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Önsöz

F

arsça bir kelime olan ve Türkçe'de ferman, mektup, biti ve buyuruldu
anlamlarına gelen “nâme” Osmanlı tarih terminolojisinde bağımsız
devlet başkanlarının Osmanlı padişahlarına yazmış oldukları resmî mektupları,
“nâme-i hümâyûn” ise Osmanlı padişahları tarafından bağımsız ya da Osmanlı
Devleti'ne bağlı yarı bağımsız hükümdarlara gönderilen mektupları ifade etmek
için kullanılmaktadır.
Nâme-i hümâyûnlar, Osmanlı merkez bürokrasisi içerisinde bulunan Divan-ı
Hümâyûn Kalemi'nde diplomatik bir lisanla hazırlanır, amirlerin tasdikinden
geçtikten sonra üzerine tuğrası çekilip ilgili hükümdara gönderilir ve bir sureti
deftere kaydedilirdi.
1699 (Hicrî 1111) yılından önce yazılan nâme-i hümâyûnlar Mühimme
Defterleri'ne kaydedilirken, bu tarihten sonra Nâme-i Hümâyûn Defterleri'ne
kaydedilmişlerdir. Nâme-i Hümâyûn Defterleri Osmanlı Arşivi'nin en önemli defter
serilerindendir. Bu seride on sekiz adet defter bulunmaktadır. Bu defterler genel
olarak incelendiğinde sadece gönderilen nâme-i hümâyûnların değil gelen nâme ve
mektuplar ile diplomatik niteliği bulunan sair belgelerin de bunlara kaydedildiği
görülmektedir.
Yayımlamış olduğumuz “2 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri”, 1730-1777
(Hicrî 1143-1190) dönemine ait münhasıran Kırım Hanlığı ile ilgili doksan bir kaydı
ihtiva etmektedir. Bu kayıtlardan ikisi mükerrerdir. Bunların yetmiş ikisi Osmanlı
padişahlarından Sultan I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa ve I. Abdülhamid
tarafından Kırım hanlarına gönderilen nâme-i hümâyun, hatt-ı hümâyûn ve
hükümlere, biri de Kırım Hanlığı'na tâbi Yedisan mirzalarına gönderilen hükme
aittir. Diğer kayıtların beşi Kırım hanlarından Kaplan Giray, Selim Giray ve Arslan
Giray tarafından Osmanlı padişahlarına ve biri Kırım Giray tarafından Osmanlı
sadrazamına gönderilen mektuplara, ikisi de Selim Giray tarafından Özi bölgesindeki
askerî görevlilere gönderilen yarlığlara aittir. Kalan on kaydın biri Rusya'nın Kiev
generalinin Kırım hanına gönderdiği mektuba, dördü Rus murahhaslarının Kırım
Hanlığı'na verdikleri temessüklere, biri Belgrad Antlaşması için görevlendirilen
Osmanlı Devleti murahhaslarına verilen ruhsatnameye, biri Kırım hakkında Maliye
tarafından kaleme alınan bir ilmühabere, üçü de bazı kayıtlar üzerine düşülen
şerhlere aittir.
Defter'deki kayıtlar başlıca; Osmanlı Devleti tarafından Kırım'a yapılan han
atamaları, hanların taltifi, 1731-1736 ve 1743-1746 yıllarında meydana gelen
Osmanlı-İran savaşları, bu sırada İran Şahı Tahmasb ve Nadir Şah'ın takip ettikleri
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politikalar ve yapılan barış görüşmeleri, 1736-1739 ve 1768-1774 yıllarında
meydana gelen Osmanlı-Rus savaşlarının başlamasına sebep olan sınır ihlâlleri,
Rus ve Avusturyalıların Lehistan'ın içişlerine karışmaları, bunlara karşı Osmanlı
Devleti tarafından alınan tedbirler ve Belgrad Antlaşması, Kırım Hanlığı'nın
gerek İran ve gerek Rus savaşlarındaki yeri ve faaliyetleri ile bu savaşlara ilişkin
bazı ayrıntılar, bu süreçte Dağıstan'ın durumu, cülûs-ı hümâyûn ve şehzade
doğumlarının ilanı, savaşlarda kazanılan zaferlerden dolayı padişahlara gazi unvanı
verilmesi ve şenlikler tertibi konularındadır. Bunlardan başka Defter'de; Osmanlı
Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki ilişkilerin keyfiyeti, uygulanan teşrifat,
yazışmalarda kullanılan diplomatik dil ve üslup, Kırım'ın idarî ve malî yapısı,
Kırım-Özi bölgesinin genel durumu ve İstanbul zahiresinin tedariki bakımından
taşıdığı ehemmiyet, Nogayların iskanı, Kazaklar, Kabartaylar, Abazalar, Kıptîler,
bazı askerî, malî ve hukukî konular ile Osmanlı Devleti’nin işleyiş biçimi hakkında
da çok kıymetli bilgiler bulunmaktadır.
Defter'in neşri ve kayıtların transkripsiyonunda daha önce Kurumumuz
tarafından Mühimme defterlerinin neşrinde benimsenen usul takip edilmiş ve
mümkün olduğunca metne sadık kalınarak sadece Arapça ve Farsça kelimelerdeki
hemze ve ayn harfleri ile uzatmalar belirtilmiştir. Ayrıca her bir kaydın geniş özeti
Miladî tarihi ile birlikte çeviri metin üzerinde verilmiş; metinde rastlanan imla
farklılıkları ile kayıtlarda geçen Kur’an-ı Kerim ayetlerinin referansları dipnotlarda
gösterilmiştir. Orijinal metnin görüntüleri ise kitabın sonuna eklenmiştir.
Bu vesileyle kitabın hazırlanmasında emeği geçen Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü personeline teşekkür eder, Osmanlı tarihi ile diplomatika ve
paleografyası alanlarında çok önemli bir kaynak ve Nâme-i Hümâyûn Defteri
neşrinde bir ilk olan bu eserin ilgililere faydalı olmasını dilerim.
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Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Preface

T

he Persian word “nâme” means ferman, mektup, biti and buyuruldu in
Turskish and was used to express official letters written by the independent
presidents to the Ottoman Sultan in the Ottoman terminology. As for the imperial
letter (nâme- i hümâyûn), it was used to express the letter written by the Ottoman
Sultan to independent kings or subject ones who were regarded as semi-independent.
The imperial letters were prepared in a diplomatic language by the Imperial
Council Office (Dîvân-ı Hümâyûn) which was a unit of the central Ottoman
bureaucracy and their monograms (tughras) were written on them after being
ratified by the chief officials. One of their copies was recorded in a registry (defter)
and they was sent to the king concerned.
The imperial letters which had been written before 1699 (A. H. 1111) had
been recorded in the Mühimme Registers (Mühimme Defters), and since that year,
they had been recorded in the Register of the Imperial Letter. The Register of the
Imperial Letter (Defter of Nâme-i Hümâyûn) is the most important defter collection
in the Ottoman Archives. There are eighteen registers in this series.They contain
not only the sent imperial letters but also the received letters, names and other
diplomatic documents.
The “Register of Nâme-i Hümâyûn Number 2” covers the period from 1730
to 1777 (A.H. 1143-90) and contains ninety one records related to the Crimean
Khanate. Two are the same. Seventy two are the imperial letters, the imperial
decrees (hatt-ı hümâyûns) and decrees (hukums) which were sent by Sultan
Mahmud I, Osman III, Mustafa III and Abdülhamid I to the Crimen Khans. One
is the decree (hukum) which was sent to the Yedisan Mirzas who were subject to
the Crimean Khanate. Five are the letters which were sent by the Crimean Khans,
Kaplan Giray, Selim Giray and Arslan Giray to the Ottoman Sultan, and one is the
letter which was sent by Kırım Giray to the Ottoman Grandvizier. Two are charters
(yarlığs) which were sent by Selim Giray to the military officers in the region of
Özi. One of ten records is the letter which was sent by the Russian General in Kiev
to the Crimean Khan, and four are title deeds (temessuks) which are given by the
Russian delegates to the Crimean Khanate. One is a credential (ruhsatname) which
was given to the Ottoman delegates tasked to conclude the Treaty of Belgrade, and
one is an information certificate (ilmuhaber) which was written by the Ministry of
Finance about Crimea, and three are the notes which are written on some records.
The subjects of the Register are mainly appointments of khans by the Ottoman
Sultan to Crimea, gratifications of khans, the Ottoman-Persian wars occurred in
5

the periods of 1731-36 and 1743-46, policies of Tahmasb Shah, Nadir Shah and the
shahs of Iran, peace negotiations of them during those periods, boundary disputes
causing wars between the Ottoman Empire and Russia in the periods of 1736-39
and 1768-74, intervention of the Russians and the Austrians in the internal affairs
of Poland (Lehistan), the measures of the Ottoman Government against them, the
Treaty of Belgrade, the position and activities of the Crimean Khanate during
the Russian and Iranian wars, some details related to those wars, the situation of
Dagestan during that period, proclamation of accessions to the throne and births
of shahzades (son of a sultan), the grant of the title of Ghazi to the sultans after
the victories in the wars, and the arrangement of festivals. In addition to them,
there are also very valuable informations about the relations between the Ottoman
Empire and the Crimean Khanate, protocol, language and the style of the diplomatic
correspondences, the administrative and financial structure of the Crimean Khanate,
Crimean-Özi regions and their importance in providing provisions for Istanbul, the
settlement of the Nogais, the Cossacks, the Kabardians, the Abkhazians, the Copts,
some issues on military, financial, legal affairs, and the administrative system of the
Ottoman Empire.
In the publication of this Register, the transcription of the records follows the
method applied in the Mühimme Registers according to the system of the Ottoman
Archives. It preserves the original text as much as possible, and only the letters ayn
()ع, the hamzah ( )ءand letters with long vowel in Arabic and Persian words are
used. A detailed summary is given for every record on the transcribed text together
with its Gregorian date. Differences in the punctuation found in the text and the
references of the verses of the Holy Quran found in the records are also indicated
in the footnotes. The images of the original text have been supplemented at the end
of the Register.
On this occasion, I would like to thank the staff of the General Directorate
of State Archives for their great efforts in preparing this Register. This study is
the first publication of the Register of Name-i Hümâyûn, and I hope it becomes
a very important resource for scholars and researchers in the Ottoman history,
particularly in the areas of diplomatics and paleography.
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Assoc. Prof. Uğur ÜNAL
General Director of State Archives
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SÛRET-İ
NÂME-İ HÜMÂYÛN
Min-evâhıri Rebî‘ı'l-evvel
Sene 1143

2

İlâ-evâhıri Safer
Sene 1190

Cülûs‑ı hümâyûn târîhından Yüz elli sekiz Zi’l-ka‘desine dek bu
cerîdeye kaydolunan nevâmî asıl nâme cerîdesinden menkûl
olmağla ma‘lûm olmak içün işâret olunmışdur.

Bismihî Sübhânehû ve Te‘âlâ
ve musalliyen alâ-Nebiyyihi'l‑Mustafâ ve âlihî ve sahbihi'l‑müctebâ
Hâzihî kuyûdü menâşîre ve mürâselâtin ürsilet min-cânibi Sultâni'l‑berreyni
ve Hâkâni'l‑bahreyni ve Hâdimi'l‑Haremeyni'ş‑Şerîfeyn es‑Sultân el‑Gâzî
Mahmûd Hân bin es‑Sultân Mustafâ Hân ebbeda'llâhü saltanatehû
ilâ-inkırâzı'd‑devrân ve fî-eyyâni sadri sudûri'l‑vüzerâ
hazreti Hasan Paşa ve fî-eyyâmi Re’îsi'l-küttâb
el‑Hâc Mustafâ Efendi etâla'llâhü bakâhümâ.
El‑vâkı‘ fî-evâ’ili Zi'l-ka‘de,
sene semân ve
hamsîn ve
mi’e ve
elf.

Sultan I. Mahmud'un Tahta Çıkışının İlanı

1

Proclamation of Sultan Mahmud I's Accession to the Throne
Sultan I. Mahmud'un Osmanlı tahtına çıktığı ve bu münasebetle kendisine de
hil'at gönderildiği; durumun kalelerden top atışları yapılarak ilan edilmesi
ve şenlikler düzenlenmesi hususunda Kırım Hanı Mengli Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent to the Crimean Khan Mengli Giray
Khan about Sultan Mahmud I's accession to the Ottoman throne and
on this occasion, sending of caftan (hilat) to him; and announcing the
situation to the people with gunfires from castles and organizing festivals
3 – 13 Ekim 1730
Kırım Hânı Mengli Giray Hân'a Nâme‑i Hümâyûn
Hazret‑i Hudâvend‑i Vâhibü'l‑âmâl celle şânühû ani'ş‑şebîhi ve'n‑nazîri
ve'l‑misâlün meyâmin‑i te’yîdât‑ı ezeliyye ve teyâmün‑i tevfîkât‑ı lem‑yezeliyyesiyle
nâsıye‑i ahvâl‑i sa‘âdet‑minvâl‑i mülûkânemüzde istihkâk‑ı kâmile‑i İlâhiyye ve
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cebhe‑i ikbâl‑i şevket‑me’âl‑i husrevânemüzde olan kâbiliyyet ü isti‘dâd‑ı şâmile‑i
gayr‑i mütenâhiye muktezâsı üzre emr‑i lâzimü't‑tebcîl‑i saltanat u iclâlimüz;
"İnnâ ce‘alnâke halîfeten fi'l‑arz."1 zînetiyle müzeyyen ve tâc‑ı bâ‑ibtihâc‑ı
devlet ü ikbâl‑i ferhunde‑fâlimüz; "Fa'hküm beyne'n‑nâsi bi'l‑adl."2 unvânıyla
mu‘anven olup ittifâk‑ı ârâ vü re’y‑i şûrâ‑yı vüzerâ‑yı ızâm u ulemâ’‑i kirâm ve
icmâ‘ u ıttırâd‑ı cümle‑i havâss u avâmm ile işbu [sene] Selâse ve erba‘în ve mi’e
ve elf şehr‑i Rebî‘u'l‑evvelinün On tokuzuncı güni -ki, Bâzâr-irtesidür- serîr‑i
saltanat‑ı mevrûsümüze bi'l‑istihkâk devlet ü ikbâl ve sa‘âdet ü iclâl ile iclâs ve
libâs‑ı kerâmet‑iktibâs‑ı "Ve ce‘alnâküm halâ’ife fi'l‑arz."3 kâmet‑i vâlâ‑rütbet‑i
husrevânemüze ilbâs olunup hutbe vü sikke nâm‑ı şerîfimüzle müşerref olmağın bu
mevhibe‑i uzmâ vü atıyye‑i kübrâ‑yı İlâhiyyenün cümle‑i Memâlik‑i Mahrûsemüze
i‘lâm u i‘lânı lâzim, husûsâ evliyâ‑yı Devlet‑i Aliyyemüz olan hukkâm‑ı kirâma
iş‘âr u ifhâmı emr‑i mütehattim olmağla hâlâ hakkınuzda mezîd‑i ınâyet‑i aliyye‑i
şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i Pâdişâhânem zuhûra getürüp hâssa-i
hıla‘‑ı fâhıre‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte bir sevb [hıl‘at-i]
mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ınâyet ü ihsânum olup nâme‑i hümâyûnumuz ile (     ) irsâl
olunmışdur.
İnde'l‑vusûl; ınâyet ü ihsânum olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i bâhiremüzi envâ‘‑ı
i‘zâz ü ikrâm ve asnâf‑ı tevkîr u ihtirâm ile istikbâl ve dûş-ı gayret‑pûşınuza
iktisâ ve ızhâr‑ı mübâhât ü mufâharet eyledikden sonra Âsitân‑ı Sa‘âdet‑unvân ve
dûdmân‑ı müşeyyedü'l‑bünyânımuza olan vüfûr‑ı sadâkat ü ihlâs ve fart‑ı hulûs‑ı
taviyyet ü ihtisâsınuz muktezâsınca serîr‑i saltanat‑ı cihân‑bânî ve taht‑ı4 âlî-baht‑ı
kişver‑sitânî üzre cülûs‑ı hümâyûn‑ı ızzet‑me’nûsümüz vâkı‘ oldığın ma‘lûm
eyledikde Kırım diyârında ızhâr‑ı şâdmânî vü i‘lân‑ı behcet ü hubûr‑ı nâ‑mahsûr
içün kal‘alarda toplar atdurup envâ‘‑ı şenlikler itdüresiz.
Fî-evâhıri Ra., sene [1]143

1
2
3
4
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Kur’ân-ı Kerîm, 38/26: "Fa'hküm beyne'n‑nâsi bi'l‑hakk."
Kur’ân-ı Kerîm, 10/14: "Sümme ce‘alnâküm halâ’ife fi'l‑arz."
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Ruslarla İlişkilerde Titizlik Gösterilmesi

