para nezr edüb niyet eder elbette 1 
oltarafdan süaline cev3:b olmak üzere bir sada işidilür ve kal'ada 
Cami'-i Kebir Sultan •Bayezid 1 merhiimmdır ve · Yalı Kapu~ma 
giderken iç kal'a handaki kenarmda bir mescid d3.hi vardır ·ve iç 
kal'ada 1 dahi cami olub ka:puya karşı .bir hammam ve varoşda eski 
harnınarn ve ·bir kaç mükellef cevami'·i vardır 1 ve altmışdan müte
caviz ma'miir hanı ve esvak-ı ma'miiresi ve ıhüke~ef kahvehaneleri 
vardır ve gümrükhane 1 kurbünde mahkemesi ve balıkhanesi ve 
mahsiis balık emini olur ve mükellef işçi dükkanları ve kebabcıları 
1 olub dükkani miri olmak ile ke·babı akçesiz tabh ederler altına 
tabe vaz' edüb kebabdan seyelan 1 eden yağa kana'at ederler her 
nekadar. pişer dersen hatt ederler •gayet latif ve misk giıbi rayılıalı 

1 yağlar ile ka~ler pişerler buna nıahsusdur insan ile memlı1 ey,.. 
yarn-ı sayfda nevriizdan kasıma varınca 1 

(42r) halkı izdilıam üzeredir her ne diyarm ademinden su'al 
etsen mevcud bulunub panayır gibi ·bey' ve şira 1 mevzi'i bir ma'
miir şehirdir ucuzluk :P,er şeyi bulunur ancak yaz .gün~de kışı . ga
yet şedid olmağla ekser 1 eyyamlarmda kimse taşra çıkamaz esvakı 
varoşunda olub kal'adan münfasıl olmağla şitada çarşıya / var
makda 'usret vardır ·bu diyarm meta'ı yün ve yağ ve süd yine ba
lığıı salarnuryası ve havyar 1 ve . sağrıdır bargir cildi sağrını tabak
hane ya'ni de'bbağhanede tathir edüb düz yer üzerine 1 yayub üze
r ine hardal dökerler ol halde kurur öyle dane dane olur nehr-i TU.na 
İsma'ilden yukarıd~ münşakk olub Tiilca önünde:p. Sünne ( = Su
lina) zamm-ı sin ve nlın-ı müşeddede ve ha He Karadenize 1 mansab 
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oldığı mevzi'in ismidir ve •bir şıkkı !sma'il önünden Kili kal'ası 
önünden :geçüb 1 "beş ·parça olub Karadenize mansa-b olur ki ·bu şu'
belerin araları bağlı ve bağçeli düz latif 1 çiftlikler ve tarlalar olub 
ahali-i Kilinin ekser koyun ve sığır ve b.erıgelesi .:buiıda olub süd 1 ve 
yoğurtların kayıklar ile götürüb oğrun kapu . kurbünde satarlar 
peynir yapmak ve yağ ·çıkarmak 1 bilmezler ancak .gayet eyü yoğurt 
yaparlar · 

Akkerman feth-ı hemze ve sükfuı-ı kaf ve kesr-i kaf ve sükfuı-ı 
1 ra-ı mühmele ve medd-i mim ve sükfuı-ı nfuı ile 58 derece tUl ve 47 
buçuk derece arzda 1 sahil-i Karadenizde ·bir metin ve müstahkem 
kal'a olub 889 senesinde Kili ile 1 buı;ı).l 'Sultan Bayezid feth eyle
mişdir aslından ıbir liva olub paşa otururdu. piş-i kal'ada 1 derya 
sığ olmağla sefineler üç mil kadar ·ba'id yerde yaturlar bu Akker
man ka~'ası gayetle muhkem 1 ve 'amik ve 'ariz ha;ndak olub kefe
reden her kim düşerse helak olub müslümana zarar olmaz 1 sebebi 
budur ki Şeyh Sa'di-i Şirazi kuddise sirrühü'l-aziz kendüleri nakl 
ederler Rus 1 keferesine esir olmuşdur bu handaki altmış veli-i 
Allahümme hafr etdirmişler itmamında anlar dahi .bu handaka 1 
müslüman düşerse bir kılına zarar gelmiye eğer ·kafir düşerse helak 
ola deyü du'a etmeleriyle du'aları müstecab 1 olmuşdur Şeyh Sa'dl 
bir bazergan on altuna bundan satın alub kırk altun mehr ile 1 kı
zın verüb bir müddetden sonra kız .Şeyhe senolSa'di değil misin ki 
babam seni on altuna 1 satın almişdır dedikde Şeyh dahi na'am on 
altuna Rus keferesinden aldılar anların 1 yedinden hala!'! olmuŞ ga
türüb sana kırk altuna esir etdiler ki bir vechile halas kabil değil 1 
deyü cevab vermişdir Bu Akkermanın etrafı hadayık-ı gfuıagün ve 
besatm ile müzeyyen ·bir latif 1 

(42v) ab [u] havası güzel yerdir taşra ·kuraları Tataristan Kili gibi 
re'ayası Tatarlıkdır bu kal'anın 1 hin-i fethde me'yfrs rütbesine var
dıkları üç kantar yuvarlak atar bir toba ateş ver.ildi:kde 1 kefere 
kal'ayı teslim etmişler sonra 'avdetde topu ·bir vechJle hare~et kud
retleri olmayub kal'a kapusı 1 kur.bünde terk etmişler el:yeym ağ
zında eskici oturur Kırım Hanı tarafından Bucak ·hakimi Yalı 
Ağası 1 ·bunun kuııbünde olur bunun ile •Bender beyninde Y anık 'Pa-

• . • 1 

lanka ve Tatarpınarı nain menzil yerleri :Kasa-ha gibidir öziye gi-
derken ·bunlara uğrar Akkermana varmak lazim gelmez .. 
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Bender feth-i ba-ı muvahhade 1 ve sü.ktın-ı nfuı ve feth-i da~-ı 
mühınele ve sükUn-ı ra-ı mühmele He 55 derece tfıl ve 48 1 derece 
arzda nehr-i Tfırla üzerinde bir ma'mür ve metin .kal'adır ki sedd-i 
sedid-i islamiyeden Moskov 1 keferesi mukabelesinde serhadd-ı 
Al-i Osmandır selefde bir hisar-ı sagiri olub •Kırım Ham tarafından 
1 bir tuğlı beğ otururdı 1122 (1710/1711) senesi hilalinde İsvec ile 
Moskov keferesi/Aksu 'başında mukatele edüb İsveç kıralı mün
hezim olub özi salırasına geçmekle Özi 1 valisi olub Benderin taş
ra kal'asm yapdırmağa me'mür olan Yfumf Paşa merhfun Gazi 1 
Sultan Ahmed Han (TIL) merhfun i 'lam eyledikde Bender tarafmda 
gelüb oturuh devlet-i 'aliye 1 ta,rafmdan kendüye ta'yinat verilmek 
ferman ve Mehemmed Efendi nam kirnesne defterdar ta'yin olun
dukda 1 Moskov keferesi düşmanı olan İsvec kıralı ·behanesiyle Al-i 
Osman memleketine sefer edüb ıgeleceği tahakkuk 1 'buldukda Ben
der kal'asına ·gereği .gibi istihkam v~rilüb hazır ·bulunmağla 1123 
senesi 1 rebiyü'l-evvelinde (Marz/ April 1711) Moskov katiri var 
kuVveti bazüya getürüb cümle Rfunilini zabt eylediğinden sonra 
İstanbulı 1 dahi alurum za'miyle Bender ile Hotin maıbeyninde 
Sorlka6 kal'ası kurbün4e nehr-i Tfırla ç·ifte cisr ıırurut 1 nehr-i Bı
rfid 1 (Prut) kenarıyla seyl-vaz1 yürüdükde Bender askeriyle İsvec 
kıralı ve Kırım Hanı Devlet Giray/ Han ve Baltacı iNCehemmed Paşa 
vezir-i a'zam sancağ-ı şerif ile ÇU.çura• ya karib . Tiirla kenannda 
karşılayub 1 bir tarafın Tatar askeri ve ·bir tar;üm Bender aske
riyle tsvec kıralı ve bir tarafın asker-i İslam ihata ·edüb 1 ·gerüden 
zahlresi dahi munkat:i' ve Bırfı.d tarafına suya tarik bulamadıkda 
ağaclar kabuğm eki Şeremet 1 Oğlu8 nam vekilin 'boğazına sakarsa 
takub el-aman diyerek ricamend oldukda Azak ( = Azov) kal'asm 
1 taraf-ı devlete teslim ve Taygan ( = Taganrog) kal'asm hedm et
mek şartiyle sulh ve Hôtine 16 sa'at 1 .bu'dı olan Ladova0 nam ma-

6 Şöri~ = 'Soro.ki. A:Uch im hler nicht wiedergegebenen Te>cttell genannt; 
vgl. die Übersetzungen von Schleohta und Guboglu. 