2

Paying Attention to the Relations with the Russians
Daha önce Kabartay bölgesine gönderilen ordunun Rusya tarafında yol açtığı
endişenin yersiz olduğu, çünkü Kırım bölgesinden Ruslara yönelik herhangi
bir hareket olamayacağı gibi bazı hırsızların verebileceği zararların da
karşılanacağının kendisi ve Kırım ileri gelenleri tarafından bildirilmesinden
memnuniyet duyulduğu, aynı titizliğin bundan sonra da sürdürülmesinin
beklendiği hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about the satisfaction with hearing from him
and the Crimean nobles that the Russian anxiety caused by the army
sent to the Kabardian region was baseless because no action was taken
against the Russians and possible damages caused by thieves would be
compensated; and expectation from him to keep paying attention
29 Ocak – 7 Şubat 1732
Kırım Hânı Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Nâme‑i Hümâyûn
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l‑kadri'l‑etemmi ve'l‑fahri'l‑eşemm, alem‑efrâz‑i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i
celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı
Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola
ki:
Bu esnâda Dergâh‑ı sipihr‑iştibâh‑ı husrevâne ve Bârgâh‑ı azamet‑destgâh‑ı
hıdîvânemüze irsâl olunan mektûb u kâ’imenüz ile meşâhîr‑i erkân u a‘yân‑ı Kırım
olan ulemâ vü meşâyıh‑ı zühd‑âyîn ve ümerâ’‑i Şırın u mîrzâyân‑ı sadâkat‑rehîn‑i
ihlâs‑samîmün hatemleriyle mahtûm mahzar‑ı sıhhat‑eserleri gelüp vâsıl ve
mazâmîn‑i musâdekat‑zımnına ılm‑i âlem‑ârâ‑yı mülûkânemüz muhît u şâmil
olmışdur. "Bundan akdem Kabartay Çerkesi üzerine techîz ü ba‘s olunan askerün
hareketi hılâlinde Moskovlu nev‘an tevehhüm ü tevahhuş itdiklerinden nâşî
Kırım ahâlîsi emr u fermân‑ı vâcibü'l‑iz‘ânımuza mugâyir hâlât‑ı gayr‑i razıyye
irtikâbıyla tavr‑ı tâ‘ate muhâlif cünbüş ve hâric‑i dâ’ire‑i itâ‘at olan reftâr u
revişden masûnü'l‑ahvâl oldukların" tebyîn ü îzâh ve siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz;
"zâtınuzda olan hulûs u sadâkat muktezâsınca zâhiren ve bâtınen rızâ‑cû‑yı
hazretimüz olup ez‑cân u dil tahsîl‑i merâzî‑i meymenet‑muktezî‑i zıllu'llâh[î]müze
sâ‘î ve her hâlde kâr‑bend‑i ızhâr‑ı âsâr‑ı hüsn‑i mesâ‘î oldığınuzı tahkîk u ifsâh
siyâkında cümlesi rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüz istihsâline sarf‑ı miknet‑i
kâmilede kat‘â tekâsüle ruhsat göstermemeleriyle ba‘zı sürrâkun kurb u civâr
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hasebiyle serika fazâhatine cesâretinden nâşî Moskovlu tarafına bir dürlü şenâ‘at ü
hasâreti vâkı‘ olmak lâzim gelür ise alınan şey bilâ‑tereddüd girü istirdâd olunmak
şartıyla cümlesi müte‘ahhid‑i tazmîn ve bu husûsda umûmen ahâlî‑i vilâyet iltizâm‑ı
kefâletde râbıta‑bend‑i ahd‑i metîn olup tarafeyne mıkdâr‑ı zerre îrâs‑ı hadşe vü
keder idecek hafî vü nihân hılâf‑ı marzî bir gûne hareket ü hâlet zâhir u nümâyân
olmamak husûsını rakabe‑i tekeffül ü ta‘ahhüde tahammül ü takallüd eyledikleri"
i‘lâm olunmış. El‑hak terbiye‑i hânî vü tedbîr‑i dil‑pezîr‑i ilhânîleriyle ahâlî‑i
Kırım'un rüsûm‑ı imtisâl ü itâ‘ati bu vech üzre râ‘î ve zevâcirden mütecennib ü
müntehî olmaklığa sıdk‑ı niyyet ile azîmetleri ve cenâb‑ı hâniyyet‑me’âblarınun
dahı bu bâbda re’y‑i sedîd ve i‘mâl‑i fikr‑i sâkıb‑ı isâbet‑bedîd ile vazâyif‑i hayr‑hâhî
vü nîk‑cûyîde kavâ‘ıd-i taharrî vü ihtiyâtı mürâ‘î olmaları mûris‑i inbisât‑ı tab‘‑ı
safâ‑nijâde ve hâssaten hakkınuzda bâ‘is‑i izdiyâd‑ı alâka vü hüsn‑i i‘tikâdımuz
olmışdur. Havme‑i Hükûmet‑i Kırım'un kâffe‑i umûrı öteden berü hânân‑ı zî-şân‑ı
sadâkat‑samîmün mevkûl‑i uhde‑i istiklâlleri olan kazâyâdan olup ale'l‑husûs
cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuz hânedân‑ı Hılâfetimüzün eslâf‑ı sütûde‑evsâfınuzdan
ziyâde hayr‑endîş‑i selîmü'l‑ihlâsı ve zât‑ı ma‘âlî‑menkabetimüzün vücûh ile
mücerreb ve mu‘temed ü kavîmü'l‑ihtisâsı olmanuz haysiyyet, emrinüzde müstekıll
ve re’yinüzde musîb ü müstebidd olduğunuza binâ’en tanzîm u tensîk‑ı umûr‑ı
memleket ve ihkâm u tevsîk‑ı mehâmm‑ı mülk ü millete lâzime‑i zimmet‑i sadâkat
ve vâcibe‑i uhde‑i istikâmetinüz oldığı vechile nisâr‑ı nakdîne‑i himmet ve Kırım
ahâlîsinün mevâsîk u uhûdlarına ri‘âyetde devâm u sebâtları emrine dâ’imâ istihkâm u takviyet ile gereği gibi zabt u rabtlarına ihtimâm u dikkat eylemenüz içün
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûn‑ı iltifât‑nümûnumuz ısdâr ve (     ) ile
irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü'l‑Melikü'l‑Vedûd ledâ‑şerefi'l‑vürûd; hılye‑i zâtınuz olan akl ü
kiyâset ü sedâd ve hulûs u istikâmet‑i Hudâ‑dâddan nâşî taraf‑ı ilhânîlerine olan alâka
vü i‘timâd ve her hâlde hüsn‑i teveccüh ü i‘tikâdımuz muktezâsınca zabt u rabt‑ı
sekene‑i memleket ile cânibeynün musâfât u müsâleme ve muvâfakat ü musâlehasına
lâyık ve her emirde Devlet‑i Aliyyemüzün ulüvv‑i şân‑ı azamet‑nişânına muvâfık
etvâr‑ı hamîde vü âsâr‑ı pesendîde ızhârından hâlî olunmayup âsâyiş‑i bilâd u
ârâmiş‑i ibâd-ı tarafeynün istihkâm-ı5 ravâbıt [u] kavâ‘ıdine bâ‘is olacak hâlât‑ı
cemîle iltizâmıyla fîmâ‑ba‘d dahı her husûsda tahsîl‑i rızâ‑yı mülûkâne ve isticlâb‑ı
du‘â‑yı hayr‑ı Pâdişâhânemüze mıntaka‑bend‑i ihtimâm olmaları me’mûldür.
Tahrîren fî-evâ’ili Şa‘bân, sene [1]144
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Kırım Hanı Kaplan Giray Han'ın Taltifi

3

Reward for the Crimean Khan Kaplan Giray
Kırım'ın ve Çerkeslerin idaresi hususunda ortaya koymuş olduğu başarılı
çalışmalarından dolayı hil'at, kılıç ve para ile taltif edildiğine dair Sultan I.
Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about rewarding with caftan (hilat), sword and
coin for his successful efforts in the government of the Crimea and the
Circassians
12 – 22 Ağustos 1732
Hâlâ Kırım Hânı olan
Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Cenâb‑ı hâniyyet‑me’âb‑ı sa‘âdet‑intisâbınuz rezânet‑i re’y ü fatânet ve hasâfet‑i fehm ü kiyâset ile mevsûf olan eslâf‑ı sütûde‑etvâr‑ı marzıyyetü'l‑âsârınuzun
a‘kal ü emced ve a‘del ü evfak u erşedi ve sülâle‑i selîle‑i Cengîziyân'un her vechile selîmetü'l‑evsâf‑ı sa‘âdet‑ittisâf‑ı sâdıku'l‑fu’âdı olup hamîr‑i fıtrat‑ı pâkîze‑tıynetinüzde ser‑rişte olan mâye‑i necâbet ü diyânet ve zamîr‑i sadâkat‑semîrinüzde merkûz ü müstekırr olan sıdk‑ı niyyet ü hulûs‑ı istikâmetden nâşî zât‑ı
ber‑güzîde-sıfâtınuz muhtâr‑ı cenâb‑ı Hılâfet‑me’âbımuz ve müsellem‑i hazret‑i
ma‘delet‑nisâbımuz olduğunuza binâ’en bu âna dek dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze
lâyık ve rızâ‑yı hümâyûn‑ı meymenet‑merhûn‑ı husrevânemüze muvâfık zuhûra
gelen mesâ‘î‑i cemîle‑i hayr‑hâhâne, husûsâ kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan iklîm‑i
Kırım ve mülhakâtında sâkin a‘yân u ahâlî haklarında neşr‑i me’âsir‑i adâlet ve
bast‑ı cenâh‑ı re’fet ve tenfîz‑i ahkâm‑ı şerî‘at ile icrâ‑yı hüsn‑i siyâset ve her hâlde
ecmel‑i ahvâl olan tarîka‑i i‘tidâl ve kâ‘ıde‑i hazm ü ihtiyât üzre hareket birle vücûd
bulan âsâr‑ı sâdıkânenüz marzî vü meşkûr ve havze‑i hükûmetinüzün hall ü akd ve
kabz u bast‑ı mehâmmı ve Kabartay ve sâ’ir Çerâkise'nün umûr‑ı lâzimü'l‑intizâmı
vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑rehîn‑i hâniyyetleri olan kazâyâdan olup bu bâbda
ve cemî‘ ahvâlde harekât‑ı mütebassırâne ile tahsîl‑i rızâ‑yı hümâyûn‑ı Pâdişâhânemüz iltizâmına sa‘y ü ihtimâmınuz melhûz‑ı tab‘‑ı safâ‑makrûn‑ı hıdîvânemüz
olmağın avâtıf‑ı kâmile‑i şehriyârî ve avârif‑i şâmile‑i tâc-dârîmüzden mücerred
sizi tevkîr u tekrîm ve kadr‑i sâmînüzi i‘lâ vü tafhîm içün hâssa-i hıla‘‑ı fâhıre‑i
mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra kaplu bir sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve esyâf‑ı fâtihatü'l‑eknâf‑ı kişver‑sitânîmüzden bir kabza şemşîr‑i
zafer‑te’sîr‑i hâkânî ve gencîne‑i mekârim ü ihsân‑ı bî‑imtinânımuzdan on bin guruş atıyye‑i behiyye‑i husrevânî ile hâl ü şânınuz taltîf u teşrîf olunup işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûn teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
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KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhiremüzi
takdîm‑i merâsim‑i i‘zâz ü ikbâl ile telakkî ve zîver‑i dûş-ı hamiyyet‑perver ve
ızhâr u ihrâz-i mübâhât-i evfer ve samsâm‑ı nusret‑irtisâmı ârâyiş‑i miyân‑ı
celâdet‑eser ve atıyye‑i behiyye‑i husrevânemüzi nihâde‑i ceyb‑i servet‑güster idüp
kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan iklîm‑i Kırım ve mülhakâtınun tanzîm u tesviye‑i
umûr[ı] vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑karînleri olan husûslarında tarîka‑i hüsn‑i
i‘tidâl ve kâ‘ıde‑i enîka‑i hazm ü ihtiyât üzre harekât‑ı meşkûre‑i mütebassırâne
birle şimdiye dek zuhûra gelen etvâr‑ı marzıyyelerine muvâfık hayr‑hâhâne hareket
ile bundan böyle dahı her hâlde tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüze
sa‘y ü himmet ve her emirde isticlâb‑ı da‘avât‑ı hayriyye‑i Pâdişâhânemüze sebeb ü
vesîle olacak âsâr‑ı cemîle‑i melhûza ızhârına nisâr‑ı nakdîne‑i hamiyyet ü fütüvvet
eyleyesiz.
Tahrîren fî-evâhıri S., sene [1]145

İran'a Tatar Askeri Sevki

4

Dispatching of the Tatar Soldiers to Iran
İran tarafından Bağdad'a bağlı Derne sancağına yapılan saldırıya karşılık
akınlar yapmak üzre on bin Tatar askerinin İran'a sevkedilmesi hususunda
Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about dispatching ten thousand Tatar soldiers to
Iran to conduct raids against the attacks organized by Iran on the sanjak
of Derne, Baghdad
6 – 16 Ocak 1733
Hâlâ Kırım Hânı
Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Nâme‑i Hümâyûn‑ı Şevket‑makrûn
Bundan akdem Acem şâhı tarafından Devlet‑i Aliyyemle akd‑i musâlehaya
taleb ü ilticâ zuhûr itmekle mücerred ibâdu'llâhun râhat ü ârâmişi ve memleket [ü]
ra‘ıyyetün âsûdegî vü âsâyişi içün mes’ûline müsâ‘ade ile miyânede sûret‑i musâfât
bedîdâr oldığı ecilden mâdâm ki, tâ’ife‑i A‘câm tarafından münâkız‑ı mu‘âhede bir
hâlet zuhûr itmedikçe cânib‑i Devlet‑i Aliyyemden hudûdlarına ta‘arruz u tecâvüz
olunmayup taraflarından nakz‑ı ahd ü mîsâkı müstelzim hareket zuhûrına terakkub
ile tevakkuf olunurken hâlâ; "cânib‑i İran'da alem‑efrâz-i utüvv ü tuğyân olan
Tahmasbkulı Hân‑ı bî‑emân bu esnâlarda asâkir‑i hezîmet‑nişânıyla Kirmânşâhân'a
geldiği, akabinde Bağdâd‑ı Dâru's‑sedâd humiyet ani'l‑âfâti ve'l‑azrâr6 eyâleti
6
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muzâfâtından Derne sancağına şeb‑hûn ile îsâl‑i mazarrat idüp Hân‑ı mesfûrun
sû’‑i kasdı toğrı Bağdâd üzerine olmak hâleti müte‘ayyin ü zâhir olduğını" Bağdâd
Vâlîsi olup Ser‘asker‑i zafer‑rehberüm olan düstûr‑ı mükerrem, müşîr‑i mufahham,
nizâmü'l‑âlem Vezîr Ahmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû i‘lâm itmeğin, çünki
nakz‑ı ahd ü peymân Ravâfız‑ı karînü'l‑husrân taraflarından zâhir u nümâyân olup
bu takdîrce cânib‑i Devlet‑i Aliyyemden dahı Memâlik‑i A‘câm'un tâht u târâcı
ve emvâllerin yağma vü gâreti ve ahâlî vü sükkânınun tazyîk u tevhîn‑i umûrları
akdem‑i a‘mâl ü akvem‑i eşgâlden olduğına binâ’en şark tarafında vâkı‘ serhadd‑i
mansûremde olan tavâyif‑i askeriyye hâlâ A‘câm‑ı nekbet‑encâm memleketi olan
mahallere taraf-taraf akın idüp yağma-gerlik vechi üzre ricâllerin kahr u tedmîr u
istîsâle hücûm u iktihâm ve emvâl ü erzâkların iğtinâm ve hâne vü hânmânların ihrâk u
ihdâm ile mahzâ tahrîb‑i memleketlerine ikdâm eylemeleriyçün ol taraflarda olan
muhâfızîn-ı kılâ‘ u süğûr ve muhârisîn‑i hudûd u sınura evâmir‑i aliyyemle tenbîh‑i
ekîd olunmağla bu hılâlde selâtîn‑ı miknet‑karîn‑i Cengîziyye'den mütehayyiz ü
sâhıb‑i i‘tibâr ve cünûd‑ı Tatar'un kendülere kemâl‑i itâ‘at ü inkıyâd ile sözlerini
ısğâ ve her hâlde bilâ‑tereddüd emirlerine imtisâl ü ittibâ‘ idecekleri makûleden iki
aded sultân‑ı şecâ‘at‑nişân ile on bin nefer müntehab u güzîde vü kaviyyü'l‑kudre
tâkat‑şiken‑i düşmen‑i bed‑girdâr asâkir‑i Tatar‑ı adû‑şikârun Memâlik‑i A‘câm'ı
tâht u târâc içün ıcâlete'l‑vakt Dağıstan yolından gitmek üzre tesyîr u irsâlleri
Devlet‑i Aliyyemün a‘zam‑ı umûrından olup ve bu keyfiyyet düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i
efham, nizâmü'l‑âlem, nâzımu menâzımi'l‑ümem, nâmûsü's‑Saltanati'l‑uzmâ,
mürettibü merâtibi'l‑Hılâfeti'l‑kübrâ, el‑mahfûfu bi‑sunûfi avâtıfi'l‑Meliki'l‑A‘lâ
Vezîr‑i A‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve Vekîl‑i Mutlak‑ı kaviyyü'l‑himem olan Ali Paşa
edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehû tarafından
kâyimesiyle mukaddemâ cânib‑i ilhânîlerinden istihbâr u istimzâc olundukda lüzûmı
olan asâkir‑i Tatar'un hîn‑i hâcetde Memâlik‑i İran'a turuk u mesâlik‑i Dağıstan'dan
tesbîl ü tesyîr[i] mümkin ü eshel olup kat‘â su‘ûbet ü mahzûrı olmadığını cânib‑i
Devlet‑i Aliyyemüze i‘lâm u işâret eylediğinüze binâ’en vech‑i meşrûh üzre iki
aded sultân‑ı celâdet‑nişân ile ol mıkdâr asâkir‑i Tatar‑ı kaviyyü'l‑iktidârun ıcâleten
techîz ü i‘dâd ve tarîk‑ı mezbûrdan azîmet itmek üzre bir gün akdem ihrâc u irsâlleri
cânib‑i hâniyyet‑me’âblarından matlûb‑ı tab‘‑ı safâ‑makrûn‑ı Pâdişâhânem ve
aksâ‑yı murâd‑ı hümâyûn‑ı husrevânemüz olup ta‘yîn olunacak sultânlara ve sâ’ir
ser‑kârlara ilbâs ü iksâ içün mu‘tâd üzre hâssa-i hıla‘‑ı fâhıre‑i mülûkânemüzden
kırk aded hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ınâyet ü ihsânımuz ve sekbân akçasıyçün
dahı ber‑vech‑i nakd elli bin guruş i‘tâ‑yı hümâyûnumuz olmağın işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, öteden berü eben
an-ceddin hânedân‑ı rasînü'l‑bünyân‑ı Hılâfetimüzün hulûs u sadâkati mücerreb ü
meşhûr olan hayr‑hâh‑ı sâhıb‑i intibâhı ve eslâf‑ı sütûde‑evsâfınuzun vücûh ile
sâ’ibü'r‑re’y‑i kâr‑âgâhı olup sizden bu esnâda bu vechile dîn [ü] Devlet‑i Aliyyemüze
nusret ü i‘ânet ve tekmîl‑i ırz u nâmûs‑ı saltanatımuz içün tevhîn ü teştît‑i umûr‑ı
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düşmen‑i bed‑tıynet ile şân‑ı azamet‑nişân‑ı Hılâfetimüze lâyık mesâ‘î‑i meşkûre
ızhârına bezl‑i cüll‑i himmet ü gayret ecell‑i matâlib‑i husrevâne ve etemm‑i
me’ârib‑i Pâdişâhânemüz olmağla bâlâda îrâd u ifâde olundığı vechile düşmenün
keyfiyyet‑i hareketine göre tevakkuf u terâhîye müsâ‘ade‑i vakt olmayup asâkir‑i
matlûbenün ıcâlete'l‑vakt bir kadem akdem techîz ü tesyîrleri vâcib ü lâ‑büdd oldığı
karîn‑i zihn‑i derrâk‑i kâr‑âgâhîleri oldukda mevsim‑i şitâ vü hengâm‑ı sermâya
bakılmayup selâtîn-ı Cengîziyye'nün bast u temhîd olunan evsâf‑ı mesbûku'z‑zikr
ile mevsûf sâhıb‑i nüfûz ü kâr‑güzârlarından iki aded sultân‑ı celâdet‑şi‘âr ile on
bin nefer güzîde vü kaviyyü'l‑iktidâr hânmân‑sûz‑ı düşmen‑i bed‑girdâr asâkir‑i
Tatar‑ı adû‑şikârı bir sâ‘at akdem ve bir ân mukaddem intihâb u techîz ve Memâlik‑i
İran'dan Bakü ve Derbend taraflarında Moskovlu'nun bu def‘a kendü yedlerinde
alıkodukları yirlere ve diyâr‑ı İran'dan zamîme‑i Memâlik‑i Mahrûsemüz olan
mahallerün re‘âyâ vü berâyâsına cidden ve kat‘an vechen mine'l‑vücûh ta‘arruz u
te‘addî olunmamak ve taraf‑ı hânîlerinden mukaddemâ i‘lâm u işâret olundığı üzre
tarîk‑ı mezbûrdan mürûrlarında mahzûrât‑ı melhûzaya dâ’ir bir dürlü fikr u endîşe
çekilmeyüp ve zerre kadar bir emr‑i nâ‑mülâyim zuhûr itmemek şartıyla ta‘yîn
olunan selâtîne muhkem tenbîh ve ol taraflarda olan vüzerâ‑yı ızâm u vükelâ‑yı
âlî‑makâmımuz ma‘rifetleriyle münâsib görilen mahalde ikâmet ve memleket‑i
Acem'den bir semte akın ve tâht u târâc eylediklerinden sonra aldıkları emvâl‑i
ganâyimi mahall‑i ikâmetlerine götürüp ba‘dehû hey’et‑i mecmû‘alarıyla bir tarafa
dahı azîmet ve gitdikleri mahallerde gâyet basîret üzre hareket ile düşmenden
gâfil olmamak içün taharrî vü ihtiyâta ziyâde ri‘âyet ve inşâa'llâhü Te‘âlâ Şirvan
hudûdına vusûllerinde hâlâ Şirvan Hânı olan cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb,
sa‘âdet‑iktisâb, Sürhay Hân dâmet ma‘âlîhi ve düstûrûn‑ı mükerremûn, müşîrûn‑ı
mufahhamûn, nizâmü'l‑âlem Gence Muhâfızı Vezîrüm Ali Paşa ve Revân
Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm İbrâhim Paşa ve'l‑hâsıl Bağdâd Vâlîsi Ser‘asker‑i
hamiyyet‑perverüm müşârun-ileyh Ahmed Paşa ve muktezâ‑yı vakt ü hâle göre
ol hudûdlarda olan vüzerâ‑yı ızâm ve vükelâ‑yı fıhâmum edâma'llâhü Te‘âlâ
iclâlehüm ile mükâtebe vü mürâsele ve cümlesiyle ittifâk u ittihâd ve re’yleriyle
hareket iderek ber-vech‑i muharrer el‑yevm Moskovlu yedinde olan yirlerden ve
muzâfât‑ı Memâlik‑i Mahrûsemden mâ‘adâ ancak A‘câm memleketi olan mahalleri
bu vechile sene‑i âtiye fasl‑ı hazâna dek akın tarîkıyla dem be-dem tâht u târâc ve
ricâllerin kahr u tedmîr u istîsâle hücûm u iktihâm ve emvâl ü erzâkların gâret ü
intihâb ve hâne vü hânmânların ihrâk u ihdâm ile harâb u yebâb itmelerini şurût‑ı
mezkûre üzre tavsiye vü tefhîm ü te’kîd‑i kavîm ile tarîk‑ı Dağıstan'dan ıcâleten ve
müsâra‘aten irsâl ü tesyîrlerine mübâderet ve bu vakıtda sizden matlûb u me’mûl‑i
husrevânemüz oldığı vechile dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze nusret ü muzâherete bezl‑i
cüll‑i himmet ve sarf‑ı sa‘y ü gayret idüp bu bâbda istihsâl‑i rızâ‑yı mülûkânemüzle
isticlâb‑ı du‘â‑yı hayr‑ı serî‘u't‑te’sîr‑i Pâdişâhânemüze ziyâde ihtimâm u dikkat
eylemenüz melhûzdur.
Tahrîren fî-evâhıri B., sene 1145
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Bağdad Zaferinin Kırım'da Kutlanması

5

Celebration for the Victory of Baghdad in Crimea
Osmanlı ordusunun Bağdad civarında İran ordusuna karşı kazandığı
zaferin Kırım'da kalelerde top atışlarıyla ve sevinç gösterileriyle kutlanması
hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about celebrating the victory obtained by the
Ottoman army aganist the Persian army around Baghdad with gunfires
from the castles and demonstrations in Crimea
20 – 30 Eylül 1733
Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a Nâme‑i Hümâyûn
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l‑fahri'l‑eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî hâlâ Kırım Hânı olan Kaplan
Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tahıyyât‑ı şâhâne vü teslîmât‑ı selîmât‑ı Pâdişâhâne -ki,
hüsn‑i teveccüh‑i bî‑kerâne‑i husrevâneden fâyız [olur]- mütâla‘a kılındıkdan sonra
ma‘lûmunuz ola ki:
Bundan esbak Devlet‑i Aliyyemüz ile Acem şâhı beyninde akd‑i musâleha
vukû‘ından sonra kâ‘ıde‑i kadîme üzre tarafeynden ilçiler ihrâc u tesyîri musammem
iken hânân‑ı Kızılbaş‑ı bed‑ma‘âşdan Tahmasbkulı Hân‑ı şakâvet‑nişân Afgân
tâ’ifesinün ihtilâl-i nizâmların iğtinâm idüp Memâlik‑i İran'dan gâ’ilelerin def‘ ve
tâ’ife‑i merkûme zâtında kendü ra‘ıyyetlerinden iken ğılzat u şiddet ile bed’en zuhûr
ve cevr u te‘addîye cesûr olmalarından nâşî müteferrik u perîşân olan sitem‑dîde
A‘câm'ı başına cem‘ itmekle bu gûne derindi makûlesi gürûh-i mekrûhına mağrûren
o esnâda Horasan taraflarından hurûc ve alem‑efrâz-i kibr ü gurûr olarak zirve‑i
bağy u ısyâna urûc ve gûyâ sâhıb‑zuhûr olmak da‘vâ‑yı fâsid ü hayâl‑i kâsidine
teşebbüs, Şâh‑ı Acem'i mesned‑i şâhîden hal‘ ve temhîd ü te’sîsine mübâşeret
olunan musâleha‑i mezkûreyi fesh u men‘ dâ‘ıyesiyle Hân‑ı mesfûr zu‘mınca yüz
binden mütecâviz bugât‑ı A‘câm'a istiklâlen serdâr‑ı hezîmet‑girdâr olup bundan
akdem mütekebbirâne Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i husrevânemden Bağdâd‑ı
Dâru's‑selâm havâlîsine hücûma cesâret ve etrâf u enhâsın kat‘ ile ahâlî vü sükkânını
tazyîka mübâderet eyledikde gâ’ile‑i bî‑hâyilesin def‘ u ref‘ ve bîh u bünyâd‑ı kibr ü
nahvetin kal‘ u kam‘ içün tertîb ü tahsîs kılınan vüzerâ‑yı ızâm u mîr‑i mîrân‑ı kirâm u
ümerâ‑yı zevi'l‑ihtirâm ve kapu-kullarından ve Anadolı ve Rûmili ve sâ’ir eyâlât u
elviye zü‘amâ vü erbâb-ı tîmâr ve piyâde vü süvâr asâkir‑i şecâ‘at‑şi‘ârumdan ba‘s
olunan cünûd‑ı zafer‑mev‘ûdumuzun üzerlerine düstûr‑ı mükerrem ü mu‘azzam,
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müşîr‑i mufahham u muhterem, nizâmü'l‑âlem Vezîr‑i metânet‑güsterimüz Osman
Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû Sipeh‑sâlâr‑ı kaviyyü'l‑iktidâr ve Ser‘asker‑i
zafer‑girdâr nasb u ta‘yîn olunup Ser‘asker‑i müşârun-ileyh dahı ma‘ıyyetinde
olan ecnâd‑ı nusret‑i‘tiyadımuz ile avn ü ınâyet‑i Nâsıru'l‑muvahhıdîn'e istinâd
ve rûh‑ı pür‑fütûh‑ı Seyyidü'l‑mürselîn'den istimdâd ve Çehâr-yâr-ı güzîn ve sâ’ir
ashâb‑ı mükerremîn ve e’imme‑i dîn hazarâtını yâd u îrâd iderek Şatt kenârında
Bağdâd‑ı Dâru's‑selâm'a on iki sâ‘at mesâfesi olan Dûcme7 nâm mahalle
vusûllerinde Tahmasbkulı Hân‑ı la‘în istıshâb eylediği yüz binden mütecâviz
Ravâfız u mülhıdîni kefere vü müşrikîn misillü on aded tabur‑ı makhûra tertîb ü
taksîm idüp işbu Bin yüz kırk altı senesi Safer‑i müstelzimü'z‑zaferinün Yedinci
Bâzâr güni ale's‑seher cünûd‑ı nusret‑mev‘ûdumuzı istikbâl itmekle Ser‘asker‑i
hamiyyet‑perverimüz Vezîr‑i müşârun-ileyh dahı asâkir‑i mansûremüzi kâ‘ıde‑i
kadîme‑i cihân‑bânî vü âdet‑i dîrîne‑i kişver‑sitânî üzre yemîn ü yesâr ve çarha
vü düm-dâr üslûb‑ı merğûbına ta‘yîn ü tarsîn ve müşârun-ileyh dahı kalb‑i cüyûş‑ı
deryâ‑hurûşumda mekîn olup tarafeynden yir-yir âteş‑i ceng ü peykâr müşte‘ıl ü
mültehib oldukda nâ’ire‑i sâmân‑sûz‑i gayret‑i İslâm taraf-taraf zebâne‑keş‑i
küngüre‑i şekîb ü ârâm olup dilîrân u gâcûyân ve hizebrân‑ı ceng‑azmâyân eşi‘‘a‑i
şemşîr‑i intikâmı ufk‑ı niyâmdan ilmâ‘8 ve sû be‑sû gül-bâng‑i tekbîri resîde‑i felek‑i
esîr iderek meslûlü's‑seyf ü mersûsu'l‑bünyân oldukları hâlde açıkdan bilâ‑meteris ü hâ’il kol-kol bahâdırâne vü gayûrâne neberd ü savaşa hücûm u iktihâm ve
her biri arsa‑i heycâda bir neheng‑i sitîz‑âheng ve peleng‑i tîz‑ceng-âsâ düşmen‑i
makhûr u hızlân‑karîni inhırâf u iltikâma ikdâm u ihtimâm ve bu vechile işti‘âl‑i
nâ’ire‑i kâr‑zâr tamâm tokuz sâ‘at mütemâdî vü pây-dâr oldukdan sonra; "Ve lekad
nasarakümu'llâhü fî-mevâtına kesîrah."9 matla‘ından tulû‘ iden âftâb‑ı feth u
nusret derîçe‑i kulûb‑ı mü’minîne pertev‑endâz‑ı şârika‑i ınâyet, "Fe‑hezemûhüm
bi‑izni'llâh."10 mehebbinden hübûb iden sarsar‑ı idbâr u hezîmet dîde‑i a‘dâ‑yı
muhâlifîni âlûde‑i gerd‑i tahakkur u mezellet idüp tavâyif‑i Kızılbaş umûmen
münhezim11 ü gürîzân olmalarıyla piyâde vü süvârîsinden bî‑hadd ve rü’esâ‑yı
asâkir‑i nuhûset‑eserlerinden ma‘lûmü'l‑hudûd kimesneler meydân‑ı ma‘rekede
mücâhidîn‑i dîn olan cünûd‑ı zafer‑karînümün tîğ‑ı bî‑dirîğlerine alef ve firârîlerinün
niçe sahrâ vü beyâbânda hâlik ü telef ve serdâr‑ı hezîmet‑şi‘ârları nâmına olan
Hân‑ı mesfûr dahı makhûran firâr bed‑nâmlığı sihâmına hedef olduğından başka
bu haber‑i nusret‑eser, irtesi ale's‑seher Bağdâd‑ı Dâru's‑selâm muhâfazasında olan
cüyûş‑ı metânet‑hurûşumun mesmû‘ları oldığı sâ‘at Bağdâd'dan dahı asâkir‑i vâfire
çıkup mesfûrlarun altı aydan berü handak u meteris ile kal‘a‑i metîne hey’etine ifrâğ
eyledikleri tabur‑ı müstahkemlerine bî‑muhâbâ hücûma mübâderet, firârîlerinden
mâ‘adâ anda bulunanlarını ve ta‘kîb ile irişdiklerini bilâ‑emân tu‘me‑i şemşîr‑i
7
8
9
10
11
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adû‑tedmîr ve ma‘ıyyetlerinde ve ordularında olan top u tüfenk ve cebehâne vü
zenbûrek ve hayme vü har‑gâh u bâr‑büngâh ve âlât u edevâtlarından her ne var ise
cümlesi keşîde‑i kabza‑i teshîr ve emvâl ü eşyâları ganîmet‑i asâkir‑i şecâ‘at‑masîr
olduğın Ser‘asker‑i hamiyyet‑perverimüz müşârun-ileyh Bârgâh‑ı sipihr‑iştibâh‑ı
husrevânemüze arz u inhâ itmekle sipâs‑ı Vâhibü'l‑âmâl'e iştiğâl olunmışdur.
Fe‑hamden, sümme hamden, sümme hamden; "Zâlike fazlu'llâhi yü’tîhi men yeşâ’."12
Bu haber‑i meserret‑eser ile kulûb‑ı muvahhıdîn mesrûr u şâdân olup mezîd‑i ömr ü
devletüm ed‘ıyesin vird‑i zebân eylemeleri cümlenün vâcibe‑i zimmet ve râtibe‑i
levâzim‑i himmetleri olmağın imdi; işbu nâme‑i hümâyûn‑ı meserret‑meşhûnumuz
ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; böyle nâdire‑i rûzgâr ve ser‑levha‑i tevârîh u ahbâr olmağa
şâyân ni‘am‑ı İlâhiyye vü mevhibe‑i nâ‑mütenâhiyenün temhîd‑i esâs‑ı şükr ü
sipâsıyla imtidâd‑ı ömr ü devlet‑i rûz‑efzûn ve izdiyâd‑ı fer u şevket-i13 saltanat‑ı
zafer‑makrûnum da‘avâtı îrâdında hem‑vâre fevz ü nusret-i cünûd‑ı muvahhıdîn
ve kahr u hızlân-ı gürûh-i Ravâfız u mülhıdîn içün ulemâ‑yı kirâm ve sulehâ‑yı
zevi'l‑ihtirâm ve sâ’ir zühhâd‑ı diyânet‑mu‘tâd ve umûmen sükkân u kuttân‑ı
bilâddan isticlâb‑ı teveccühât‑ı kalbiyyeden sonra düşmen‑i dîn ü mezhebe rağmen
kal‘alarda top şenlikleri itdürüp ızhâr‑ı meserret‑i evfâ eyleyesiz.
Fî-evâsıtı R., sene 1146