7 ÇQç!ra = Tu.tora südöstlioh von !a§l 1 Jassy am PDut. Von Schlechta 
nicht erkannt; vgl. sein:e Übersetzung S. 559. 

8 ·Der russisohe General Boris Seremetev. - Hier und im folgenden kann 
auf ·die geschllderten historischen Vorgange nicht im einzelnen eingegangen 
werden. 

9 L!dova = Ladaıva O'ber.halb von •Mogilev am Ostufer des Dnjestr. 
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halde TUrladan Leh yakasına geçince ma'iyetine bir kaç vezirler 
ta'yin olunub 1 

(43r) .gönderilmiştir çi-fa'ide hınzirin kuyruğun ·:Kat' etseler yine 
bınzirdir lutf ve mürüvvet bilmez ke1b-i 1 'a:kfir olmağla abdine 
durmaz Azak kal'asın teslim edince vafir hilelere salik olub ah'irü'l
emr 1 ol ukde-i küşade fırsat-yab · olqb 1147 (17-34/1735) seneleri 
hilalinde gelüb Azağı 1 almışdır karra'llahu ta'ala ve bu İsvec vak'
asından sonra Bender intiha-ı serhadd-ı islamiye olmağla elbette 1 
bir vezir oturur olmuşdur ve hala Bender kal'ası iki kat bir sfır-ı 
kebir ve handak-ı 'amik ile ma'mfir/bir hisar olub taşra varoşu ve 
etrafı hadayık ve besatın ile pür-zin ve TU.rla suyu 1 içerler bir 
güzel vilayet olub Kiliye 18 ve İsma'ile 24 sa'at bu'dı 1 vardır ham
mamat ve cevami'i ve siı.k-ı ma'mfirı dahi vardır bundan TUrla 
nehri mürfir olunub 1 Özü[ ... ] 

Nehr-i TUrla Hevsic10 ·kurbünden çıkub ve Sitatin11 ve andan 
'4kftb12 kal'ası önünden geçüb 1 Izvancau önüne andan Hôtin kal'
ası önünden andan Sorlka kal'ası tahtından müriıx edüb 1 ·gelüb 
Bender kal'ası önünden 'ubfır edüb gelüb Akkerman mukabelesinde 
Balır-ı Siyaha mansab 1 olur .bu TUrla Şatt ve Fır~t kadar bir nehr-i 
kebir olub eyyam-ı sayfda •bir kaç yerden .geçidi vardır 1 ez-cümle 
Hotinden görünür Izvanca kal'asının Hotin tarafına yar di.binde 
BirabaH nam ~aryeden 1 yukarıca yazlar.da iizenıgiye çıkar merte
besinde 'ubfır mümkündür . 

özi zamnı-ı hemze ve sükfin-ı vav ve kesr-i 1 zay-ı mu'ceıne ve sü
kfin-ı ya-ı tahtaniye ile 58 derece tiil ve 47 derece arzda dört 1 mil 
kadar 'ariz ·Benderden 36 sa'at mesafede nehr-i Özi kenarında bir 

10 Auch difılic, Hüsi'c» ist möglich. ·Es düııflte sich um Galic 1 Halicz 
handeln; Z . .AJbrahamowicz hhlt jedoch Gus'atin 1 Husiatyn für wa:hrscheinlicher, 
wabei -der Zbruc 1 Z'br:ucz als Oberlauf des Dnjestr oııUssverstanden worden 
ware. Die Osmanen k~ten in'dessen Ostgalizien -spatestens seit 'dem Feldzug 
von 1672. 

11 «Sitli.:tiD» falsch für Sinatin = Snjatyn 1 Sniatyn; -der Or-t liegt aber 
am Bug oberhalb von Cernovcy 1 Tsc:hernowitz. 

12 'M"lib = Okopy westlich Chot:ı.iı an 'der M.ündung -des Zbruc 1 .Zbrucz 
in den Dnjestr, polnisch a. Okopy SWietej Tr6jcy (Hinweis v.on Z . .A:bfahamo-
wicZ). . .. 

13 = Zvanec 1 Zwaniec .gegenüber von Chotin aan Dnjestr. 
14 =Braga, ebenfalls am Dnjestr zwiSchen zvanec ,und Okopy. 
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kal'adır 1 önünde limanı yok ancak timür tutar sefinelere hatar 
yokdur bu nehrin 'uziıbetine halel ıgelmişdir 1 zira Karadenizin mü
liüıatı hudud-ı kal'ayı müriir eder mukabelesinde Kilburun ( = Kin
burn) nam ·bir palanka 1 ve muhafızı vardır bu Özi kal'ası Kara
denize çıkan Kazak şaykalarma mani' olamaz zira bunda/nehrin 
dört mil kadar arzı vardır lakin Moskov donanmasına sedd olabilür 
selef.de ·Kazak 1 eşkıyasını men'e kudret olmamağla 1090 (1679/ 
1680r senesinde Doğanhisarı15 lrur.bünde 1 iki kal'a ihdas olunmuş
dur andan-sonra Kazak şaykaları Karadeniz sahiline ·gelemezdi gi
derek 1 keferenin galebesiyle terk alındı ıve bunlardan gayrı i'ki kal'a 
ile bir liman dahi olub jıBerezan16 limanı .denüb gemiyle geçilür Ve 
Öziden yukarı ıBuğ nam su ki Öziye millakl Ölub 1 Aksu derler 
Moskov vilayetinden gelürler •bu Doğanlar17 semtinde Kardaşım 
Ormanı olub anda 1 

(43v) Putkali Kaza·kları18 sakin olub mukaddema Kırım Han
Iarına tabi' olub özi ve Bender ve Akkerman 1 ve Kill ahalisinin 
ter oğlanı namında ırgadları anlar olu:b herkes istihdim ederken 
ba'zlları birer tarikle İstanbul ve :Mısır bazerganiarına esir olmak 
üzere füriüıt etmeğe mu'tad olduklarında 1 !Kazak · hatıİıaniarı Kı
rım Haniarına ve gerek ol tarafda serasker bulunan vüzeraya te
şekki etdiler kimse 1 ısga etmedi bu Kazak ta'ifesi mezktir ormanda 
mütemekkin olub 12000 şişhane i'mal 1 eder şedid cengci kefere 
olub aralarmda avrat yok cümlesi cüvanamerd :Moskovla diyarında 
1 bir cürüm eden bunlara kaçub .gelür ve devlet tarafına muti' ol
mağla hazır ve ıbad-ı hava bir aske~ iken 1135 (1722/1723)/sene 
hilalinde Mengli Giray Kırım Hanı bulunub etraf-ı kasabat ve is
kelelerde 1 500000 kadar •Kazak füriüıt olundığına ·incenüb teşekki 
eylediler kimse ısga eylemeyüb =bu hilalde 1 Moskov keferesi dahi 
fırsat bulup aslm.dan 'uduvv-ı cam olmağla iKazağın kendü tarafı-

15 Zw.ei ·Burgen ·(Tjagin!ka und Berislav) nor.döstıich von Cherson na:he 
dem Nordufer des Dnjepr; vgl. die Übersetzung von .M. Guboglu, S. 156, Anın. 
106. 

1~ = Berezan, heute Insel an der Schwarzmeeı:ıküste westlich Özi 1 
OCa:kov. 

17 s. Anın. 16. 
18 Tell 'der Zaporoger Kos-'a:ken; s.u.a. A.N. Gurat: IV-XVm. Yüzyıl

larda Karadeniz Kuzeyi.ndeki Türk Kavimleri ve Devletleri. Ankara 1972. 
S. 248 und 264. 
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na 1 verilmesin iltim!s eyledikde ·kafirin hilesi fehm etmeyüb Ka
zak aman de.İnesine .kimesne 1 merhamet etmeyüb on iki Ibinden zi
yade hazır cengci Moskova verdiler ıböyle •böyle asker Moskov ye
di,ne 1 girdüği gi-bi Karadenizi kendüye müsabhar etmek sevdasiyle 
gelüb Az8:k kal'asın aldı dahi 1 sonra gelüb 1149 (1736/1737) se
nesinde Kırım üzerine gelüb Or ( = Perekop) kal'asın alub ahali
sin 1 Moskova götürüb vafir gezdir.di~den-sonra salıyordı ıbu def'a 
devlete 'aks eyledikde Topa! Osman 1 Paşa damadı Mehemmed 
Paşayı serasker gönderüb nehr-i Tfınanın -karşı İsakcı mukabelesi 
Kartalda ( = Orlovka) 1 60000 -güzide asker ile otu.rdı izin verme
dller sancağ-ı ·şerif ile Silihdar 1 Seyyid Mehemmed Paşa İsakcıya 
varub otururken Yahya Paşa Özi kal'ası muhafızı bulunub 1 tM:os
kov keferesi Aksuyu Özi tarafına geçdi üzerimize geliyor mı deyü 
feryad etdikçe Halisa Osman 1 Kethuda vezir kethudası bul~ub 
aslı yokdur bir alay valıi sözdir deyü kağıdiarına -i'tirbar etmeyüb 1 
kafir gelüb Özi kal'asın muhasara ve cebehanesine dahi ateş düş
mekle .kal' ayı atub hakla yeksan 1 ve bakiyesin esir ve yağma edüb 
'uryan ve çıplak sürüb ·götürüb donanmasiyle ma'an kal'aya muha
fızlar 1 ta'yin eyledi dmi'ü'l-hurUf dahi Kartaıda sancağ-ı şerif ile 
ma'an =buldukda süvariden başka 1 yalnız 200000 yeniçeri askeri 
var idi ne fa'ide iindad etmediler bu esnada Mengli Giray Ham 1 
Rodostan Kartala götfu'üb hanlık verdiler ki varub Özi kal'asın ala 
kasıma on beş 1 

( 44r) •gün var .iken Bender.den Gene Ali Paşa yı serasker edüb 
gönderdiler varub kal'ayı muhasara 1 eylediler eyyam-ı şitada ta'
kib edüb Han özi .suyun ·bildirüb (sic) ·Kırım tarafına gidüib 1 asker 
dahi :ba'z-ı milliimmatı bırağub :firar etdiler ·bu esnada berf ve -ba
ranın hücfunundan mecrUhlar 1 helak olub orduy-ı hümayfuı dahi 
Asitane tarafına 'avdet eylerlikten Moskov keferesi özi 1 kal'asm 
temelihden lağım ile atu:b yere beraber edüb gitdikden-sonra dev
let-i 'aliye tarafından varub 1 müceddeden .bina etmişlerdir ve bu 
özi kal'asımn içecek sulan •bir sa'at mesafe kuyulardan 1 gelür 
kurbünde olan nehir tuzludur lakin arazisi mÜil'bit ve havası hub 
bir kazay-ı dil-nişin 1 olub salırasında koyun ve sığır ve hergele li
rat üzere olub çobanı bir kilesine yüz kile 1 verir bunun :beyabamıi
da yaban koyunı ve yaban hergelesi ve yaban ademi olur .Moskov 
istilasından 1 mukaddem ahalisi gayet ganiler olub aralarında muh-
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tacından bir kimse kalmayub fıska i'tiya<:I 1 etmişler idi Allahu 
ta'ala kafir ile kendillerin te'dib eyledi ıbu Öziden Kırım tarafına 1 
tonbazlar ile ·Kilburun tarafına 'ubft.r olunuh Or kal'asına 36 sa'at 
mesafe 1 salıray-ı heyhat olub müsa.firin iki ve üç gece bu kazada 
ya turlar 

Or zamm-ı hemze ve sükün-ı 1 vav ve ra-ı mühmele 63 derece 
tfıl ve 49 derece ar ida Kırım adasına dühiı.l 1 edecek mahallde sağ 
tarafda Karadeniz ve sol tarafda Özi Denizi .gelüb iki derya mut
tasıl 1 olmağa bir ·buçuk mil ka:darı ·berri olub bir 'amik handak 
bir yüksek cebel •beyninde ( ?) yedi zira' 1 'umkı ve yirmi zira' arzı 
olub sahil tarafında taşdan bir kal'a ve kasabası vardır suları 1 
kuyulardan içüb bağ ve ibostanı ma'dılm cezire ·gibi yerdir lakin 'ha
vası hoş ve şitası 1 mülayim odun olmamağla tezek yakarlar bunu 
dahi Moskov alub lağım ile atub devlet tarafından 1 tekrar bina 
olunmuşdır Kırım ceziresinin babı bir sedd-i şedid kal'adır keşki 
i'tibar olunuh 1 bir mükemmel ve metin hisar olıydı 

Cezire-i Kırım 700 mil devir ile müsellesü'ş-şekl_ bir cezire 1 
olub taraf-ı şimalinde ancak Or kapusı ta'·bir eyledikleri mevzi'de 
bir buçuk mil berre muttasıldır 1 cezire-i mezbft.re ta'ife-i Tatara 
avtan-ı pay-ı taht ve kürsi-i memleketleri Bağçesaray olub hanları 
1 anda oturur bu cezirede olan kasabat .ve kura hanlar zabtında olu b 
ancak Kefe (= Feodosija) ile Kal'a-ı Cedide19 1 birer paşa muha
fız olurlar 

Kefe feth-i kaf ve fa ve ha zamiri ile 65 derece tfıl ve 47 1 
(44v) derece arzda bir şehr-i ma'mftr ve kal'a-ı hasine olub Is
tanbuldan 464 buçuk 1 mil yerdir !Kırım cezb:esinin ab-ruy -bir 
şehr-i dil-ar3:dır mukaddema Ceneviz hükmünde iken Ebu'l-Fetb 
Gazi 1 Sultan Mehemmed Han tarafından Gedik Paşa donanma ile 
varu:b Kefe ve Azak ve -MenkUb~o kal'aların 1 feth eylemişdir kal'a-ı 
mezbftrede Haci Giray Han evladından Mengli Giray Hana musadif 
olub 1 anı dahi esir edüb Sultan Mehmede gönderdi Padişah-ı mağ
fiir d·ahi Han-ı müşarünilehi bir kaç 1 gün :habs etdikden-sonra azad 
eyledüği esnada Mirza Beğ devlet-i 'aliye tarafına arz-ı-hal gönde
rüb 1 hanlık ümft.rı mu'attal kalduğın ihbar ve cezire-i Kırım Pa-

19 -Yenil~al'e 1 Eni:kale 1 Kry.m östlich Kere' . 
20 20 ltm sü1llich von Bahçesaray 1 BachcLsa.ra.j. 



248 

dişahın ve Mengli Giray taraf-ı şehinşahiden 1 vekaleten Han ol
mağı i'lam etmekle Padişah dahi rıza gösterüb kendiiye taıbl ve 
'alem ihsan ve "Kırıma 1 bir mikdar asker göndermiştir Mirza Beğ 
dahi Ham istikbru ve ta'zim ile Bağçesaray seririne 1 iclas eyledi 
ve hala· Kefede Al-i Osman tarafından hakim olub Tatar kalil ve 
kefere vafirdir ki esir 1 olanı satub alub •Leh ve ıMoskov tarafına 
gönderirler bu Kefe kal'asında 12 Rum kilisesi 1 32 Ermeni kilise
si vardır ve hin-i fetihde 6000 hane ve ·30000 esir olub 1 istihdam 
ederlerdi bu günlerde dahi ma'miır olub cevami' ve harnmamat ve 
asv8.k-ı 'amire ve hanlar 1 olub merci'-i tüccar bir ;belde olub İstan
bul ve Tırabzon-dan katı çok bazergin gelüb giderler / ve ıbunda va
fir dekakin ve hammam Haremeyn vakfıdır miifti ve kazi ve 'ule
ması ·bulunur 

Bağçesaray 1 64 derece tU! ve 48 derece arzda kürsi-i memle
ket-i Kırım bir belde-i ma'miıre olub 1 ab u havası latif ortasından 
bir su cereyan eder hadayık ve besatın ile müzeyyen bir şehir 1 olub 
Kırım Hanlarının tahtgahıdır 1150 (1737 /1738) seneleri hilalinde 
Kaplan GirayHan 1 iken :Moskov keferesi 'azim tabur-ı menhusiyle 
Or kapusın alub hedm edüb andan Bağçesaraya 1 gelüb Han sara
yın ve şehir ve cevami' 've sa'ir sevarın (? surları?) Ibi'I-külliye 
ihrak bi'n-nar ve etraf kuraların 1 yağma ve esir edüb bırağub 
gitdikden-sonra devlet-i 'aliye tarafından mühimmat-ı bina ve mi'
mar ·ve nakkaş 1 gön·derilüb müceddeden han sarayın yapdırmış
lardır bU Şehir kurbiinde Cühud-kal'asl21 • namında bir yüksek / yer
de bir metin -kal'a ve Yahudiler22 sakin olurlar Ak-Mescid ( = ·Sim
feropol') K-algay Sultan tahtgahı bir kasaıbadır 150 kadar evi vardır 
Bağçesaray kurbiinde Elm-asarayı23 nam karye gibi mahallde -bir 
Frenk kilisesi 1 ve 50 kadar evi vardıx Gozlövi (= Evpatorija) Kı
rı~ . ~~-z~~~i. ~asal::ialarından bir ma'miır :kasa~ba ve der:bend olu b 1 
· · : ·· (~5r) bir latif limanı vardır bunun kurbiinde bir kasaba dahi 

cihib · ·anda tuz ·çıkar A vlita ( = Sevastopol') nam !imam/vardır 
Balıkiova ( = ıBalaklava) ıbu kasabanın ·bir amik ve güzel limanı 