Rusya ile Yapılan Antlaşmaya Uyulması

6-1

Compliance with the Treaty Signed with Russia
Kırım'dan Kabartay bölgesine asker gönderilirken, Ruslarla yapılan
antlaşmanın şartlarına uyulması ve o taraftan Osmanlı toprağına tecavüz
edilmedikçe Rusya tarafına zarar verilmemesi hususunda Sultan I.
Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the
Crimean Khan Kaplan Giray Khan about the obedience to the terms of
the treaty signed with the Russians, while sending soldiers from Crimea to
the Kabardian region, and not damaging on the Russian side unless they
violated the Ottoman lands
11 – 21 Eylül 1733
Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a Nâme‑i Hümâyûn
Siz ki müşârun-ileyhsiz; bu def‘a Der‑i Devlet‑medârımuza tevârüd iden
kâ’imenüzün hulâsa‑i mefhûmında; "Kabartay taraflarında olan sultânlarun
12
13

Kur’ân-ı Kerîm, 5/54, 57/21, 62/4
Metinde " "شوكت وşeklinde geçmektedir.
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Moskovlu ile beynlerinde bu esnâda cereyân iden keyfiyyet içün a‘yân‑ı Kırım
huzûr‑ı hânînüzde akd‑i meclis‑i istişâre ve ol havâlîde olan Moskovlu'nun gâ’ilesin
def‘ ve eyyâm‑ı şitâ hulûlinden mukaddem Kabartay sükkânın dahı tazyîk irâdesiyle
ol tarafa Kalgay sultân ile bir mıkdâr asâkir‑i Tatar rû‑be‑râh‑ı azîmet oldukların"
tahrîr u ifâde eylemişsiz. Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımuz ile Moskovlu
beyninde mün‘akıd olan musâleha‑i mü’ebbede şerâyıtı her hâlde mürâ‘ât ve
her vechile halel tatarrukından hıfz u sıyânet olunurken bu vakıtlarda kazârâ ol
taraflardan böyle bir hâlet‑i gayr‑i marzıyye zuhûr eylemiş; bu takrîb ile "Şurût‑ı
mu‘âhedeye halel tatarruk eyledi." mülâhazasıyla mâdâm ki, Moskov Devleti
tarafından hudûdlarda olan ceneralleri ve askerleri me’zûnen hudûd‑ı Memâlik‑i
Mahrûsemüze sû’‑i kasd ile şurût‑ı musâlehaya mugâyir hareket sudûrına cesâret
eylemedikce mutlak serhadlerde olan cenerallerinün sû’-i tedbîrlerinden nâşî vukû‘
bulan hâleti bahâne ile bilâ‑ihtiyât acele birle cânib‑i Devlet‑i Aliyyemüzden dahı
anlarun hudûdına bir hatve tecâvüz ve bir dürlü devâbb u mevâşî ve emvâl ü eşyâ
ve nüfûslarına ta‘arruz ve mugâyir‑i musâleha mıkdâr‑ı zerre vaz‘ u harekete
tecessür olunmağa kat‘â rızâ‑yı hümâyûn‑ı husrevânemüz olmamağla gerçi
mevâdd‑ı sulh u salâha kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ve Moskovlu hudûdına tecâvüz
ile hılâf‑ı şurût‑ı müsâleme hareketden tehâşî olunmak üzre tarafınuzdan mûmâileyh Kalgay sultâna tavsiye vü tenbîh‑i ekîd olundığı dahı ma‘lûm‑ı hümâyûn‑ı
mülûkânemüz olmışdur; lâkin ber‑vech‑i muharrer mü’ebbed ü müşeyyed olan
musâleha‑i merkûme şerâyıtınun her hâlde vıkâyet ü hımâyeti akdem‑i levâzim‑i
hazm ü ihtiyâtdan olduğından nâşî işbu nâme‑i hümâyûn‑ı meymenet‑makrûnumuz
ısdâr ve (     ) ile alâ-cenâhı'l‑isti‘câl irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, siz eben an-ceddin
bu hânedân‑ı şâmihu'l‑erkân ve bu dûdmân‑ı râsihu'l‑bünyânun hayr‑hâh u sâhıb‑i
intibâhı ve sadâkat‑kâr u merâsim‑âgâhlarından olduğunuz ecilden her hâlde sizden
Devlet‑i Aliyyemüze lâyık ve Saltanat-ı Seniyyemüze muvâfık âsâr‑ı razıyye vü
me’âsir‑i marzıyye ızhârı me’mûl‑i tab‘‑ı safâ‑karîn‑i şehen‑şâhânemüz olmağla
hâlâ Devlet‑i Aliyyemüz ile Moskovlu beyninde ber‑minvâl‑i meşrûh mün‘akıd
olan musâleha‑i mü’ebbede vü müsâleme‑i müşeyyedenün şerâyıt u zavâbıtına
ânen fe-ânâ ri‘âyet ve tatarruk‑ı halelden hımâyet ü sıyânet olunup mâdâm ki,
anlarun tarafından sarâhaten hılâf‑ı sulh u salâh Devlet‑i Aliyyemüz hudûdına
tecâvüz olunmaya, taraf‑ı hânînüzden dahı vechen mine'l‑vücûh hudûdlarına bir
hatve tecâvüz ve nüfûs ü emvâl ü eşyâ ve devâbb u mevâşîlerinden bir nesnelerine
ta‘arruz olunmamak üzre sultân‑ı mûmâ-ileyhe ve yanında olanlara tekrâr muhkem
tenbîh ü te’kîd ve sâ’ir ifâdesi lâzim gelenlere dahı tefhîm ü teşdîd idüp siz dahı
dâ’imâ bu hatb‑ı azîmun pezîrâ‑yı ihtilâlden hımâyet ü sıyânetine nisâr‑ı nakdîne‑i
vüs‘ u ikdâm ve istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüze sa‘y ü ihtimâm
eyleyesiz.
Fî-evâ’ili R., sene [1]146
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Mükerrerdür.

6-2*
Siz ki müşârun-ileyhsiz; bu def‘a Der‑i Devlet‑medârımuza tevârüd iden
kâ’imenüzün hulâsa‑i mefhûmında; "Kabartay taraflarında olan sultânlarun
Moskovlu ile beynlerinde bu esnâda cereyân iden keyfiyyet içün a‘yân‑ı Kırım
huzûr‑ı hânînüzde akd‑i meclis‑i istişâre ve ol havâlîde olan Moskovlu'nun gâ’ilesin
def‘ ve eyyâm‑ı şitâ hulûlinden mukaddem Kabartay sükkânın dahı tazyîk irâdesiyle
ol tarafa Kalgay sultân ile bir mıkdâr asâkir‑i Tatar rû-be‑râh‑ı azîmet oldukların"
tahrîr u ifâde eylemişsiz. Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımuz ile Moskovlu
beyninde mün‘akıd olan musâleha‑i mü’ebbede şerâyıtı her hâlde mürâ‘ât ve
her vechile halel tatarrukından hıfz u sıyânet olunur iken bu vakıtlarda kazârâ ol
taraflardan böyle bir hâlet‑i gayr‑i marzıyye zuhûr eylemiş; bu takrîb ile "Şurût‑ı
mu‘âhedeye halel tatarruk eyledi." mülâhazasıyla mâdâm ki, Moskov Devleti
tarafından hudûdlarda olan ceneralleri ve askerleri me’zûnen hudûd‑ı Memâlik‑i
Mahrûsemüze sû’-i kasd ile şurût‑ı musâlehaya mugâyir hareket sudûrına cesâret
eylemedikce mutlak serhadlerde olan cenerallerinün sû’-i tedbîrlerinden nâşî vukû‘
bulan hâleti bahâne ile bilâ‑ihtiyât acele birle cânib‑i Devlet‑i Aliyyemüzden dahı
anlarun hudûdına bir hatve tecâvüz ve bir dürlü devâbb u mevâşî ve emvâl ü eşyâ
vü nüfûslarına ta‘arruz ve mugâyir‑i musâleha mıkdâr‑ı zerre vaz‘ u harekete
tecessür olunmağa kat‘â rızâ‑yı hümâyûn‑ı husrevânemüz olmamağla gerçi
mevâdd‑ı sulh u salâha kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ve Moskovlu hudûdına tecâvüz
ile hılâf‑ı şurût‑ı müsâleme hareketden tehâşî olunmak üzre tarafınuzdan mûmâileyh Kalgay sultâna tavsiye vü tenbîh‑i ekîd olundığı dahı ma‘lûm‑ı hümâyûn‑ı
mülûkânemüz olmışdur; lâkin ber‑vech‑i muharrer mü’ebbed ü müşeyyed olan
musâleha‑i merkûme şerâyıtınun her hâlde vıkâyet ü hımâyeti akdem‑i levâzim‑i
hazm ü ihtiyâtdan olduğından nâşî işbu nâme‑i hümâyûn‑ı meymenet‑makrûnumuz
ısdâr ve (     ) ile alâ-cenâhı'l‑isti‘câl irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, siz eben an-ceddin
bu hânedân‑ı şâmihu'l‑erkân ve bu dûdmân‑ı râsihu'l‑bünyânun hayr‑hâh u sâhıb‑i
intibâhı ve sadâkat‑kâr u merâsim‑âgâhlarından olduğunuz ecilden her hâlde sizden
Devlet‑i Aliyyemüze lâyık ve Saltanat-ı Seniyyemüze muvâfık âsâr‑ı razıyye vü
me’âsir‑i marzıyye ızhârı me’mûl‑i tab‘‑ı safâ‑karîn‑i şehen‑şâhânemüz olmağla
hâlâ Devlet‑i Aliyyemüz ile Moskovlu beyninde ber‑minvâl‑i meşrûh mün‘akıd
olan musâleha‑i mü’ebbede vü müsâleme‑i müşeyyedenün şerâyıt u zavâbıtına
ânen fe-ânâ ri‘âyet ve tatarruk‑ı halelden hımâyet ü sıyânet olunup mâdâm ki,
anlarun tarafından sarâhaten hılâf‑ı sulh u salâh Devlet‑i Aliyyemüz hudûdına
tecâvüz olunmaya, taraf‑ı hânînüzden dahı vechen mine'l‑vücûh hudûdlarına bir
*

Bkz. kayıt no: 6/1/ See the record number 6/1
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hatve tecâvüz ve nüfûs [ü] emvâl ü eşyâ ve devâbb u mevâşîlerinden bir nesnelerine
ta‘arruz olunmamak üzre sultân‑ı mûmâ-ileyhe ve yanında olanlara tekrâr muhkem
tenbîh ü te’kîd ve sâ’ir ifâdesi lâzim gelenlere dahı tefhîm ü teşdîd idüp siz dahı
dâ’imâ bu hatb‑ı azîmun pezîrâ‑yı ihtilâlden hımâyet ü sıyânetine nisâr‑ı nakdîne‑i
vüs‘ u ikdâm ve istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüze sa‘y ü ihtimâm
eyleyesiz.
Tahrîren fî-evâ’ili R., sene [1]146

Sultan I. Mahmud'un Gazi Unvanı ile Anılması

7

Entitlement of Sultan Mahmud I as Ghazi
Osmanlı ordularının Revan, Hemedan ve Bağdad'da İran ordularına
karşı elde ettiği zaferlerden dolayı Sultan I. Mahmud artık gazi unvanı ile
anılacağından, Kırım'da da hutbe ve vaazlarda bu şekilde anılması hususunda
Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent to the Crimean Khan Kaplan Giray
Khan about mentioning the name of Sultan Mahmud I as Ghazi in sermons
(hutbes) and preaches (vaazes) in Crimea because the Ottoman armies
won victories over the Persian armies in Revan, Hemedan and Baghdad
11 – 21 Eylül 1733

Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a
nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûndur.
Bundan akdem Dârâ‑yı Memâlik‑i A‘câm olan Şâh‑ı haybet‑encâm var kuvvetin bâzûya getürüp bî‑nihâye Kızılbaş‑ı bed‑ma‘âş ve bî‑hadd edevât‑ı ceng ü
perhâş ile ale'l‑gafle Memâlik‑i Mahrûsemden Revân hudûdına duhûl ve muhâsara
zu‘m‑ı bâtılıyla kal‘a‑i merkûmenün pîş‑gâhına nüzûl eyledikde anda olan asâkir‑i
zafer‑medârımuz avn ü ınâyet‑i Melik‑i Kahhâr ile bi'd‑defe‘ât kal‘adan hurûc ve
melâ‘în‑i hâsirînün ordularına bî‑muhâbâ vülûc ve nicesin kahr u tedmîr ve nicesin dahı giriftâr‑ı bend‑i zencîr ve bu gûne her bir def‘ada gâliben ve mansûren
avdet ve bi'l‑âhıre dilâverân‑ı ceng‑cûyânun hecme‑i tâkat‑güdâzlarına düşmen‑i
li’âm‑ı A‘câm tâb‑âver‑i mukâvemet olamadıklarından makhûren ve münhezimen
firâr ve böyle gûş-mâl‑i kâtı‘u'l‑âmâl ile mütenebbih olmayup yine mukâtele fikr‑i
fâsidiyle Hemedân taraflarına vardıkda anda olan cünûd‑ı nusret‑mev‘ûdumuz
dahı kendüyi karşulayup muhârebe vü mukâtele‑i azîme vukû‘ında şâh‑ı mezbûr
münhezimen vâdî‑i idbâra gürîzân ve bu vechile bi‑hamdi'llâhi'l‑Meliki'l‑Kadîr
iki def‘ada asâkir‑i menhûsesinün ekseri tu‘me‑i şîr‑i şemşîr ve top u zenbûrek ü
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cebehânesi keşîde‑i zabt u teshîr ve şâh‑ı gümrâh dahı bakıyyetü's‑süyûf asker‑i
makhûrıyla rû-be‑râh‑ı semt‑i tebâh oldukda lâ‑ilâc dâmen‑i sulh u salâha teşebbüs itmekle hânedân‑ı şâmihu'l‑erkân‑ı Devlet‑i Aliyyemün esâs‑ı lâzimü'l‑istînâsı;
"Şefakat alâ-halkı'llâh" merâsimi üzre mebnî oldığına binâ’en mahzâ ibâdu'llâhun
ârâmiş ü istirâhatleriyçün Şâh‑ı mûmâ-ileyhün iltimâsına müsâ‘ade‑i hümâ[yû]
numuz erzânî kılındıkdan sonra Horasan Hânı olup kesret‑i aşâyir ile şöhret‑şi‘âr
olan Tahmasbkulı Hân‑ı zâhiru'l‑hızlân dahı yüz binden mütecâviz asâkir‑i Kızılbaş
ile Bağdâd‑ı Dâru's‑selâm muhâsarasına cesâret eyledikde kahr u tedmîrine ta‘yîn
olunan asâkir‑i İslâm ile muhârebe vü mukâtele vukû‘ından sonra mesfûrun askerinden dahı bî‑hadd ü bî‑kıyâs melâ‘în‑i hâsirîn fazl u ınâyet‑i Rabb‑i Şekûr ile
kılıçdan geçüp edevât‑ı ceng ü peykârın nasîb‑i guzât‑ı adû‑şikâr ve kendü dahı
mecrûhan tahlîs‑ı cân içün firâr eylediği haber‑i14 beşâret‑eseri düstûr‑ı mükerrem ü
mu‘azzam, müşîr‑i mufahham u muhterem, nizâmü'l‑âlem Vezîrimüz Ser‘asker Osman Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû tarafından i‘lâm olunduğından gayri bundan
akdem Dergâh‑ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından olup Ordu‑yı Hümâyûnumda mevcûd bulunmak ve her ahvâli bi'l‑mu‘âyene müşâhede ve meşhûdı olan hâlâtı gelüp
Rikâb‑ı Hümâyûnumuza beyân u ifâde eylemek üzre ta‘yîn ü irsâl olunan iftihâru'l‑emâcid ve'l‑ekârim Hamza dâme mecdühû dahı gelüp bu fevz‑i zaferi müşâhede eyledüği vechile bi'l‑müşâfehe kemâ‑kân takrîr u beyân itmeğin böyle ni‘met‑i
uzmâ olan gazve‑i kübrâ vü cihâd‑ı bî‑hemtâ ve sâ’ir taraf-taraf ba‘s ü irsâl olunan cüyûş‑ı gayret‑hurûşumun her cânibde mazhar oldukları fütûhât ve ganâyim‑i
lâ‑yuhsâ mutlakâ ınâyet‑i İlâhiyye ve sıdk‑ı niyyet‑i Pâdişâhânemüz ile techîz‑i
asâkir‑i bî-hadd ve tertîb‑i mühimmât‑ı lâ‑yu‘addan neş’et itdiği zâhir u bâhir olduğına binâ’en ezmân‑ı sa‘d‑iktirânımuzda zuhûra gelen böyle fevz15 ü nusret nâm‑ı
nâmî‑i Pâdişâhânemüze Gâzî nutkınun ilâve vü izâfe olunmasını mûcib olmağla
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı meymenet‑makrûnumuz (     ) ile vusûlinde:
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; şükran li‑hâzihi'n‑ni‘am bundan böyle nâm‑ı
zafer‑irtisâm‑ı şâhâne ve ism‑i behcet‑resm‑i mülûkânemüz menâbir u mahâfil
ve kürsî‑i nasâyıh‑şâmilde Gâzî nutkı ile yâd u tezkâr olunmak üzre memleket‑i
Kırım'da kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan büldân u emsârda âmme‑i hutabâ vü
mu‘arrifîn ve kâffe‑i meşâyıh u vâ‘ızîne tenbîh ü tefhîm eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Tahrîren fî-evâyili R., sene [1]146