-21 = Çıfıtkal'e 1 Cufutkale östlich von Bahçesaray. 
22 Ric:ıhtiger : die Karaim. 
23 = «A1rna-Saxai», eine al te .Burg der Ohane an der Alma 10 .~Werst 

von Bahçesaray. F. Remy : Die -Krlı:n in ethnographischer, landschaf.tlicher 
ung hy:gienischer Beziehung (Odessa/Leipzig 1872) S. 108. 
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olub bir dürlü fırtınadan havf 1 olmaz ve deriın-ı kaPada 150 evi 
vardır bundan Kefeye varınca taşlıkdır 

Kerş (=Kere') 1 feth-i kat ve sükfın.-ı ra-ı mühmele ve şinin 
imalesiyle 67 derece tfı.l ve 48 1 derece arzda Kefenin şimalinde 
fem-i balır-ı Azak kenarında vakı' palankadır 

Tamam ( = Taman') feth-i ta-ı mühmele ve -ınim-i 1 memdfı.de 
ve nfı.n ile 67 derece tfı.l ve 48 derece arzda Kerş mukabelesi Ana
dolu 1 Nogayz-~ tarafında bir cezire-i sagir[e] ve ma'mii.İ'e olub 
merci'-i bazerganan bir •kasaba ve kal'adır muhafız 1 askeri ta'ifesi 
olub cevami' ve hammam ve esvak-ı 'amiresi vardır bir mikdar 
dekakim 1 Haremeyn vakfıdır Taman yağı meşhfı.rdır Çerkes ve 
Abaza ve Ulu Nogaya giden ·bazerganın 1 meskenleridir ve bu Ta
man Kırım adasından bariedir cezire.:i Kırımda Taman mukabili 
Akındı Burnu25 1 ve Kal'a-ı Cedid ( = Jenikale) olub Gazi Sultan 
Ahmed Han zamanında Çorlulu 'Ali Paşa vezaretinde bina 1 olun
muşdır mahslıs-ı muhafaza •bir· paşa oturur ve Cezire-i Kırımda 
[A]rabat26 nam ·bir kal'a-ı sagir(e] olub 1 Azak tarafından müm
tedd olan denizin kenarında vakı' olmuşdur ki su çekild.ikde 
Kazak 1 keferesi Kırım karyelerine kasd-ı mazarrat etmesün deyü 
bina olunmuş Kırıma Moskov keferesi müstevıi oldukda 1 bu Raıbat 
kurbünde olan geçidden kefere geçüb ·Kırım köylerinden vafir esir 
almışlardır kal'a-ı Menkfı.b27 1 Kırım adasında Karasu dahi derler 
60 kadar hanellü ·bir kal'a ve Yahudiler sakin olurlar ekser 1 yer
leri ormanlıkdır !Karaşka28 Tamandan yukaru ve boğaz nihayetinde 

24 Die Strasse von Kere' -galt also geo~aphische Grenze zwisohen Europa 
(«Rum eli») und Asien («Anadolu»). · 

25 Wohl das Kap von Enikale 1 Krym. 
26 «Rabat/RibM» = Arabat am südlichen Anfang der gleichnamigen 

Halbinsel auf der Ostseite der ıKrim. 
27 S. Anın. 20. Der hier angeffiilırte zweite Naııne «Karasu» kann nichts 

mit Karasupazarı 1 Belogorsk, wie Soblechta und Gu'boglu rneinen, zu .tun ha
ben, da :cıfeser Ort an völlig anderer •Stelle (fast 50 k.ın östlich -von Simferopol') 
ltegt. 

28 «~ara:ş~/~al'§alı:a», auoh (weiter unten) «~ôş]ı:a», am Kap Taman. bei 
TI'ic 1 KoseDika. - Auffiillig ist hier, wie auch an ·anderen stenen, die fast wört
liche t.t.bereinstim.mung des vorliegenden Textes mit dm A.utograph KM.ib Çe· 
lebi's (ÖNB Mixt. 389); dort heisst es (209/229r): «~öşı:-a Tamandan ıyukarı bo· 
ğ'az nihayetinde ·bahr-ı Azd:k adasm-da bir malıalldir sS.bıkan tkal'ası olub Tii.-
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balır-ı Azak ağzında bir kal'a-ı harabedir 1 Kızıltaş29 Tamandan 
üç sa'at nehr-i Kuban kenarında bir kal'a-ı sagire ve malıall-ı me
merrdir Tarnan 1 kazasına tabi' ve piş-i kal'a bir cisri vardır ca.na30 

balır-ı Azağa mansab olur bir nehr-i kebir 1 üzerinde ıbir karye-i · 
kebir[e] olub su kenarmda palankası olub Akçubuk Beği anda otu
rur mir-i 1 mezbur Tatar Han ümerasından ve Çerkes ta'ifesinden
dir etrafında 300 pare kadar Çerkes 1 köyleri olub anın zir-i hük
mündedir karye-i mezbfıre ıKızıltaşdan altı menzil ve andan Azak 1 
10 günlük yoldır ve nehr-i mezbfırdan sal ile 'ubfır olunur :bundan 
öte Azağa varınca 1 ·berr-i biyaban olub 'imaret yokdur Hırsova31 

Azakdan iki merhale Çei'kes tarafında •bir ·belde-i ma'mfıre 1 olub 
Timür geldikte muhasara ·edüb almadıkda musalaha tarikiyle •bir 
mikdar serçe taleb eyledikde 1 

(45v) bunları dahi sayd edüb gönder diler Timür dahi serçele
rin ayaklanna kibrit bağlayub salıvermekle 1 mekanlarına vardık
larında şehri :bi't-temam ihrak eylediler Temrük ( = Temrjuk) 
n-ehr-i Kuban ile Tarnan arasında 1 ahşabdan..•bina olunmuş bir kal'a 
olub ahalisi ekser Çerkes ve Ab~zadır ehl-i İslam azdır bundan 1 
nehr-i Kfıban üç menzil ve Tarnan garben iki menzildir pes Taman: 
dan Azağa üç tarik olu b 1 biri J ana yolıki şah-ralıdır 16 menzildir 
ve ·biri Temrük yolıki derya kenarında dört menzilde 1 varılur su
lar müncemid oldığı halde biri Eski J ana yolıki tarik-ı vasatdır 8 

· menzildir ve Tamandan 1 Kubana varınca ormanlıkdır ve salıradır 

man gibi memerr idi ılıalen harabedin. Evliya Çelebi spricht von einem Çoçka 
burnu (HI, 117 'Cler Ausga:be von Z. Danişman, Istanbul 1970, was II, 115 der 
Ausgabe von 1314 H. entspricht an anderer ;Stelle dort von einem Dorf (Xll. 

49 .bzw. vm, 10). 