14
15

Metinde " "حنيşeklinde geçmektedir.
Metinde " "فوتşeklinde geçmektedir.
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Rusya'nın Lehistan Kral Seçimine Müdahalesi

8

Intervention of Russia in the Royal Election in Poland
(Lehistan)
Rusların Prut Antlaşması'na aykırı olarak Leh kralının seçimine müdahale
etmek amacıyla Leh hududuna asker sevkettiğinin haber alınması üzerine
muhtemel gelişmelere karşı sınırların şimdiden takviye edilmesi gereği
ortaya çıktığından, kendisinin de bu kapsamda Kırım Hanlık merkezi
Bahçesaray'dan Akkirman'a gelmesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım
Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about coming of him from Bahçesaray, the
center for the Crimean khanate, to Akkerman in this frame to reinforce
boundaries in case of possible developments upon hearing that the Russians
dispatched soldiers to the Polish (Leh) boundaries to intervene in the royal
election in Lehistan (Poland) as contrary to the Treaty of Prut
18 – 28 Kasım 1733
Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; bu esnâlarda gerek Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı Husrevânemüze olan telhîsınuz ve gerek Kırım ahâlîsi ve Kabartay ve Nogaylu'nun
mahzarları ve kavâyiminüz bi'l-cümle Der‑i Devlet‑medârımuza vâsıl ve Pâye‑i
Serîr‑i übbehet‑masîr‑i hâkânîmüze arz u mütevâsıl olmağla fahvâlarında münderic
olan umûr‑ı külliyye vü cüz’iyyeye ılm‑i dakâyık‑şinâs‑ı mülûkânemüz muhît u
şâmil olmışdur. Kalem‑rev‑i Hâniyyenüze tâbi‘ Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i
şehen‑şâhânemüz hudûdında Kabartay ve sâ’ir hudûdlarda olan sülâle‑i Cengîziyân
ve umûmen mîrzâyân u zâbıtâna Devlet‑i ebediyyü'l‑istimrârımuz ile Moskovlu
beyninde mü’ebbeden [ve] müşeyyeden olan müsâleme vü mu‘âhedenün merâsimine gereği gibi ri‘âyet ve pezîrâ‑yı inhılâlden hıfz u sıyânet eylemeleri tenbîhinde
dakîka fevt olunmadığı ve sâ’ir bu âna dek sizden me’mûl‑i zamîr‑i ilhâm‑pezîr‑i
Pâdişâhânemüz oldığı üzre dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze sıdk‑ı niyyet ü safâ‑yı taviyyet ile zuhûr iden hayr‑hâhî vü nâmûs‑penâhî yegân-yegân karîn‑i avâtıf [u]
rehîn‑i rızâ‑yı hümâyûnumuz olmağla ânen fe-ânâ taraf‑ı hânînüze incizâb‑ı derûn‑ı
safâ‑meşhûn‑ı hıdîvâne[müz] müzdâd u müstezâd16 olmadadur; ber-hûrdâr olasız.
Kabartay arâzîsine bundan akdem Moskovlu tarafından ta‘arruz misillü ba‘zı harekât‑ı nâ‑marzıyye vukû‘ı inhâ olundukda mahâll‑i merkûmede bir dürlü alâkaları olmadığını müş‘ır mukaddemâ Çar‑ı esbakları cânibinden mürûr idüp Dîvân‑ı
16

30

Metinde " "مستشادşeklinde geçmektedir.
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Hümâyûnumuz Kalemi'nde mahfûz olan memhûr u ma‘mûlün‑bih kâğıdları Âsitâne‑i Şevket‑âşiyânımuzda mukîm kapu-kethudâlarına irâ’et ve bu husûsı Devleti
tarafına tahrîr ve isticlâb‑ı cevâbı tenbîh ü işâret olundığına binâ’en bu def‘a; "Hakka râzîyız; ne diyelim." diyü fîmâ‑ba‘d keff‑i yedlerini telmîh ider cevâb virmekle
alâ-hâlihî kalmışidi. Avn‑i Rabbânî vü meded‑i Samedânî ile Memâ[lik‑i] übbehet‑mesâlik‑i hâkânîmüz17 her hâlde sû’-i kasd fikr‑i fâsidinde olanlardan masûn ve
mevâtî‑ı akdâm‑ı ecânib olmadan mahrûs ü me’mûndur. Bundan başka Lehlü tâ’ifesinün öteden berü krallık husûsları intihâbiyyet üzre cârî ve serbestiyyetleri irsiyyetden ârî bir keyfiyyet olup ülke‑yi Leh ba‘zı düvel‑i kebîre‑i Nasârâ beyninde âciz
mesâbesinde oldığından bir tarafa meyl ü intisâbı nice mefâsidi muktezî olmağla
ecdâd‑ı dirâyet‑i‘tiyâdımuz enâra'llâhü Te‘âlâ berâhînehüm hazarâtınun ezmân‑ı
ihtiyât‑nişânlarından bu evân‑ı hazm‑iktirâna gelince Lehlü'nün serbestiyyetleri
kemâ‑yenbağî hıfz u hırâset ve irsiyyete nakilden vıkâyet ü sıyânet olunmak şurûtı
Devlet‑i Aliyye‑i ebed‑müddetimüz ile Moskovlu beyninde cereyân iden müsâleme
vü musâleha ahid-nâme‑i hümâyûnlarında mezkûr ve bi'l‑husûs tavâyif‑i mesfûre Prut Suyı civârında pâdâş‑ı girdâr‑ı nâ‑hem‑vârlarına mülâkât eyledikden sonra
ol vakıtda Moskov çarı bulunup fikr u tedbîri eslâf u ahlâfınun18 kânûn‑ı pesendîdesi olan Çar‑ı kebîrleriyle akdolunan Mu‘âhede'nün İkinci mâddesinde; "Eger
Leh Krallığı müstekıll ü mevr[û]s olsun diyü veyâhûd Leh Cumhûrı'nun öteden
berü kurılan nizâm u serbestiyyetlerin bozmak içün veyâhûd Leh memleketinden
ba‘zı yirler tefrîk eylemek içün İsveç kralı ve gerek sâ’ir mülûk‑i Nasârâ taraflarından Leh memleketi içine asker duhûl eylediği istimâ‘ olunup Devlet‑i Aliyyemün
bilâ‑şübhe ma‘lûmı oldukda Leh memleketinün öteden berü olan nizâmınun halel
tatarrukından hıfz u vıkâyesi ve ilâ-mâşâa'llâhü Te‘âlâ istikrâr u istimrârı murâd
olunmağla Leh memleketine bu misillü halel virmek kasdıyla duhûl idenleri men‘
ve bu makûle ârız olacak haleli def‘ içün ol vakıtda Moskov çarı Leh memleketine
girmek câ’iz ola ve def‘-ı gâ’ile itdikden sonra meks ü tevakkuf eylemeyüp Leh
memleketine zarar u ziyân itmeksizin ve umûr [u] nizâm‑ı kadîmlerine ta‘arruz
itmeksizin bi'l-cümle asker ile çar‑ı müşârun-ileyh girü avdet eyleye. Çünki, bu
husûs garaz u tama‘dan ârî olup mutlak Leh memleketinün kadîmden olan nizâm u
serbestiyyet ü istiklâllerinün istikrârı içün imtiyâz olunmış maslahat‑ı âmmedür.
Moskov çarı dahı mâdâm ki, Leh Krallığı istiklâli veyâhûd Leh Cumhûrı'nun serbestiyyetleri izmihlâli içün Leh içerüsine ecnebî asker duhûl itmemişiken mutlak
kendünün nef‘ u fâ’idesi ve kendüye muhâlif olanlar ile mukâvemete sühûlet tahsîliyçün Leh memleketine girmeye." diyü meşrût u mastûr ve bu esâs‑ı lâzimü'l‑ihtirâsi tatarruk‑ı halel ü indirâsdan hımâyet ü sıyânet sâ’ir düvel‑i19 Nasârâ'nun dahı
mültezemleri oldığına binâ’en bundan akdemce Leh Kralı olan Na‘lkıran hâlik20 ol17
18
19
20

Metinde " "خاقانميزهşeklinde geçmektedir.
Metinde " "اجالقنكşeklinde geçmektedir.
Metinde " "ددولşeklinde geçmektedir.
Metinde " "ماكلşeklinde geçmektedir.
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dukdan sonra fi'l‑asl Lehlü ve mukaddemâ Leh Krallığı'ndan bir takrîb ile hal‘ ve
hâlâ France Pâdişâhı'nun kayın-atası olan İstanislav Kral'ı Lehlü tâ’ifesi Krallığa
da‘vet eylediklerinde mesfûrı tedârükât‑ı kaviyye ile mahalline îsâl Francelü'ye göre
muktezâ‑yı gayret‑i karâbet ü musâheret iken Lehlü'nün kadîmî serbestiyyetlerin
muhâfazası ancak dört‑beş kimesne ile irsâl ve Kral‑ı mesfûr dahı vech‑i sâbık üzre
mecma‘larına vusûl ve ricâl‑i hall ü akdleri mesfûrı serbestiyyetleri muktezâsınca
intihâben Krallığa kabûl idüp ve bu husûsı istihsân cümleden ziyâde Moskovlu'dan
melhûz u me’mûl iken şimdi Moskov tâ’ifesi mâ‑beynde olan uhûd ü şurûta mugâyir
Lehlü'nün kadîmî intihâb u serbestiyyetleri nizâmını fesh ve Leh Krallığın irsiyyete
nakl kasdıyla Leh hudûdına bir mıkdâr asker idhâl ve Leh beynine fitne ilkâ idüp bu
def‘a intihâben nasbolunan İstanislav Kral'ı hal‘ ve Kral‑ı hâlikün oğlı olan Sak[s]
onya dükasını Leh kralı itmek dâ‘ıyelerinde oldığı istimâ‘ olundığından gayri İstanislav Kral21 tarafından dahı kâ‘ıde‑i kadîme‑i cihân‑bânîmüz üzre Lehlü'nün serbestiyyetleri muhâfazasına ihtimâm olunmak iltimâsını müş‘ır Der‑i Devlet‑medâr‑ı
şâhânemüze irsâl olunan mektûbından ma‘lûm‑ı zamîr‑i ilhâm‑pezîr‑i hıdîvânemüz
olmağla Lehlü'nün kadîmî intihâb u serbestiyyetlerin halel tatarrukından hımâyet ü
sıyânet ve Moskovlu'nun dahı Devlet‑i Aliyyemüz ile olan ahid-nâme şurûtına mugâyir etvâr‑ı nâ‑hem‑vârlarına mukâbil vech‑i enseb üzre hareket husûslarıyçün
akd‑i encümen‑i meşveret olundukda hayr‑hâhân‑ı dîn ü devlet ve kâr‑âgâhân‑ı saltanat‑ı zafer‑miknetimüz olan vüzerâ‑yı ızâm ve ulemâ‑yı a‘lâm ve bi'l-cümle Ocaklar ağavât u zâbıtânı ve sâ’ir erbâb‑ı Dîvân‑ı reviyyet‑unvânımuz Vezîr‑i A‘zam‑ı
sütûde‑şiyem ve Vekîl‑i Mutlak‑ı kaviyyü'l‑himemimüz olan düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i
efham, nizâmü'l‑âlem, nâzımu menâzımi'l‑ümem, mükemmilü nâmûsi's‑Saltanati'l‑uzmâ, mürettibü merâtibi'l‑Hılâfeti'l‑kübrâ Ali Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû
ve dâ‘afe bi'n‑nasri ve't‑te’yîdi ikbâlehû ve iktidârahû taraflarından şimdilik Nemçe
Çasarı'nun [ve] Moskov Çariçesi'nün başvekîllerine iktizâsı üzre birer kıt‘a mektûb
tahrîr u irsâl ve bu esnâlarda levâzim‑i hazm ü ihtiyâta mürâ‘âten hudûd‑ı İslâmiyye gereği gibi tahsîn ve asâkir ü mühimmât ile tesdîd ü tarsîn olunmak ve cenâb‑ı
hânînüz dahı gelüp Akkirman'da meştâ‑nişîn‑i ikâmet olup bi‑nasri'llâhi'l‑Kerîm
bundan böyle iktizâ‑yı hâle göre işe temşiyet virilmek dîn ü devlet‑i cihân‑güşâmuza elyak u evlâ olmak üzre cümlenün icmâ‘ u ittifâkların Vekîl‑i mutlakımuz
müşârun-ileyh Pâye‑i Serîr‑i şevket‑masîrimüze arz u telhîs itmeğin temkîn‑i Hayru'n‑nâsırîn ile siz Eyâlet‑gâh‑ı Hâniyyenüz olan Bağçesaray'dan nehzat ve gelüp
Akkirman'da ızhâr‑ı savlet ü celâdete mübâderet eylemenüz lâzime‑i vakt ü hâlden
oldığına binâ’en hakkınuzda pertev‑i hurşîd‑i âtıfet‑i hıdîvânemüz leme‘ân ve ummân‑ı22 bî‑kerân‑ı ınâyet ü ihsân‑ı şâhânemüz feyezân eyleyüp mürhefât‑ı murassa‘‑niyâm‑ı şehen‑şâhânemüzden bir kabza mücevher şemşîr‑i zafer‑te’sîr‑i hâkânî
ve hıla‘‑ı hâssa-i mülûkânemüzden semmûr‑ı müstelzimü'l‑hubûra dûhte bir sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve ücret‑i sekbânân olmak üzre kırk bin guruş atıy21
22
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ye‑i husrevânî i‘tâ‑yı hümâyûnumuz olmağın işbu nâme‑i hamiyyet‑alâmemüz ısdâr
[ve] (     ) teblîğ u îsâli hıdmetiyle ta‘yîn ü irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ vusûlinde; mürâ‘ât‑ı merâsim‑i ta‘zîm u tebcîl birle ınâyet ü
ihsânımuz olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhire‑i şâhânemüzi iktisâ ve samsâm‑ı
zafer‑irtisâm‑ı husrevânemüzi zîver‑i miyân‑ı hamiyyet‑pîrâ ve ihrâz-i meserret‑i
evfâ eyledikden sonra siz ki Hân‑ı âlî-şân‑ı müşârun-ileyhsiz, siz öteden berü dîn ü
Devlet‑i Aliyyemüzün hayr‑hâh u sadâkat‑şi‘âr u sâhıb‑i intibâhlarından olup her
hâlde hıfz u hırâset‑i nevâmîs‑i Saltanat-ı Seniyyemüze mücidd ü sâ‘î ve bu bâbda levâzim‑i hazm ü ihtiyâtı kemâl mertebe muhâfız u mürâ‘î oldığınuz beyândan
müstağnî olmağla bi‑avnihî Sübhânehû ve Te‘âlâ erîke‑i Hâniyyenüz olan Bağçesaray'dan nehzat ve gelüp bu zemistânda Akkirman'da ızhâr‑ı savlet ü celâdete
mübâderet ve dâ’imâ etrâf u cevânibe dîde‑güşâ‑yı teyakkuz23 u basîret ve lâkin
Moskovlu ile mâ‑beynde mün‘akıd olan sulh‑ı mü’ebbedün dahı pezîrâ‑yı inhılâlden vıkâyetine ihtimâm u dikkat eyleyesiz. Bu husûs mücerred Lehlü'nün nizâm‑ı
kadîm‑i serbestiyyetlerini halel tatarrukından sıyânet ve kuvve‑i kâhire‑i Devlet‑i
ebed‑müddetimüzün âvâze‑i dehşetin işâ‘a vü izâ‘a içün ihtiyâr olunmış bir keyfiyyet olmağın lâyık‑ı şân u şevket ve muvâfık‑ı müsâleme‑i mü’ebbed ü müşeyyed
üzre müteyakkızâne24 hareket iderek ma‘ıyyetinüzde olan asâkir‑i Tatar'un gerek
Lehlü ve gerek Moskovlu hudûdlarına bir hatve tecâvüzlerine bir dürlü ruhsat virilmeyüp bu hatb‑ı hatîr netîce‑pezîr oluncaya dek merâsim‑i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet ve lâzimü'l‑inhâ ahvâl ü âsârı pey-der-pey Der‑i Devlet‑medâr‑ı şâhânemüze
i‘lâm u inbâya müsâra‘at eyleyesiz.
Fî-evâsıtı C., sene [1]146