29 Am Liman von Kiziltas östlich von Ta-man auf der Se1te des Schwaı·.zen 

Meeres. 
30 «Cana» oder auch (weiter un•ten) «Jana» ist auf keinen Fall Dzankoj 

ııuf der nöııdlichen Krim, wie Guboglu meint. Nach ·EvliyA Çelebi ist es vielmehl' 
ein Gebirgsland östlich von Anapa an den Flüssen, die in -den Kuban mün·den 
(K!üçük Jana; XI, 265 der Ausgabe von Danışman). ·Mix:t. 389, 209/229r : «Jana 
bahr-ı Azağa mansarb olur bu nehl'-i.·kebir üzerinde •bir ·büyük ka:ryedir su ke
narında palanıkası var.dır Akçubuk Beği anda otuııur ... » Auf der Kart~nskizze 
208/228v llegt ein Ort Jana etwa an der Stelle von A~uevo. .· / 

31 «~rşova;.ijarşüh», ~t. 389, 208/228v hat «tJrcrh» mit ganz fihnllcher 
Qrtsbeschreibung. Ich •konnte die Lage nicht .bestimmen. 
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nehr-i Kfıban Çerkes vilayetinden gelüb şarkdan garbe 1 ce
reyanla Kızıltaş kurbünde iki şıkk olub ·biri Karadenize:ı2 ve bir 
bölüğü Balır-ı Azağa dökülür ortası 1 ·bir mürtefi' ada[-ı] ·kebi[r]diT 
bu vakitlerde Azak bedeli Aça33 nam •bir kal'a bina etdiler bunda 
olmak zann olunur 1 iki canibi nehr-i mezbfır ve iki tarafını dahi 
derya ihata edüb Tarnan ve Temrük ve Kızıltaş ve Koşka3·' 1 bu 
adanın üzerinde~r halkı Kefeye tabi'lerdir 

fi zikr-i Azak bu vilayet Kırım iklimine muttasıl 1 olmağla 
'akib-i Kırımda zikr ederiz 

Azak feth-i hemze ve za:y-ı mu'acceme ve elif ve kaf ile 73 1 
derece tfıl ve 49 buçuk derece arzda nehr-i Ten (=Don) kenar-ı 

şarkisinde bir düz yerde hayır ve önü 1 sazlık üÇ ·bölük kal'adırG 
her biri saray-ı 'atik kadar tbirer kapusı biri birine .geçer kapuları 
ve kara tarafmda 1 handakı ·ve üç kal'anın 9 kullesi vardır safi si
yah sade dıvar olub •birine Taş/kal'a derler ki yeniçeri ağası anda 
oturur Sultan Bayezidin anda bir cami'i vardır ve orta 1 kal'ada 
Azak Beği anda sakin olur ve birine Topra:kkal'a derler bir ma'mfır 
ve mükemmel hisar iken 1 1149 (1736/1737) senesinde Moskova 
verdiler Çerkes.-Kerman36 Azakdan altı sa'at Ten suyu 1 üzerinde 
bir ada olub toprakdan kal'ası vardır Moskov 1000 kadar kafirler 
bekler nehr-i Ten/bir nehr-i kebir olub şimalden cenfıba cereyania 
Kazak vilayetinden •geçüb Azak önünde Babr-ı Azağ·a mansab 1 
olur ·bunun üzerinde Kazağın 36 palankası vardır Aza·k hisarına 

karib olan 1 Çerkes-Kerma:n olub hurde şaykalar ile nehr-i mezbfır
de gezerler nehr-i mezbfı.r Çerkes-Kerman arasını/ geçdikden-sonra 
Beştepe3; nam mah·all ki Azak ile Çerkes-Kerman arasıdır iki şıkk 

32 D.h. in den Liman von KiziltaS. 
33 Oder riohtiger (weiter unten} AçO, = Acuevo an der •Mün:dung der 

Protoka, elnes Nebenarmes des Kuban. Das Açü Deryası ist mit dem Azalk Der-
yası (Asowsclres Meer} gleichzusetzen. · 

34 S. Oben Anm. 28. 
35 Zeitgenössische Landkarten deı· Umgebung von AzAk 1 Azov u.a. bei 

t.H. Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi IV, ı •(An.'ka.ra 1956) .gegenüber ·von .S. 272 
und 1n ~t. 3·89, S. 208/228v. 

36 NovQcerkassk nordöstlich von Rostov, nlcht Cer.kassy am Dnjepr, 
wie Gubog-ıu meint. 

37 Auf der Karte Mixt. 389, S. 208/228v zwischen Azalk und Çerkes-Kerman 
südllch des Don. 
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olub 1 çoğu Ulu Ten38 semtine ·gider şimale gidüb ol-dahi iki[ye] 
bÖlünüb nısfı Azak önüne uğrayub 1 denize millakl olur ··ki -buna 
Aza:k suyu derler ve orta bölüğüne !Kanlıca tesmiye olunur ve her 
biri bir ağızdan 1 

(46r) .bahra dökilür Moskov şaykaları bu ağızdan balıra inerler 
sabıkan mu Ten sığ oldığı yerde 1 K'fl.zaklar ile tutılub .Kanlıca bo
ğazmda neh:ir iki şıkk oldığı yerde ;bir kal'a bina olunuıb şayka
ları 1 · geçermezler idi mustahfızana vazife verilmeyüb hali kalriiağla 
bağteten k8.fir hücfım ve tahrib eylemişdir 1 Az3;k suyu kal'a önün
den mürfır edü:b 30 mil ba'id yerden _bahra mansab olur 1 kenarlar 
yufka olmağla 18 mil yerde iki tar-afa K~zaklar dikilüb yemin ve 
yesar gemiler 1 nihayetine vardıklarında timür bırağub müs8.firln 
ve tüccar eşyaJarın tonbaziara koyu b-·· Azak önüne 1 götürürler bu 
yolda .gemiler gah Çerkes yakasından Akkuyulara39 varırlar ve poy
razda bahır cezr edüb 1 gerü çekilür ve lodosda medd edüb ma-ı 
bahr nehre galebe edüb piş-i Aza.ğa varınca abı 1 şôr <;~lur ve kış 
günün~e cümle nehir müncemid olub iki ay kadar Ten suyu araba 
ve ·karban 1 mürfır ve 'ubfır olunur'0 

nehr-i Özi ( = Dnjepr) ;bu nehir dahi şarkan ve .garben gelerek 
ö.~i kal'asını .geçüb 1 Karadenize dökilür ve mansab oldığı mahaU 
~kermana karib(ijr •Barrabaş Kazağı ve Pôtkali kabilesi 1 ·bu neh
rin sahilinde olub Özi suyu içerler Moskov ıkliminden caridir Aksu 
·( = ·Bug) ve Sarısu·ı.ı 1 kurbünde karışub sonra deryaya dökilür ·yu
karusunda Semarka·.t2 nam;ında :bir kal'a-ı cedid ihdas 1 olunuh mü
rad olan Moskov kıralı ·Beğ ta'h1r olunurken kıral-ı iM:oskôv meczfıb-ı 
nakş-ı 'alem 1 olmak sevdasıyla sabavetinden seyahat s:ibahatla 
vakti geçüb memalik-i nasarayı geşt 1 ü güzariyle tedabir-i ıbi
şümar ve ahval-ı saltanatda kar-zar ashabından olub tevsi'-i •bilad-

38 Nör·dl:icher Arın der iDon-Mündung; vgl. die ·Kaııte in Mixt. 389. 
39 Lage nicht identifiziert. 
40 Hier endet die Übersetzung von Schlechta-Wssehrde un:d demgemass 

auch jene von Gubolu; beide wer<len erst an der Stelle fortgetiihrt, wo der hier 
wledergegebene Ten ·beendet wird (Fi zikr-1 Tatar-ı Kırım). 

41 Der Ingul (Yenigöl), der bei Nikolaev in den Bug mündet? 
42 An :der Samara nordöstllch von Dnepropetrovsk. In anderen Quellen. 

so z..B. Sila.hdar Fındfklılı Mehmed Ağa: Nusretni!.me, ed. ! . Parma:ks~oğıu·, 
Band II (Istanbul 1966) 203, o'der tH. Uzunçar§ılı: Osmanlı Tarihi IV, ı, S. 76 
heisst es «Sarnarcıl;:» ; vgl. Tarih-i RB.§id m 1 Istanbul 1282) .s. 339. 
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da sarf-ı 1 kudret ve zernan-ı kadbde ebna,..ı cinsi mülfı:k-ı nasara 
beyninde ferdaniyet tahsil eyleyü·b -bi'd-def'at 1 Devlet-i Osmani
yeden Azak gibi kal'a-ı zemini ( ?) istimana alu b nizarn ve meta
netinde sa'y-i .beliğ 1 eyledikden-sonra kana'at eylemeyüb nehr-'i 
Ten deryaya mülasık oldığı 71 derece tlli ve 49 1 derece arz mahal
linde Taygan ( = Taganrog) namında bir kal'a-ı zemin :inşad ve 
ihdas ve Ten suyııyla mühimmat 1 ve kerestesini tıransalarıyla43 

mevzi'-i mezbüreye (sic) nakl ile Azak kal'asmm kema hüve hak
kuhü istihkamım 1 verdikden fazla le b-i deryada: limanını hanik ( ?) 
ile havz..ı ke·bir misillü kapulı bir liman-ı 'azim ve deryaya 1 mut
tasıl gahlce rüzgar kıble ve lodos ve garb He derya Ten suyına doğ
ru altı yedi sa'at 1 mesafe nehri telh ve şor olub meşrubatına 'usret 
ve ma-ı leziz hususunda zahmet çekilür mülahazasıyla 1 mahfllz-ı 
sanduk misillü _ ma-ı 'azj.b içün bir hazine-i cesime pe yda edüb Ten 
suyından leb-riz ve -kapusmı 

(46v) bend edüb evkat-i sa'irede nehirden mezbür rüzgarlar 
esüb suları telh ve şor eyledikde çengeli 1 su limanından tatlu le
ziz su içüb yanmda mükemmel tersanesi dahi lazime-i sefayini içün 
karıgir mahzenleri 1 derya içinde Kızkullesi manendi limanına gi
rilecek mahallde metin ve müstahkem kullesi olub Taygan dedikler_i 
1 kal'a leb-i deryada ve nehr-i Ten boğazında vakı' olmağla dıvarı
nın temelleri Adem vücudı ve kulı mertebesi 1 hadid-i ham.m.dan 
dökme timürlerden kafes temel vaz' edüb .gtıyiy~ Moskova vilayeti~ 
nin Karadeniz cani-bine 1 iskelesi ve kalyonlarının Kastantıniye ca~ 
nibine memerr ve :r;ııa'beri olmak mülahazasıyla ıbünyan-ı mersils 
kal'a bünyad 1 edüb tulen altı sa'atden mütecaviz ve -arzan on sa'at 
mesafeden :handak harf etdirüb llln-i muzayakada hayvanatdan 
sığır ve koyun ve devabb ve mevaşilerine ·mer'i edüb ·beher· sa'at 
ternammda 1 birer kulle peyda edüb beşer altışar timür tob ile mu
vazabe-i tarikı · ile yiğirmişer adem soltat+ı. koyub 'bU ıgUne 1 bir 
hısn-ı metin i-bda' ve inşad edüb memalik-i islamiyede .ve küffar
da Taygan misillü kal'-a-ı metin olmamak 1 vechi üzere ·görilüb ve 
hara·bmdan sonra rivayet olunur ki itmamma gelince kıral-ı Mos
kova bu kal'anm 1 altmda yalmz 40000 Kazak ta'ifesi neccar ve 
bennasmdan ve mühimmat götüren tıransacılardan 1 ·balta ile ba-

43 «Na:kliye mavnası», nach Auskunft von iM:. ·Eren. 
44 «Soltat, şôıtab = Soldat. 
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ş ını ·bedeninden cü da eyledüği mervidir Az ak kal' as mı iç il . koyu b 
mahsus-ı kıral 1 için saray-ı 'ali i.hdas edüb tahtgah namını vaz' 
eylemiş iken Taygan kal'asma sarf-ı kudret 1 eyleyüb nehr-i Ten 
deryay-ı malıha millasık aldığı mahatlde ol misillü ·kal'a-ı metin 
inşadı mücerred ıKaradenize 1 malik olub ve kalyonlarm yapdırmak 
ve ba'zı gemilerini tersanesinde hazırlayub ve deryasının· 1 incimadı 
halinde karaya çeküb yapdırdığı sefayin· kerestelerin kermanl~rdan 
yukaru memalik-i Moskovada 1 sebbah aldığından -keresteye müte'
allik lüzllmı olan ağaciarı yukarudan nehr-=i Ten ile götürüb 1 Azak 
kal'-ası içerüde ancak balık malıstıli içün kahıb cem'-i tedariki ve 
sefayini Tayganda mevcud / ·bulundığı halde istedüği vakitde Ka
radeniz ve sevahil-i Ki'ımiik ve Gürci ve· Abaza memleketlerini ken
düye 1 i ta' at ve musalaha eyledüği halde .kal yonlarını Istanbul diya
.rmdan Balyazı ma'rifetiyle ticaret/ etdirrnek niyetiyle tedrlci -kal
yanlarını Balır-ı Sefid taraflarına gönderüb sa'ir milliik-i nasara 
İfranca 1 ve İspanya ve İngiltere ve Fele~enk ve Ceneviz ve Vene
dik ve sa'ir kalyon ashabı milliik-i sa'ireye ticaret 1 namıyla müşa
beheten eylemeği cezm ü tazmim ve tugyan şanını memalik-i Mos
kova gelen meta' ve mühimmat .gümrüğüne ve Çerkes/ve Abaza 
ve Gürci ve Karadeniz sevahillerini mekr ve hadi'a ile te'lif ve mü
luk-i nasara beyninde teferrüd edüb 

(47r) tedbir-i mülk ve saltanat hususunda fa'iku'l-ekran bir 
kıral-ı' memduh-u'l-atvar oldığmı her ·kes insaf 1 ve i'tiraf eyledikde 
imparatôr namıyla kağıdlar yazub hususan ·. lsvec kıralım kaÇirub 
Devlet-i Osmaniyeye 1 gelüb ·istiman eyledüği v-akitlerde fırsatı 

ganimet anlayub İsvec hüki'ımetinden mümtaz ve müsellem olan 1 
Riga ( = Riga) ve en:;ı.sa.Ii kıla' ve husunı temellük eyleyüb dış deniz 
ve muhit taşrasından ticaret ederim za'miyle 1 sa'ir sefayin sahibi 
milliikierin :birisi ben olurum diye hab v.e rahatı kend.üye ·ve askeri
ne vermeyüb 1 geGe ve ·gündüz tevsi'-i bilad qahişiyle Karadenize 
dahi malik olurum ümniyesiyle cüz'i behane ile l bi'z-zat kendüsi 
cünud-ı <bi-şümar ·sefer-i mev'udiyle Rumili canbinde · Bagdan hudu
dunda ÇUçfira. (<(Çerçere»40 ) 1 kurbünde nehr-i !Bırlld kenarmda Sul
tan Osman merhi'ımun metrisleri olub mu'attal kalan mahalle ge• 
lüb 1 •Bağdan voyvodası Kantemür Oğlu~6 ki 'alem-i musiki ve t~bur 

45 S. oben Anın. 7. 
46 Dimitri Kantemir (1673-1723), Sohn :des Konstant ln K. 
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fenninde 'adimü'n-nazir şehri şürb 1 •bir kafir olub küffar tarafına 
zehayir-i vafire verüb müccerred ol tarafa gelmesine 'ıllet-i müs
takılle olmağla 1 devlet-i 'aliye tarafından mu'aheze olma:k havfın
dan küffara firar ile iltica ve kıral-ı bed-fa'al dahi 1 kendüyi ka•bul 
edüb nice zaman Moskov kıralının himayesinde mahmi ve mema.Ii
kinden birine hakim nasb 1 eyleyüb mürfır-ı eyyam ile mürd olub 
yerine bi'se'l-bedel bir oğlu kalub 1152 (1739/1740) 1 senesinde 
tabur-ı Moskov ile bile Yaşa gelüb millk-i mevrfıs da'vasın etmiŞdi 
ba'dehü 1 tevfik-ı Huday-ı bi-çUnla ·küffar askerine inhizam-ı külli 
iktiza edüb İbra'll ( = Braila) kal'asını ·bırağub 1 ve kendüsi gü
ruh-ı osmaruyana esir olacak mertebe mahsfır rağacların kabukla
rını tenavül mertebesi muzayaka-ı · 1 külli gelüb devlet-i 'aliyeden 
istiman Şeremetoğlunu ve defterdarı makamında hernin iki 1 kafiri 
vezir-i 'a'zam Balta [cı] Mehemmed Paşa rehn alıkoyub kıral-ı •bed
fa'al ve asker ... i sakar-makarr ve tob 1 ve cebehanesiyle memleke
tine 'azimete müsa'ade ve bu sulh mukabelesinde Azak ·kal'asını 

ehl-i İslam.a teslim 1 ve Tayganı ve özi boyunda Samarka ve Nus
retkerman·.r kal'alarını hedm edüb fima •ba'd sulh ve salaha 1 talib 
ve ragıb olub fi'l-hakika Azağı teslim ve zikr olliııan k.al'al.arın bed
mini mahsus 1 tarafından ve devlet-i 'aliye cambinden müstakıll 
mübaşirler ta'yin eyleyüb kıral ve .avratı ki mahall-i 1 ma'rekede 
mevcude idi ve askeri ile Hôtin toprağında neb,r-i Tfırl.a .kenarında 

Ladov.a~8 nam ma'berden 1 geçüb Lehden kendü vilayetine .giderken 
tab ve kurşun ve •ba'z-ı edevat-ı eebehanesin zir-i 1 zemine pinhan 
etmiş el-yevm Hôtin re'ayası bulul;> cebehanesine teslim ederler 
kıral-ı menhus 1 

(47v) Ladôva iskelesine geldikde bu tarikden beni götürüb ·ba
şıma böyle hallere sebeb oldığız deyü ricalinin 1 başlarını balta ile 
kendüsi kat' eylemişdir ·ki el-yevm ol-mahallde üstühvana mevcud
dur ve ol yerde 1 -bir dağ yek-pare kudretü'llah ile tab güllesidir 
öyle müdevver ve güzeldir ki insan hayran olur 1 lakin tobda zarb-ı 
baruta müta:hammil olmayub paralanur yoksa bir kaç devlete ki
fayet edecek gülle 1 çıkar beyaz kirec gibi toprağın arasında gül-

47 Es wird im Vertrag von 1709/1121, Art. 2 .genant; Mu'A.heda.t Meomü'ası 
m (Istanbul 1297 ) 212. Es lieg.t .am .unteren Dnjepr, doch h~e ich die exa:kte 
Lage nooh nicht identifizieren •können. 