23
24

Metinde " "تيقضşeklinde geçmektedir.
Metinde " "متيقضانهşeklinde geçmektedir.
33

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

Kırım Hanının Memleketine Dönmesi

9

Return of the Crimean Khan to His Country
Leh meselesinden dolayı askerleriyle birlikte bulunmakta olduğu Bucak
bölgesinde yeterli miktarda asker bırakıp Kırım'a dönmesine izin verildiği
hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about giving him a permission to return to
Crimea by leaving sufficient numbers of soldiers in the region of Buçak,
where he had stayed with his soldiers because of the Polish (Leh) problem
29 Ekim – 8 Kasım 1734
Hâlâ Kırım Hânı Olan
Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Nâme‑i Hümâyûn
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; bu def‘a Der‑i Devlet‑medâr‑ı husrevânemüze
taraf‑ı hânînüzden vârid olan kâ’ime‑i sadâkat‑dâ’ime ve mektûb‑ı hamiyyet‑mashûbunuz ile ma‘ıyyet‑i ilhânînüzde olan ağayân u mîrzâyânun mahzar‑ı sedâd‑
eserleri ve iftihâru'l‑ümerâ’i'l‑ızâmi'l‑Îseviyye İstanislav Kral hutimet avâkıbuhû
bi'l‑hayr tarafından savb‑ı hânînüze ba‘s olunan ilçi ile vürûd iden kâğıdınun aynı
ve tercemesi ve ilçi‑i mûmâ-ileyhe virilen murahhaslık senedinün dahı tercemesi
bi'l-cümle huzûr‑ı fâyızu'n‑nûr‑ı şâhânemüze ma‘rûz u vâsıl olup muhteviye olduğı hâlâta bi‑tamâmihâ ıttılâ‘‑ı hıdîvânemüz hâsıl u şâmil olmışdur. Tahrîr u tahbîr olunduğı üzre asâkir‑i vâfire ile bu âna dek Bucaklu miyânında meks ü ârâm
olunmakdan nâşî zâd ü zevâde husûsında ol havâlî ahâlîsine nev‘[an] zarûret hudûs itmekle şimdilik Akkirman taraflarında kışlamak üzre kifâyet mıkdârı asâkir‑i
Tatar‑ı şecâ‘at‑şi‘ârun üzerlerine selâtîn-ı kirâm‑ı Cengîziyye'den bir münâsibini
ser‘asker nasb ve o vechile mûmâ-ileyhimi mahall‑i merkûmda ibkâ vü takrîrden
sonra siz varup ülke‑i Kırım'da rü’yet‑i tedârük ile der-kâr olmanuz müstahsen ü
müstasveb görildiği ma‘lûm‑ı zamîr‑i ilhâm‑pezîr‑i şehen‑şâhânemüz olup husûs‑ı
sâlifü'l‑beyân taraf‑ı sâtı‘u'ş‑şeref‑i cihân‑bânîmüzden dahı istısvâb u istihsân olunmağla bu vechile hareket ü avdetinüze izn‑i hümâyûn‑ı ınâyet‑makrûnumuz erzânî
kılınmağın işbu nâme‑i hümâyûn‑ı re’fet‑meşhûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, Vezîr‑i A‘zamum cânibinden
taraf‑ı hânînüze yazılan kâ’imeden tafsîl‑i ahvâl ma‘lûmunuz oldukda ber‑vech‑i
muharrer mıkdâr‑ı kifâye asâkir‑i Tatar‑ı besâlet‑şi‘ârun üzerlerine selâtîn-ı kirâm‑ı
Cengîziyye'den bir münâsibini ser‘asker nasb u ta‘yîn eyledikden sonra siz sâ’ir
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ma‘ıyyet‑i hânînüzde bulunan ağayân u mîrzâyân ve asâkir‑i Tatar‑ı gayret‑nişân
ile yirinüzden hareket ve ülke‑i Kırım'a tahrîk‑i tâziyâne‑i avdet idüp bi‑mennihî
Te‘âlâ anda ilkâ‑yı rahal‑i hamiyyet ve nihâd‑ı şehâmet‑i‘tiyâdınuzda mermûz ü
merkûz olan re’y ü rü’yet muktezâsınca dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze şâyân harekât‑ı
müstahsene ibrâziyle tedârükünüzi görmeğe mübâderet ve isticlâb‑ı da‘avât‑ı
hayriyye‑i mülûkânemüze müsâra‘at eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Tahrîren fî-evâ’ili C., sene [1]147

Kaplan Giray Han'ın Kırım'a Dönüşü

10

Return of Kaplan Giray Khan to Crimea
Bucak taraflarında yeterli miktarda asker bırakıp memleketinin işlerini
yürütmek üzere Kırım'a döndüğüne dair Kırım Hanı Kaplan Giray Han'dan
Sultan I. Mahmud'a mektup
Letter sent by the Crimean Khan Kaplan Giray Khan to Sultan Mahmud I
about returning to Crimea to conduct the state affairs, leaving sufficient
numbers of soldiers in the region of Buçak
11 Aralık 1734
Celâdetlü Kaplan Giray Hân hazretlerinden Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı
şevket‑makrûna gelen mektûbun aynı sûretidür. Fî 15 B., sene 1147
Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârum hazretlerinün Atebe‑i
Aliyye‑i Sidre‑nişân ve Südde‑i Seniyye‑i ma‘delet-unvânlarına hezâr‑ı iftikâr u
huşû‘ ve envâ‘‑ı tezellül ü huzû‘ birle rû‑yı ubûdiyyet mâlîde ve nâsıye‑i rıkkıyyet
sâyîde kılındığı siyâkında ma‘rûz‑ı bende‑i hâlis ve ber‑dâşte‑i abd‑i çerâğ‑ı
mütehassısları budur ki:
Cenâb‑ı Kâdir-i bî-çûn şevketlü, kerâmetlü, kudretlü hünkârumun kâffe‑i
enâma mahz‑ı hayr olan vücûd‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnların kâffe‑i hatâyâdan
mahrûs ü masûn ve sâye‑i hümâ‑pâye‑i husrevâneni âmme‑i bendegân ve hâssaten bu
abd‑i hâlisu'l‑cenânları üzerinde25 ebed‑nümûn eyleye. Bu def‘a Rikâb‑ı Müstetâb‑ı
Husrevânenden şeref‑nümûd-ı sudûr olup Dergâh‑ı Mu‘allân Müteferrikalarından
Ali Ağa kulun vesâtatıyla irsâl olunan nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnun hezâr‑ı
ta‘zîm u iclâl ile merâsim‑i istikbâli tekmîl ve kemâl‑i sûziş ü güdâz ile telsîm ü
tertîl kılınup bu bende‑i hâlisun bu tarafdan avdet ü ric‘at itmeğe izn ü ruhsat‑ı
Pâdişâhânen erzânî buyurılup sâ’ir ahvâl devletlü kulun Vezîr‑i A‘zam hazretlerinün
kâ’imelerinden ma‘lûm‑ı kulları oldukda mefrûza‑i zimmetüm olan devâm u
bakâ‑yı ömr ü devlet ü iclâlleri da‘avâtına iştiğâl kılınmışdur.
25

Metinde " "اوزرندنşeklinde geçmektedir.
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Bu bende‑i çerâğ‑ı mahsûsun dâ’imâ cûyende‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânen oldığumdan emr u fermânun üzre bu tarafda kifâyet mıkdârı asâkir üzerlerine bir sultân kulları ser‘asker nasb ve kulun rü’yet-i tedârüke iştiğâl içün Kırım'a
avdet eylediğümden ref‘-ı arz‑ı hâle cesâret, inşâa'llâhü Te‘âlâ bu kulları bundan
böyle eyyâm u leyâl istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı husrevânene hasr‑ı âmâl üzre
olup sâ’ir ahvâl kulun Vezîr‑i A‘zam hazretlerine olan tahrîrât‑ı bendegîden muhât‑ı
ılm‑i âlem‑ârâ‑yı Pâdişâhânen oldukda emr u fermân ve lutf u ınâyet ü ihsân şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârum hazretlerinündür.
Bende
Kaplan Giray

11

Kırım Hanının Ruslara Karşı Yürüteceği İşlerde Veziriazamla
Ortak Hareket Etmesi

Joint Action of the Crimean Khan with the Grand Vizier
against the Russians
Gönderdiği mektuplarda Ruslar hakkında yaptığı değerlendirme ve
önerilerin uygun bulunduğu, işlerin daha planlı ve ihtiyatlı yapılabilmesi
için veziriazamla ortak hareket etmesi gerektiğine dair Sultan I. Mahmud'dan
Kaplan Giray Han'a hitaben hatt-ı hümayun
Imperial decree (hatt-ı hümayun) written by Sultan Mahmud I to the
Crimean Khan Kaplan Giray about the approval of his evaluations and
suggestions in his letters relating to the Russians; and the expectation
from him to act jointly with Grand Vizier for carrying out the affairs more
carefully and cautiously
9 Aralık 1734
Hâlâ Kırım Hânı olan sa‘âdetlü Kaplan Giray Hân hazretler[ine]
beyâz üzere şeref‑bahş‑ı sudûr olan hatt‑ı şerîf‑i şevket‑redîfün sûretidür.
Siz ki Devlet‑i Aliyyemüzün hayr‑hâh‑ı sâdıku'l‑fu’âdı ve dûdmân‑ı sa‘âdet‑unvânımuzun devâm‑cû‑yı sadâkat‑nihâdı bi'l-fi‘l Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'sız,
ta‘alluk‑ı Pâdişâhâneden münba‘is selâm‑ı selâmet‑efzâ‑yı mülûkânemüz ile hâl ü
şânınuzı taltîf u tekrîmden sonra ma‘lûmunuz ola ki:
Bu def‘a gelen iki kıt‘a kâ’imenüz ve bu âna dek gelen ve giden kâğıdlarınuz
bi'l-cümle manzûr u ma‘lûm‑ı hümâyûnumuz olup Moskovlu'ya dâ’ir olan mülâhazalar egerçi bi'l-cümle nefsü'l‑emre mutâbıkdur ve iktizâ iden tedbîr u tedârükde kusûr yokdur; lâkin her emirde encâmını fikr ve ihtiyât ile hareket bi‑tevfîkıhî
Te‘âlâ vesîle‑i husûl‑i maslahat‑ı hayr‑hâtimet olmağın siz Devlet‑i Aliyyemüzün
36
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eslâfınuzdan ziyâde hayr‑hâhı olmanuz hasebiyle bundan böyle dahı Vekîl‑i Mutlakımuz ile her emirde gönül birliği ile Devlet‑i Aliyyeme hayırlı olan vechlerde ittifâk merâsimine ri‘âyet ve kalbinüzi tevahhuşdan müberrâ ve yine her ahvâli
i‘lâm u işâret eyleyesiz. Eltâf‑ı şâhânemden size bir kabza murassa‘ hançer ve on
iki bin guruşluk zer‑i mahbûb gönderilmişdür; vusûlinde du‘â‑yı hayruma muvâzabet idesiz.
Fî 13 B., sene 1147

Kırım Hanının Veziriazamla Uyumlu Hareket Etmesi

12

Joint Action of the Crimean Khan with the Grand Vizier
Gönderilen hatt-ı hümayun ve hediyelerin kendisine ulaştığına ve bundan
sonra hatt-ı hümayunda emredildiği şekilde veziriazamla ortak hareket
edeceğine dair Kırım Hanı Kaplan Giray Han'dan Sultan I. Mahmud'a mektup
Letter sent by the Crimean Khan Kaplan Giray Khan to Sultan Mahmud I
concerning the arrival of imperial decree (hatt-ı hümayun), gifts to him,
and acting jointly with Grand Vizier as it was ordered in the imperial
decree (hatt-ı hümayun)
13 Şubat 1735
Celâdetlü Kaplan Giray Hân hazretlerinden Rikâb‑ı
Hümâyûn‑ı şevket‑makrûna gelen mektûbun sûretidür. Fî 20 N., sene [1]147
Şevketlü, azametlü, kerâmetlü, kudretlü hünkârum hazretlerinün melâz‑i
kayâsıra‑i zamân ve medâr‑ı ekâsire‑i devrân olan Atebe‑i Aliyye‑i Sidre‑nişân
ve Südde‑i Seniyye‑i ma‘delet unvânlarına hezâr‑ı tazarru‘ u ibtihâl ve envâ‘‑ı
tahazzu‘ u imtisâl ile rû‑yı ubûdiyyet mâlîde ve nâsıye‑i rıkkıyyet sâyîde kılındıkdan
sonra ma‘rûz‑ı bende‑i hâlisu'l‑fu’âd ve arza‑dâşt‑i abd‑i sâfî‑nihâd budur ki:
Bu bende‑i direm‑harîdelerin hazîz‑ı hâkden ref‘ içün Silâhşôrân‑ı Hâssandan
Mehmed Ağa kulun vesâtatıyla irsâl buyurılan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnun
edâ‑yı merâsim‑i ta‘zîm u iclâl ile istikbâl ve icrâ‑yı kavâ‘ıd‑i ı‘zâm u ibcâl ile
telsîm ve ber‑ser‑i ibtihâl olundukdan sonra atıyye‑i behiyye‑i mülûkânenden
ınâyet ü ihsânun olan bir kabza murassa‘ hançer bend‑i miyân‑ı mufâharet ve on iki
bin guruşluk zer‑i mahbûb zîver‑i ceyb‑i mübâhât olunup tâc‑ı ibtihâc u mübâhâtum
karîn‑i fark‑ı farkadân olmışdur. Allâhü Te‘âlâ ve Tebârek vücûd‑ı hümâyûn‑ı
kerâmet‑nümûnunı kâffe‑i hatâyâdan masûn idüp zıll‑i zalîl‑i husrevâneni cemî‘
bendegân ve hâssaten bu çâker‑i çerâğ‑ı mahsûsun üzerinde ebed‑nümûn eyleye.
Bu penâh‑ârende‑i sâye‑i mülûkânen olan bende‑i bî‑mirân şevketlü, kerâmetlü,
kudretlü hünkârumun abd‑i mahsûsı oldığumdan her ân istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑ik37
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tizâ‑yı şâhânende Vekîl‑i Mutlakun Vezîr‑i A‘zam kulun ile ittihâd idüp ve bundan
böyle dahı emr u fermânun üzre her emirde ittifâka bezl‑i kudret ve min-külli'l‑vücûh sarf‑ı miknet idüp şeb ü rûz devâm u bakâ‑yı ömr ü devlet ü iclâlün da‘avât‑ı
isticâbet‑âyâtına muvâzabet ü kıyâm ve isticlâb‑ı rızâ‑yı sa‘âdet‑irtizâ‑yı şâhânene
sarf‑ı dikkat ü ihtimâm üzre oldığum muhât‑ı ılm‑i âlem‑ârâ‑yı mülûkânen oldukda emr u fermân ve lutf u ınâyet ü ihsân şevketlü, azametlü, kerâmetlü, kudretlü,
mehâbetlü hünkârum hazretlerinündür.
Bende
Kaplan Giray

Kırım Hanının Dağıstan ve Şirvan'a Gönderilmesi

13

Sending the Crimean Khan to Dagestan and Shirwan
Osmanlı Devleti'ne bağlanmayı kabul eden Dağıstan hakimlerinin işlerini
düzene koymak, daha sonra da Tahmasbkulu Han ve bağlılarının çıkardıkları
karışıklıkları bertaraf etmek üzere askerleriyle birlikte Dağıstan ve Şirvan'a
gitmekle görevlendirildiği, yapacağı harcamalar için kendisine para da
gönderildiği, Dağıstan'a giderken Ruslar tarafından bir saldırı olmadıkça
kendisi tarafından da Rus memleket ve ahalisine herhangi bir zarar
verilmemesi hususlarında Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray
Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about sending the Dagestan rulers who accepted
to enter under the Ottoman rule to Dagestan and Shirwan with their
soldiers; entrusting them to put down unrests caused by Tahmasbkulu
Khan and his supporters; and sending money to meet their expenses; and
not causing any harm to the Russian country and residents unless being
attacked by them on the way to Dagestan
24 Mayıs 1735
Hâlâ Kırım Hânı Olan Kaplan Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye Nâme‑i Hümâyûn‑ı Şevket‑makrûn
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; tarafınuzdan ve Dağıstan'un hukkâm u a‘yânı
câniblerinden irsâl olunan kâğıdlar ve mahzarlar âdemlerinüz ve âdemleri yedleriyle Der‑i İslâm‑perver‑i husrevânemüze vâsıl ve mazâmîn‑i diyânet‑âyîni[n]e
ılm‑i şâhânemüz muhît u şâmil olup kadîmî hânedânınuza ve ziyâdeten-aleyh zât‑ı
gayret‑simâtınuz muktezâsınca her hâlde melce’ ü melâz-i İslâmiyân olan Devlet‑i
Aliyyemüze ser‑hayr‑hâh ve cihet‑i şimâliyyeden dûdmân‑ı ınâyet‑nişânımuza il-