48 S. oben Anm. 9. 
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leler karpuz danesi ·gibi sagir ve kebir dünyaya vefa eder 1 Hôtin
den mübaşir ile gelüb ·çıkarub topa koyub atdılar paralandı hasılı 
Moskov taburu 1 müjdesiyle vezir kethudası Osman Ketbuda ri
kab-ı Sultan Ahmed Hana gönderiliith Isvec kıralı 1 Benderde mü
s8.feret tariki ile bulunub Kırım Ham Selim Girıayoğlu Devlet Giray 
Han mevcud 1 asakir~i osmaniyan olduklarında Baltacı Mehemmed 
Paşa vezir-i 'a'zam ve Gürci Yusuf ' Paşa vezaret ile 1 ~eniçeri 
ağası .bulunub vezir-i 'a'zam ittiba'ıyl·a ve bulunan vüzeray-ı 'ızam 
ve umumen vükelay-ı devlet ile 1 müşavere ve istihsan ve pesen
dideleriyle sulh-ı (? «sul c») küffara -i'tibar eylediler lakin kıral-ı 
İsvec ve Kırım Ham / Devlet-Giray bir dürlü bu maddeye ta'cil 
olunmayub Moskov kıralını tah:te'l-kahir şimdiki halde padişaha 1 
esir fi-ma ba'd me'mUl mertebe tedrici mutalebat ve mu'aheze it
mamında halas ve necatını telmih eylediklerinde 1 Han-ı müşarün 
ileyh ve İsvec kıralına my-i dil göstermeyüb gUiya caniarına min
net bilüb Osman Kethudayı 1 ta'cilen müjdesiyle gitmiş ibulundı 
bu a.hvalden Han hazretleri hususan kıral-ı !svecin tengnay-ı 1 
ızdırab hatır oldukları ·gayat-ı devletin vekil-i mutlakı siz olub Han 
hazretlerinin '/ ve kıralı:n musalahada 'alakaları olmadığını aslıab-ı 
müdahene sımah-ı sadr-ı 'aliye ilka ol-dahi sade-/dil ve 'akıbet

endiş olamayub 9sman .ıKethuda derdmendi b~ tarikle sadr-ı veza
ret . benimdir 1 hülyasına düşüb 'ale cenahi'l-isti'cal ·rikab-ı hüma
yfrna gelüb ifşay:-ı seriret-i ma-cera 1 eyledikclen-sonra halife-i ruy-ı 
zemin Sultan Ahmed Han ·bin Sultan iMehemmed Han dahi bu. b3.ıbda 

nüdema ve kurenasıyla 1 keyfiyet · ve kemiyete zahiren ve batınan 
tecessüs ve Baltacı Mehemmed Paşa gall u .gı-şşdan. 'ari tab'-ı selim 
sahib~ 1 mütevekkil ·bir vezir-i la-nazir olub kendüsine. ba'z-ı rnek
kar-ı .gaddarin padişaha ilka edüb .gUiya 1 Moskov kıralı . vezir-i 
'a'zam ve kethudası caiıibfue ba'z-ı gizlüce 'ubftdiyet eyledi dahi 
ziyade kıla' ve buka' 1 alınurdı ve bir mikdar senevi cizye namıyla 
'ubftdiyeti dahi mümkün idi mücerred vermediği vezir-i 'a'zamın / 
söz dinlemeyüb ihmal ve tekasüli oldı hatta İslama götürmek dahi 
hadd-ı imkanda olmuş iken 1 

(48r) tam'ı .bu kadarca edna 'amel ile sulhda netice ver~ di
yerek müjde götüren Osman Kethudayı iğfal-i kasdıyla 1 ~ahftr-ı 
evvel eyleyüb mektU.bi-i sadr-ı 'ali Ömer Efendi ile ikisini kapu ara
sında mahbus iken bir cum'a 1 günü Baltacı 'Mehemııied Paşayı 
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'avdetde Edirnede sadaretden 'azı ve mühr-i hümayfuıı ·ka:pucılar 

kethudası Mehemmed Ağa 1 ki Môra fethi senesi Ali Paşa -vezare
tinde rik3ıb ka'im-makamlığı rütbesini ibraz eylemiş idi mühri 1 
Edirnede Mehemmed ıpaşadan alub yeniçeri ağası vezir Yusuf Pa
şaya teslim eyleyüb İstanbula 1 geldiğinde Osman Ketbuda ve 
mektubi ömer Efendi bab~ı hümayfuıda katı olundılar ol-vakitde 
Han hazretleri-'ki 1 Devlet-Giray İstanbulda kassB:b başı olub mat
balı emini ve istanbul cizyedan iken Môra 1 'avdetinde malini ;l)i'l
cümle miriye zabt ve cümle güzeşte görd.iği kassrub -başılık muha
sebelerine 'amel 1 eylemeyüh silihdar Ali Paşanın mazlıimen Kili
dü'l-Bahir kal'asında kati eylediği 'Am.ıicazade vezir-i '-a'zam 1 
Hüseyn Paşa hazmedarı Meheın.med Ağanın hôoaharu ittisalinde 
olan saray-ı dilavizinde 1 müsaferetde idi Baltacı Mehemmed Paşa 
Edirneden Midillü ceziresine h-asta ve sahlb-firaş nefy 1 olunuh 
ba'dehü Limni ceziresine isla bugün yarın ana dahi ·katı havfı mü
tezayid olub vezir-i mezbfi.ruiı 1 kevkeb-i 'öm.ri cezire-i mezbıirede 
üfıil («ifval») edüb dar~ı 'ukbaya 'azimeti muhakkık-ı .kutb-ı müte'
ahhirin 'umdetü'ş-şattarin 1 eş-Şeyh Meheın.med el-'Mısri el-'Malati 
es-Sinani el-Halveti hazretlerinin cenbinde düıT-i meknıin gibi de
fin olmuşdur49 ·bu kıss-a mücerred Taygan ·önünden cereyan ey li yen 
Ten suyu ki ıbaşı Moskov içinden sazhk ·çokrak0cı demekle 1 ma'rfı:f 
olan malıallden hurıic eyleyüb Otuziki.ıKermann ve ·ba'de's-sulh 
Kal'a-ı Cedid önüne -gelüb 1 Çerkes-iKerm.an62 nam ba:ş kal'ası kat
man ( = hatm-anı) oturuh Qtuziki-Kermana hükıimet eylediği ma
halidir 1 ol kal'aya gelince enhar-ı .müte'addide mülasık olub ker
manlarda müteferrik olub Kerman ada misillü vukıi' 1 bulmuşdur 
andan Azağa ta'yin Ti~~lenk dedikleri malıallden iki çatal -ba'z-ı 

özek ta'.bir 1 eyledikleri ıgöller olub dahi aşağıda ·baki suyı Azak 
yukamsundan ayrılub ·uıu Ten 1 ·kal'asının önünden cereyan edüb 

49 Vgl. hierzu Osırulnza:de Ta'ib .Mımed: Hadikatü'l-vüzerA, Zeyl des Di
laverzade ömer Efendi (Istan-bul 1271, Reprl.n.t Freiburg i. Br. 1969) S. 10. 

50 Der •Don entspring;t südös.tlich von Tula. Auf aıteren :Kar:ten gibt es 
. dor.t vom Lvan-See auch -einen Abfluss Sat 1 Sehat zur Upa, die zum. Einzugsge
-biet der Wolga ·gehört; _vgl. Stielers Han'datlas, Ausgabe Got:ha 1906, Bl. 46, 
I 15-16. 