38

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

ticâ vü intimâ idenlere vesîle vü penâh olmanuzdan nâşî vesâtat‑ı ilhâniyyenüze
binâ’en Dağıstanât'da vâkı‘ hukkâm u kuzât u ulemâ ve umûmen hall ü akd ashâbı bir mü[dde]tden berü şerî‘at‑ı mutahhereye mugâyir hareket üzre olan ba‘zı
nifâk‑âlûdları içlerinden tard u teb‘îd idüp müttefikan ve müttehıden cenâb‑ı Hılâfet‑me’âbımuza intisâb ve sâ’ir Memâlik‑i Mahrûsemüzde cârî oldığı vechile ahkâm‑ı hümâyûnumuz tamâmen Dağıstan ülkelerinde dahı icrâ olunarak rü’esâ vü
ahâlî‑i mûmâ-ileyhim Devlet‑i İslâmiyyemüzün dostına dost ve düşmenine düşmen
olmak ta‘ahhüdini iltizâm ile dâ’ire‑i itâ‘at ü inkıyâda şitâb eyledikleri husûslar
ve nizâm‑ı hâlleri muktezî olup taraf‑ı hümâyûnumuzdan iltimâs ü istid‘â olunan
hâletler anlarun mahzarlarında takrîr u tavzîh ve avn‑i Rabbânî ile siz Dağıstanât'a
varup Devlet‑i Aliyye‑i İslâm‑perverânemüze enfa‘ olmak vechiyle muktezâ‑yı
vakt ü hâle göre Usumilik ve Şemhallığun ve hudûd‑ı merkûmede kâin sâ’ir emâret ü hükûmetün tenbîhât‑ı hümâyûnumuz mûceblerince cümlesin tanzîm u tetmîmden sonra Dağıstan askeriyle Şirvan taraflarına ve andan Ravâfız bâğîlerinün memleketlerine hücûm u iktihâm ve ınâyet‑i Samedâniyye [ile] merkûm tâğîlerün il ü
ülkelerin tahrîb ve emvâllerin iğtinâm ve tuğyân u ısyân üzre olan Tahmasbkulı
nâm hânun mühimm ü muktezî oldığı üzre asker ü etbâ‘ın tedmîr u i‘dâm eylemek
azîmeti siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, sizün mürâselâtınuzda tahrîr u tasrîh olundığı tafsîlen ma‘lûm‑ı hümâyûnumuz olmışdur. Dağıstanât ahâlîsi evâ’il‑i
fütûh‑ı İslâmiyyede kabûl‑i şerî‘at‑ı garrâ ile akrânlarına fâyık ve ol vakıtdan bu
âna gelince istikâmet‑i dîn ü mezheb ile ma‘rûf u mütehakkık olduklarından başka
el‑hâletü hâzihî Usumilik hânedânınun medâr‑ı umûrı olan Ahmed Hân ve Şemhallık dâ’iresinün ihtiyârı bulunan Eldar Mîrzâ ile sâ’ir kuzât ve erbâb‑ı merâtib
ve ashâb‑ı hükûmât olan ma‘lûmü'l‑esâmî rü’esâ vü a‘yân metânet‑i dîn ü mezhebde mümtâz ü müntehab kimesneler olup ecdâd‑ı nasafet‑i‘tiyâdımuza üslûb‑ı
hamiyyet‑ittisâflarınun intisâblarından ziyâde ızhâr‑ı ubûdiyyet ile mûmâ-ileyhim;
"Aleyküm bi's‑sem‘i ve't‑tâ‘a." rükn‑i rakînine ilticâya ibtidâr ve Der‑i İslâm‑perver‑i mülûkânemüzden istinsâr eylediklerine binâ’en; "Ve ini'stansarûküm fî'd‑dîni fe‑aleykümü'n‑nasr."26 nass‑ı kerîmi muktezâsınca mûmâ-ileyhimün intisâbları
karîn‑i kabûl ve vesâtatınuz levâzimi olan müsted‘âlarına ve sâ’ir mültemesâtınuza
müsâ‘ade‑i şâhânemüz erzânî vü mebzûl kılınmak hasebiyle bi‑avni'llâhi'l‑Mennân
siz Dağıstan'a varup tenbîhât‑ı hümâyûnumuz mûceblerince mûmâ-ileyhim Usumi
Ahmed Hân'un ve oğlunun ve Şemhallık vârisi bulunanun ve bi'l-cümle erbâb‑ı
merâtibün nizâmları tetmîmi ve sâ’ir tanzîmi iktizâ iden umûr u husûsun tertîb ü
tekmîlinden sonra istıshâb olunan asâkir‑i Tatar‑ı düşmen‑şikâra Dağıstan bahâdırlarını dahı zamm u ilhâk iderek siz Şirvan semtlerine bürûz ve ol hudûdlarun
nizâmın rü’yete ve andan dahı mesfûr Tahmasbkulı'ya teba‘ıyyet üzre olan Acem
bâğîlerinün il ü memleketlerini tahrîbe ve mesfûrun müsâleme vü muhârebeye dâ’ir
keyfiyyetini Devlet‑i Aliyyemüze lâyık vechile icrâ vü îfâya siz tahsîs u ta‘yîn ve
bu mâddeler uhde‑i hânînüze ta‘lîk u tefvîz olunmağla işbu nâme‑i hümâyûnumuz
26

Kur’ân-ı Kerîm, 8/72
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ısdâr olunup mahzâ temkîn‑i şân u tebyîn‑i unvânınuz içün hâssa-i hıla‘‑ı şâhânemüzden semmûr‑ı müstelzimü'l‑hubûra dûhte bir sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i
sultânî ve bir kabza murassa‘ u mücevher şemşîr ve bir aded kezâlik tîrkeş‑i hâkânî
ve teksîr‑i asâkir ü tertîb-i levâziminüz içün ber‑vech‑i mu‘tâd kırk bin guruş sekbân
ulûfesi ve kırk bin guruş tîrkeş‑bahânuzdan başka sâ’ir masârifinüze ve dahı ziyâde
tevfîr‑i cünûda avn ü medâr olmak içün elli bin ve Dergâh‑ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından sâbıkâ Mîr-alem olup teşrîfât‑ı mülûkânemüzün ve nâme‑i hümâyûnumuzun
ve zikrolunan hazînenün îsâline bu def‘a me’mûr u ta‘yîn kılınan iftihâru'l‑emâcid
ve'l‑ekârim câmi‘u'l‑mahâmid ve'l‑mekârim el‑muhtassu bi‑mezîdi ınâyeti'l‑Meliki'd‑Dâ’im Halil dâme mecdühûnun yedinde turup Dağıstanât'a ba‘de'l‑vusûl anda
ve âhar geşt ü güzâr olunan mahallerde iktizâ iden umûra re’yinüz ve mübâşir‑i
mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle harcolunmak içün dahı elli bin min-haysü'l‑mecmû‘ yüz
seksen bin guruş Hazîne‑i Âmiremüzden ihrâc ve mübâşir‑i mûmâ-ileyh ile irsâl
olunmışdur.
İmdi vusûlinde; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı hâkâniyyemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at-i seniyyemüz dûş-ı mufâharetinüze ik[ti]sâ ve
tîğ u tîrkeş‑i behiyyemüz [miyân-ı] mübâhâtınuza bend ü pîrâ ve mebâliğ‑ı mezkûre
dahı ta‘yîn olunan mahallere sarf içün ahz ü istîfâ ve bakıyyesi dahı ber‑vech‑i
muharrer mübâşir‑i mûmâ-ileyhün yedinde ibkâ olundukdan sonra mûmâ-ileyhim
Usumi Ahmed Hân'un ve oğlunun ve bi'l‑irs Şemhallık müteheyyi’inün tesviye‑i
umûrlarına dâ’ir ve umûmen Dağıstanât'un hukkâm u ulemâ ve huccâc u rü’esâ ve
cemî‘ a‘yânlarına muhâtaban ısdâr olunan ahkâm‑ı hümâyûnumuz ve sâlifü'z‑zikr
Tahmasbkulı Hân‑ı bâğînün ve keyfiyyât‑ı sâ’irenün tenfîz ü tertîbinde ruhsat‑ı
kâmilenüzi hâvî hamiyyet‑rîz‑i sudûr olan hutût‑ı hümâyûn‑ı ınâyet‑makrûnumuz
ve dahı iktizâ iden mevâddun zikr u beyânını müştemil Vezîr‑i A‘zamum
kâ’imeleri bi'l-cümle manzûr u ma‘lûm‑ı hânînüz oldukda Kırım ve ol havâlînün
hıfz u hırâsetiyçün alıkonılan cünûd‑ı Tatar'un üzerlerine selâtîn-ı Cengîziyye'den
zabt u rabta kâdir birini başbuğ nasb u ta‘yîn ve muktezî olan husûsları mûmâileyhe ve sâ’ir tenbîhi lâzim gelenlere tavsiye vü te’kîd ve andan başka taraf‑ı
hümâyûnumuz ile Moskov tâ’ifesinün mü’ebbeden müsâlemeleri olup azîmet
olunacak menâzil gönderilen defter mûcebince Moskov hudûdından ba‘îd olmağla
menâzil‑i merkûmeden mürûr u ubûrınuzda Moskovlu tarafından tavâyif‑i Tatar'a
mugâyir‑i sulh ta‘arruz olunmadıkca anlarun il ü memleketlerinden ve nüfûs ü
emvâllerinden bir karış mahalle ve ferd‑i vâhide ta‘arruz olunmamak hâlâtını dahı
yanınuzda olan rü’esâ vü zâbıtâna ânen fe-ânâ tenbîh ü tezkîr iderek hablü'l‑metîn‑i
ınâyet‑i Mevlâ'ya teşebbüs ve mu‘cizât‑ı bâ‑berekât‑ı Seyyidü'r‑rusül'e tevessül
ile İslâm‑perver olan Devlet‑i Aliyyemüzün ve bi'l‑husûs mezâhib‑i sünnet‑i
seniyyenün şevket ü şânın27 ibrâz ü ızhâr içün asâkir‑i Tatar‑ı düşmen‑şikâr ile
siz bi'n‑nefs Kırım'dan hareket ve ber‑vech‑i muharrer Moskov hudûdlarına kat‘â
ta‘arruz olunmaksızın tahdîd olunan menâzil‑i mezkûreden Dağıstan'a vusûle
27
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müsâra‘at ve ba‘de'l‑vürûd hukkâm‑ı mûmâ-ileyhimden Usumi Ahmed Hân'un
terfî‘‑ı şânına ve oğlunun i‘tilâ’‑i mekânına ve Şemhallık ve sâ’ir tertîb ü tanzîmi
lâzim gelen merâtib ve hükûmâtun te’diye vü temşiyetine vasâyâ‑yı hümâyûnumuz
mûceblerince nizâm virdikden sonra Dağıstan askerini dahı yanınuza istıshâb ve
bi‑ınâyeti'l‑Mennân Şamahı ve Şirvan ülkelerine azîmet ü şitâb idüp hâlâ Şark
Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm Abdullah Paşa ve sâ’ir iktizâ iden muhâfızîn-ı hudûd
ile mükâtebe olunarak Hân‑ı merkûmun ve bağy u ısyânda kendüye hem‑ınân
olanlarun ve kezâlik Dağıstan ahâlîsinden olup ol taraflarda nizâma muhill harekete
cür’et ider olur ise o makûlelerün dahı gâ’ileleri ne tarîk ile ve ne vechile olur ise
olsun def‘ u ref‘ olunmak içün cüll‑i himmet‑i hâniyyenüzi i‘mâl ü sarfa mübâderet
ve bu vesîle‑i asliyye ile Dağıstan husûslarında ecdâd‑ı celâdet‑i‘tiyâdınuzun nâ’il
olmadıkları hıdemât‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze avn‑i Bârî ile siz nâ’il ü vâsıl
olmağa müsâra‘at idüp sâ’ir keyfiyyâtı ve Dağıstan'da ta‘yîn ü temyîz olunan elviye
vü merâtibün müstehıklarına virilmek üzre virilen nizâmınun defter ü sûretlerini
fîmâ‑ba‘d düstûru'l‑amel olmak üzre Dîvân‑ı Hümâyûnumuza kayd ü sebt ve iktizâ
iden berevât u ahkâmı ihrâc olunmak içün Der-aliyyemüze irsâl ü arza dikkat‑i tâm
ve sa‘y ü ikdâm eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-gurre‑i garrâ‑yı Muharremi'l‑harâm, sene 1148

Kırım Hanının Dağıstan ve Şirvan'a Gitmekte Acele Etmesi
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Immediate Action of the Crimean for going Khan to Dagestan
and Shirwan
Gönderdiği mektup ve hediyelerin alındığına, sekban akçesi vs. taleplerine
izin verildiğine, ancak kendisinden de bir an önce Dağıstan ve Şirvan'a giderek
verilen görevleri ifa etmesinin beklendiğine dair Sultan I. Mahmud'dan
Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about receiving the letter and gifts, giving
permission to his demands such as coin of soldier (sekban akçesi) and
expecting from him to go to Dagestan and Şirvan to perform his duties
23 Haziran – 3 Temmuz 1735
Hâlâ Kırım Hânı olan Kaplan Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn kaydıdur.
Siz ki Hân‑ı celâdet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz; taraf‑ı ilhânînüzden Der-aliyyemüze bu esnâlarda irsâl olunan kâğıdlar ve Rikâb‑ı Müstetâb‑ı şâhânemüze şâyân
Istabl‑ı Âmiremüze firistâde kılınan çapkunlar ve sâ’ir hediyyeler bi'l-cümle vusûl
bulup kâğıdlarınuzun mazâmîn‑i sıdk‑âyînine ılm‑i âlem‑ârâ‑yı husrevânemüz
41
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mevsûl ve matâyâ vü hedâyânuz hayyiz‑i merğûbiyyetde iltifât‑ı mülûkânemüz ile
manzûr u makbûl kılınmışdur. Tahrîrâtınuzda imlâ vü tastîr olunan sekbân akçası
tekmîline ve sâ’ir bi'l-cümle mültemesâtınuza müsâ‘ade‑i hümâyûn‑ı şehen‑şâhânemüz erzânî kılınup ve kâğıdlarınuzdan münfehim oldığı üzre şimdiye dek savb‑ı
me’mûra azîmetinüz egerçi melhûz‑ı tab‘‑ı hıdîvânemüzdür; ancak bi‑tevfîkıhî
Te‘âlâ sizün asâkir‑i Tatar‑ı adû‑şikâr ile bir kadem akdem Dağıstan ve Şirvan'a
varup düşmen‑i li’âmı kahr u tedmîr eylemenüz iktizâ‑yı murâd‑ı hümâyûn ve himmet‑i hânînüzden me’mûl‑i zamîr‑i hamiyyet‑meşhûnumuz olmağla ihtimâmen
işbu nâme‑i hümâyûnumuz ısdâr ve Dergâh-ı Mu‘allâm Müteferrikalarından olup
mes’ûlâtınuzun îsâline me’mûr iftihâru'l‑emâcid ve'l‑a‘yân İskemleci Mustafa zîde
mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, bahâdırân‑ı Tatar‑ı
düşmen‑demmâr ile sizün bir ân evvel savb‑ı maksûda vusûle ibtidârınuz lâzime‑i
hâl ve muktezâ‑yı ahvâlden olmağla siz her ne mahalde bulunur isenüz inhâz‑ı
himmet‑i hâniyye iderek sür‘at ü şitâb ile mahâll‑i mezkûreye vürûda ikdâm ve
avn ü ınâyet‑i Vâhibü'l‑âmâl ile ol havâlîlere ba‘de'l‑vusûl mukaddemâ şeref‑bahş‑ı
sudûr olan nâme‑i hümâyûn ve hutût‑ı hamiyyet‑makrûnumuz mûceblerince
mezheb düşmenlerini kahr u tedmîre ve bi'l-cümle o câniblerün keyfiyyetlerini
kâlıb‑ı nizâma ifrâğ u ihtimâm idüp bu bâbda sebt‑i sahâyif‑i leyâlî vü eyyâm
olacak nîk nâm28 tahsîline kıyâm ve bu vesîle‑i asliyye ile rızâ’u'llâh'a ve rızâ‑yı
hümâyûnumuz isticlâbına sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Evâ’il‑i S., sene [1]148
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Tatar Askerlerinin Bir An Önce Dağıstan ve Gence'ye Gitmesi