51 Nicht identifizier.t. 

5·2 S. oben Anm. 36. 
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bir parçası Topr-a:kkal!a"3 zahrından asıl Ten Azak kal'-a.sı 1 önün
den akub Taygana varmazd-an mukaddemce billbirierine kavuşub 
Açu Deryasıl>4 malılı olmağın cümlesi 1 dökilür Azak üstünde Ye
niçeri Kullesi ve Paşa Kulles-i demekle şöhretlü iki 'aded bürc ve 
Mrü 1 karşu karşuya iki '·aded lrullelerin yanına ·gelince kamışlık 
ve ördeklerin hesabı yokdur e@r .dedikleri 1 ot sazlık misillü ·katı 

çokdur kezalik nilüfer şükfıfesi gayetde çok ve kebir olur ve şid
det-i sermada 1 

(48v) cümle suları müncemid olub ak~balık ve morina ve mersin 
balıkları ·kesret üzeredir -

nehr-i Kuban/bu dahi nehr-i 'azim olub Çerkes ve Kfımfı.k ve 
Dağistan dağlarından zuhftr edüb bir kaç mahalllerde- 1 münfasıl 
ve müteferrik olub cfı.ş ü hurfişda min külli'l-vüciih havallsini ıgark 

ve seyrab eder Temrük 1 ve Kızıltaş kal'alarına doğru bir şıkkı 
gelüb 'balı-ı maliha dökilür şıkk-ı 'a'zamı Nogayllu ta'ifesi müte
mekkin 1 oldukları sevahilden garben cereyanla Açu kal'asmda 
deryaya k-anşur gayetde leziz ve latif sudır 1 bu nehrin dahi hevir 
gibi mecma'ı çokdur m~rina ve mersin balıkları çıkub ma'aşları 
bununladır .. bu nehr-i 1 Kiiban Ten suyından az değildir iki sular 
dahi 'azim ve mühib nehirler olub !baki ve lodos ve ·kı-ble 1 esdikde 
nitaş ( ?) dedikleri kumsal ve her yeni ekseriya tonbaz dahi otu-

. rur iskandil ile -giderler 1 derya tarafı huriişa gelüb Kiiban başına 
doğru derya mütezayid 'Olub bi'l-külliye sulan telh ve şor eder 1 
ve 'kal'a-ı Acurı·ıa su içinde :kalur ba'z-ı rivayetde ahter ve balıter kal'
asına varınca suyın ta.'mı mütegayyir olduğın 1 nakl ederler bunda 
ak-:balık ve sevrek balığı vafirdir bu suyın ·Kızılt~ş ve J'emrük ca
nibi.ııde 1 havyar ve :balığı dahi elezz ve lezizdir ve nehr-i _Kiiban 
i>'arça ·parça evrekleri55 -bahar vaktinde tuğyam zamanında 1 kamış-

53 Die westlichste 'Cier drei Bur.gen, aus denen Azilk 'bestand; vgl. die 
Beschreibung auf Bl. 45v. 

54 = Asowsclıes Meer; s.a. oben Anm. 33. 
54a Vıgl. dazu Nejat GÖYÜNÇ, «The procurement of labor and ma~erials 

in the Obtoman ·Empire:&, Economie et ·Societes dans Z'Empire Ottoma,n, (ed. 
J,L. Bacque-Grammont, P. numont), Paris 1983, S. 329-331. ·• 

55 Im Te:ıct: ausdrücklich «evre'k» vokalisiert; gemeint ıst . wohl örek(e) 
«Erhebung, Fels:&. 
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lık içinde Deryay-ı .Muhit .gibi birer ikişer sa'at mümtedd olub Sô
ğucakno dedikleri mahallin 1 kurbünde Karadenize mülhak olur-

nehr-i İtil ( = Wolga) dahi Rus memleketinden Moskov tahtı 
ÖnündenG7 akub Şimali 1 arazi-i harabeden gelür. •bU ki manend-i 
nehr-i Rumilinde bulunmamak üzere hikaye ederler Balat nam ka
sahaya 1 yakın uğrayub ana Bulgar zemin88 derler -ba'dehü Makih59 

diyanndan geçüb Hamer60 nam karyeden şarkan 1 ve ·garben cere
yanla Saray61 nam daı:ü'l-mülke dehfıl eder nakl ederler ki Balır-ı 
Hazere ( «Hazeze») karib malıall de müteferrik olub 1 binden ziyade 
enhar-ı 'adi de olu b Balır-ı Hazere ( «Hazeze>>) dökilür bu nehri 
mürd olan meczilb kıral 1 kemal-i himmetinden tedbir-i mülk-i sal
tanat husfısunda 'adimü'n-nazir bir kıral olub Azağı yed-i İslam
dan 1 alub Taygaru yapub nizam-ı kıla'ı itmammdan-sonra İtll su
yını Ten ile Azakdan Taygana icra ederim 1 kalyonumu istediğim 
malıallden ıKaradenizden intifa' ederim mü:lahazasıyla bir ikiyüz 
bin beldarı hafr-ı 1 handaka ta'yin ve 15 sa'at kadar handakı nehr-i 
Ten tarafına cüz'i ka.rib mahalle erişdikde esnay-ı 1 hafirde tarik-ı 
handakda bir salıre-i sammay-ı mus'abe bedidar olub hacer-i mez
kfırun tarik-ı hafirden izalesi 1 hadd-ı imkanda olamadığmı 'uka
lası ittifB:k edüb 'ale hilihi feragat ve ıklim-i 'Acemden Gilan ca
n:i:bi 1 ve Çerkes ve Kfımfık ve Dağistan memleketleri 'Acem vilayet
leri takrible kendüye ita'at etdirmeği 1 

(49r) derfını mühimm edüb ümür-ı handak mani'-i tevsi'-i me
malik olmasını anlayub ol-v-akitde te~k 1 eylemişdir02 hakk budur 
·ki bu ma'kfıle 'amiku'ş-şu'fu ·bir kıral-ı sabıkda Franca padişahı 

56 Wenn mit Şôğucaı:- Novor.ossijsk ·gemeint ist, was anzunehmen ist, so 
Ist se1bst ıbei lt.berschwemmungen ein Abfluss des Kuban nacht dor.t direkt nicht 
möglldh. 

57 Natürlich falsch. 
58 Eine Erinnerung an -das Gebiet der W.olgabulgaren mit der Hauptstadt 

Bulgar bzw. an das Chanat Kazan. 
59 «Mak», nicht identifiziert. 
60 «lJml'», vohl Samara und :der :dortige grosse Wolga;bogen, cSaanO.n im 

Reisebericht von nm Faqlan, ed. A.Z.V. Togan (Leipzig 1939) .S. 18, Z. 7, 'über
setzung von R. Şeşen (!st;.an.bul 1:975) S. 42. ' 

61 Heute Carev 1 Leninsk östlich Volgog:rad. 
· 62 Von dem osmanisehen Versuch, einen Kanal zwisch~n Don und Wolga 

zu bauen (1569), weiss der Autor offen:bar niohts. 
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olub 67 1 sene hikiQ.et ile saltanat eyleyin ·koca kıral kadar tahsil-i 
şevket ve imparatorluk da'va eylediği 1 kadar 'akıl ve reşid bir kı
ral oldığını bundan esbak zikr eyledik63 !svec hududunda mürd 
.olub 24 1 sa'atden-sonra tekrar ruh-ı habisi 'avdet ve bir sa'at mü
tecaviz vasiyeti takrir ve avratmı kıral 1 nasb edüb ·ba'dehü mürd 
olmuşdur eğer hayatı mütemadi olub '·ömri müsa'id olıydı cihan
girlik 1 da'vasın edüb millUk-i nasaraya tefevvuk edecek idi deyü 
Moskov müverrihleri yazmışlardır6.ı. Taygan 1 .binasmdan 'bu ma
halle gelince kefere tarihinden tercüme olundı -

63 Dieser Teil ist w.eder i:ı:n dem .hier <iibersetzten stück noch In den von 
Schlechta und Guboglu übersetzten Abschnitten enthalten. ıbei -dem französi
schen König dürLte es sich wn Ludwig iXIV. !lıandeln, -der 1643 den Thro!l· bestieg, 
1651m.ünd1g wurde un:d his zu .sein"ein Tode 1715 !lıerrschte. · 

64 Bei dieser Geschichte müchte man an <len Tod Peters <les Grossen 1725 
unod die ·Regierung v.on K<aıtharlna I. (ibis 1727) oeDiken. 



1''-. 

-< 
_/ 

( 
).. (i 
~ 1 
,::) ~ 

~ 
) 

<N 
Q... :ı: -... )o..Q 
N~ 
=~ 
)o.. C 

:.: 

:::~ -,.. >:::> x:.: 

261 

rJ 

~ 