15

Immediate Action of the Tatar Soldiers for going to Dagestan
and Gence
Kuşatma altındaki Gence'yi kurtarmakla görevli Kars'taki Osmanlı ordusunun başarılı olamaması üzerine yeni bir serasker tayin edilerek bölgeye gönderildiği, kendisinin de bir an önce Dağıstan'a gidip işleri yoluna koyduktan
sonra Gence tarafına geçerek Müslümanların kurtarılması için elinden gelen
gayreti göstermesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the
Crimean Khan Kaplan Giray Khan about appointing a new commanderin-chief (serasker); and sending to the region because of the failure of the
Ottoman Army in Kars in the recovery of Gence under siege; and his going
to Dagestan to organize his affairs and returning to Gence as soon as
possible and doing his best to save the Muslims
2 – 12 Temmuz 1735
Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn sûretidür.
Ordu‑yı Hümâyûnumuza me’mûr olan asâkir‑i İslâm bi'l-cümle varup orduda
cem‘ oldukdan sonra mu‘tâd olan tertîb ile yörinüp bir müddetden berü mahsûr
olan Gence Kal‘ası'nun derûnında vâkı‘ ibâdu'llâhun tahlîslarına ihtimâm olunmak
husûsları bu âna dek Ser‘askere bi'd‑defe‘ât tefhîm olunmışiken bundan akdem
Ordu‑yı Hümâyûnumuz Kars'a vardıkda düşmen‑i li’âm üzerlerine gelüp bir mıkdâr
muhârebe ve der‑akab perîşânlık ile avdet eyledikde Ser‘asker paşa i‘mâl‑i askerde
tedbîr[e] muvaffak olamadığına binâ’en me’mûr olan asâkir‑i İslâm'un tamâmen
vürûdına bakmayup lâzime‑i hâlden olan merâsim‑i tehaffuz u ihtiyâta dahı
ri‘âyet olunmaksızın hemân mevcûd bulunanlar ile ta‘kîbine şitâb itmekle düşmen
dahı önlerinden savuşarak birkaç gün bu minvâl üzre kaçamak gösterüp vak‘a‑i
ûlânun Yiğirmi beşinci güni sağ u sola bakılmamadan nâşî ba‘zı kemînlerinün
üzerine uğrandıkda düşmen askeri ale'l‑gafle bir-bir çıkup muhârebe vü mukâtele
vukû‘ında bi‑kazâ’i'llâhi Te‘âlâ asker‑i İslâm'un önde olanlarına teferruk hudûs
idüp vezîrlerümden Polad Ahmed Paşa ve Temür Mehemmed Paşa ve Karaman
Vâlîsi Mustafa Paşa ve sâ’ir rü’esâ‑yı asâkir‑i İslâm ile Kars'a gelüp muhârebeden
avdet iden ve berü tarafdan henüz varan asker ile hâlâ anda ikâmet üzre oldukları bu
def‘a Erzurum tarafından gelen kâğıdlardan mesmû‘ u ma‘lûm olmışdur. Bundan
böyle düşmenün ne tarîkla ve ne vechile olur ise olsun bi‑ınâyeti'llâhi Te‘âlâ kahr u
tedmîri ve Memâlik‑i Mahrûsemüzden tard u teb‘îdi hamiyyet‑i şâhânemüze
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lâzim ü lâ‑büdd olup ve bu gâ’ilenün def‘ u ref‘ı aksâ‑yı murâd‑ı hümâyûnumuz
olduğına binâ’en bu bâbda fevka'l‑murâd külliyyetlü tedârük ile def‘-ı gâ’ile29
mukarrer ü muhakkak olup ancak tedârükât‑ı külliyye ve edevât‑ı vefîre ile Orduyı Hümâyûnumuzda bir ser‘asker‑i hamiyyet‑perverün bulunması muktezî oldığı
ecilden hâlâ Rakka Vâlîsi olan Vezîrüm Ahmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû
Ser‘asker nasb u ta‘yîn olunup ıcâleten Kars'a varmak üzre ana başka; ve anda olan
vüzerâ vü mîr‑i mîrân ve bi'l-cümle asker zâbıtları dahı bir dürlü fikr u endîşede
olmayup merdâne hareket ile Kars'da ikâmet ve Vezîr‑i müşârun-ileyhün re’y ü
ittifâkı üzre amel iderek asâkir‑i İslâm'un hey’et‑i ictimâ‘iyyelerini muhâfaza vü
sıyânete ve bu vechile Memâlik‑i Mahrûsemüzi hıfz u hırâsete ihtimâm u dikkat
eylemeleriyçün anlara başka hatt‑ı hümâyûnumuz ile mu‘anven evâmir‑i şerîfemüz
ile tenbîh ü te’kîd olunmağla siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, bu bâbda siz
dahı gayret‑i hâniyye ve hamiyyet‑i kââniyyenüzi az‘âf‑ı muzâ‘af kılup mukaddemâ
tefvîz u ta‘yîn olundığınuz minvâl üzre asâkir‑i Tatar‑ı düşmen‑demmâr ile ıcâleten
Dağıstan'a varup andan dahı Gence taraflarına varmağa himmet ve bu kadar
müddetden berü mahsûr olan kal‘a‑i merkûmenün ve derûnında vâkı‘ bu kadar ehl‑i
İslâm'un tahlîslarına bezl‑i mâ‑hasal‑i gayret ü hamiyyet eylemenüz içün i‘lâmen
ve ihtimâmen işbu nâme‑i hümâyûnumuz ısdâr ve teblîğ u îsâline me’mûr hâlâ Mîralem olan Mehmed dâme mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; siz ki Hân‑ı hamiyyet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz, keyfiyyetün
tafsîli Vekâlet‑i Uzmâ kâim‑makâmı kâ’imelerinden ma‘lûm‑ı hânînüz oldukda
bu bâbda siz dahı ikdâm u ihtimâm‑ı ilhâniyyenüzi ibrâz ve gayret ü diyânet‑i
kââniyyenüzi inhâz idüp mukaddemâ tavsiye olundığı üzre Moskov hudûdlarında
ecnâd‑ı Tatar'ı hılâf‑ı marzî hareketden men‘ u sıyânet ve bu vakıtlarda hudûd‑ı
İslâmiyyeye gâ’ile vukû‘ına bâdî olacak keyfiyyet zuhûrından cümleyi tahzîre
dikkat ve her hâlde ahid-nâme‑i hümâyûnumuz şurûtına ri‘âyet iderek avn‑i
Melik‑i Mennân ile bulunduğunuz mahalden hemân sür‘at ü azîmet ve Dağıstan'a
vusûle mübâderet ve bi‑mennihî Te‘âlâ ba‘de'l‑vusûl hukkâm ve ahâlî‑i merkûmîni
iktizâ‑yı vakt ü hâle göre te’lîf ü tatmîne ve umûr‑ı lâzimeyi tertîb ü tanzîme bezl‑i
dikkatden sonra mûmâ-ileyhimden istıshâbı muktezî olanları istıshâbile Şamahı ve
Gence taraflarına çıkup düşmeni kahr u tedmîre ve o câniblerde olan ibâdu'llâhı
tahlîsa sarf-ı miknet ve sizden me’mûl ü melhûz‑ı hümâyûnumuz olan celâdet ü
reviyyeti i‘mâle îfâ‑yı himmet eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Tahrîren fî-evâsıtı Safer, sene [1]148
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Kırım Hanının Görev Yerine Gitmesi

16

Going of the Crimean Khan to the Place of Duty
Gönderilen hatt-ı hümayun ve name-i hümayunun kendisine yolda ulaştığına
ve bir an önce görev yerine varmak için gece gündüz elden gelen gayreti
gösterdiğine dair Kırım Hanı Kaplan Giray Han'dan Sultan I. Mahmud'a
mektup
Letter sent by the Crimean Khan Kaplan Giray Khan to Sultan Mahmud I
about arriving the imperial decrees (hatt-ı hümayuns) and imperial letters
(name-i hümayuns) on road and doing his best day and night to go to the
place of duty
18 – 28 Ağustos 1735
Celâdetlü Kaplan Giray hazretlerinden Rikâb‑ı
Hümâyûn‑ı şevket‑makrûna gelen mektûbun sûretidür. Fî 28 Ra., sene [1]148
Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârum hazretlerinün melce’‑i ekâsire‑i devrân ve melâz-i kayâsıra‑i zamân olan Atebe‑i Aliyye‑i felek‑karîn ve Südde‑i Seniyye‑i Dârâ‑temkînlerinün hazîz‑ı kimyâ‑hâssaları hezâr‑ı ta‘zîm u tekrîm
ve nihâyet‑i tebcîl ü tafhîm birle zîver-i vecenât‑ı30 ubûdiyyet ve pîrâye‑i cebhe‑i
rıkkıyyet kılınup hemîşe âftâb‑ı cihân‑tâb‑ı sipihr‑iclâlün tâli‘‑i metâli‘‑i burc‑ı şeref ü ikbâl ve külâle‑i tûğ‑ı pür‑fürûğ‑ı husrevânen dâ’imâ şâne‑ze[de]n‑i meşşâta‑i
fevz ü zafer ü iclâl olmak da‘avâtı bi‑hulûsı'l‑bâl ser‑levha‑i cerâ’id‑i eyyâm u leyâl
kılındığı arzolunmak hılâlinde ma‘rûz‑ı bendegîdür ki:
Cenâb‑ı Kâdir-i bî-çûn şevketlü, kerâmetlü, kudretlü hünkârumun vücûd‑ı
mes‘ûd‑ı âlem‑sûdların kâffe‑i hatâyâdan masûn u me’mûn idüp şa‘şa‘a‑i şemşîr‑i kişver‑güşâ‑yı düşmen‑demmârların eyne mâ‑kân leşker-i31 düşmen‑i hezîmet‑pervere reh‑nümûd‑ı mülk‑i idbâr eyleye. Âmîn. Bu bende‑i rızâ‑cûyende‑i
mülûkâneni teşrîf ü taltîf ile mukaddemâ emr u fermânun üzre me’mûr olduğum
mahalle bi‑hasebi hâli'z‑zamân bir gün evvel vusûle ihtimâmı tevkîd ve her hâlde
ecnâd‑ı Tatar'ı hılâf‑ı marzî hareketden men‘ u sıyâneti te’yîdiçün Rikâb‑ı Müstetâbundan şeref‑sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı mülâtafet‑nümûn ve nâme‑i celîle‑i
şevket‑makrûnun hâlâ Mîr-alem Mehemmed Ağa kulun ile Kal‘a‑i Cedîde Ma‘beri'nden mürûr esnâsında vürûd idüp edâ‑yı merâsim‑i ta‘zîm u istikbâl ve kemâl‑i
tahaşşu‘ u tahazzu‘ üzre kırâ’et ve ber‑ser‑i ibcâl kılınup ve tafsîl‑i ahvâl Vekâlet‑i Kübrân kâim‑makâmı kâ’imesinden dahı ma‘lûm‑ı kullarun olmağla ol bâbda
emr u fermân şevketlü, kerâmetlü hünkârum hazretlerinündür.
30
31
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Hâlâ bu bende‑i bî‑mirân emr u fermânun üzre savb‑ı maksûda vusûle bezl‑i
tâk u istitâ‘a ile azîmet ve mûmâ-ileyh kulun edâ‑yı hıdmet‑i me’mûresiyle avdet
itdürilmeğin ref‘-ı rakîme‑i arz‑ı hâl[e] ictirâ olundığı bi‑fazli'llâhi Te‘âlâ bu
bende‑i hâss ve çâker‑i çerâğ‑ı mahsûsun şeb ü rûz istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ[‑yı]
husrevânen ile meşgûl ve bundan böyle dahı emr u fermânun üzre bir gün akdem
savb‑ı me’mûrıma vusûl ü duhûle bezl‑i makdûr ve dîn ü Devlet‑i Aliyye umûrında
sa‘y‑i mevfûr idüp her hâlde emr u fermânunı inhâz ve rızâ‑yı âlî‑i şâhâneni ihrâz
üzre olduğum muhât‑ı ılm‑i âlem‑ârâ‑yı mülûkânen oldukda emr u fermâ[n] ve
lutf u ınâyet ü ihsân şevketlü, kerâmetlü, kudretlü hünkârum hazretlerinündür.
Bende
Kaplan Giray

Tahmasbkulu Han'ın Barış Talebi

17

Tahmasbkulu Khan's Request for Peace
Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Tahmasbkulu Han'ın İran ile Osmanlı
Devleti arasındaki eski antlaşmada yazılı olan hudut ve şartlar esas alınarak
barış yapılması talebinin, "sözkonusu antlaşmaya Rusya ile İran arasında
yapılmış olan antlaşmanın feshini ve Rusya'nın Dağıstan bölgesiyle ilgisinin
kesilmesini öngören iki yeni madde ilave edilmesi" şartıyla kabul edildiği,
Osmanlı murahhasına da bu yolda talimat verildiği, kendisinin de murahhasla
ortak hareket edip istenen sonucun alınmasına katkı sağlaması hususunda
Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about accepting the demand of peace based on
boundaries and terms written in the former treaty signed between the
Ottoman Empire and Iran, presented by Tahmasbkulu Khan who was in
state of war with the Ottoman Empire, on condition of supplementing two
new articles to the mentioned treaty, proposing abolishment of the treaty
signed between Iran and Russia and cutting of Russia's interest with the
region of Dagestan; and giving instructions to the Ottoman delegate on
that way; and his contribution to obtain the result by acting jointly with
the delegate
28 Eylül – 8 Ekim 1735
Bi'l-fi‘l Kırım Hânı olup Dağıstan ve Şirvan taraflarına âzim olan
Kaplan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûndur.
Siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz; siz Devlet‑i Aliyye‑i ebed‑karînimüzün
an-samîmi'l‑fu’âd gayret ü hamiyyet‑nihâdı ve ehl‑i İslâm ıdâdında olup dîn ü mezheb
muhâlifleri civârında kalan ümmet‑i Muhammed'ün mazhar‑ı nizâm u sedâdı olmadığı
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hasebiyle siz Dağıstan taraflarına varup anda olan ibâd‑ı Müslimînün tanzîm‑i ahvâl ü
tesviye‑i me’âlleri tertîbi hıtâmından sonra Şirvan ve Şamahı taraflarına dahı mürûr
ve mukaddemâ husûmet dâ‘ıyesinde olan Acem sergerdelerinün te’dîb ü terhîblerine
nâme‑i hümâyûnumuz ile bundan akdem ta‘yîn ü me’mûr kılınmışidinüz. Bu
esnâda hâlâ Vezîr‑i A‘zam ve Sadr‑ı Efham taraflarına Tahmasbkulı Hân cânibinden
kemâl‑i hâhiş ile uhûd ü hudûd‑ı kadîme üzre tecdîd‑i musâleha olunmak niyâzını
hâvî vârid olan kâğıda, Kars ve Erzurum taraflarından dahı gelen kâğıdlarda Hân‑ı
mûmâ-ileyhün iltimâs ü istid‘âsına, rahmen li'l‑ibâd, müsâ‘ade‑i hümâyûnumuz
erzânî kılınmak husûsları istirhâm u istircâ olunmağın; "Ve in cenahû li's‑silmi
fe'cnah‑lehâ."32 mazmûnı üzre iltimâs olunan müsâlemeye müsâ‘afe‑i mülûkânemüz
mebzûl kılınup bu husûsun temşiyet ü tetmîmine Şark Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm
Ahmed Paşa ve mahsûs hatt‑ı hümâyûn ve hükm‑i şerîfimüz mûceblerince ruhsat‑ı
kâmilemüz ile murahhas ve ba‘zı hâlât‑ı nâfi‘anun dahı emr‑i musâlehaya derc ü idhâli
murâd‑ı hümâyûnumuz olmakdan nâşî mükâlemesine dahı Karaman Vâlîsi olan
Vezîrüm Genç Ali Paşa hatt‑ı hümâyûnumla mu‘anven başka fermân‑ı âlî-şânımuz
ile me’mûr kılınup ber‑vech‑i muharrer derc ü tastîri murâd olunan mevâddan;
"Acem ile Moskovlu beyninde hâdis olan mu‘âhede feshı ve Moskovlu'nun
Dağıstan'dan ke'l‑evvel bi'l‑külliyye kat‘‑ı alâka itdürilmesi" mâddeleri siz ki Hân‑ı
âlî-şân‑ı müşârun-ileyhsiz, ma‘rifet ü vesâtatınuz ile hıtâm‑pezîr olmak husûsları
Ser‘asker‑i müşârun-ileyhe tenbîh ü tavsiye olunmağın ifâde‑i hâl içün işbu nâme‑i
hümâyûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Vusûlinde; keyfiyyet ale'l‑umûm ma‘lûm‑ı hânînüz oldukda mümkini mertebe
taraf‑ı kâânînüzden Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile muhâbere vü mükâtebe olunarak
Devlet‑i Aliyyemüz ile Acem beyninde kadîmî akdolunan musâlehanun şurût u
hudûd‑ı dîrînesi üzre tecdîd‑i müsâlemeye ve andan başka ber‑vech‑i muharrer;
"Acem ile Moskovlu'nun ihdâs eyledikleri mu‘âhedenün feshıne ve Moskovlu'nun
Dağıstan'dan ke'l‑evvel bi'l‑külliyye kat‘‑ı alâka eylemeleri" husûsına ma‘rifet ü
tavassutunuz ile faysal virilüp bu vech üzre sulh u salâh emrinün temşiyeti bâbında
himmet‑i hâniyyenüz inhâzına ihtimâm ile Dağıstan'un nizâmına ve rü’esâsınun
fîmâ‑ba‘d Devlet‑i ebed‑miknetimüze teba‘ıyyet üzre olmalarına ve sâ’ir iktizâ iden
umûr u husûslarınun tesviye vü tanzîmine bezl‑i cüll‑i himmet ve nisâr‑ı nakdîne‑i
gayret eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâsıtı Ca., sene 1148

32

Kur’ân-ı Kerîm, 8/61
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Osmanlı‑İran Barış Görüşmeleri

18

The Ottoman-Iranian Peace Negotiations
İran ile yapılan barış görüşmelerini yürüten Osmanlı murahhasına, eski
antlaşmaya Ruslarla ilgili iki yeni madde ilave edilmesi şartının artık dile
getirilmeyip eski antlaşmanın "Rusların bundan sonra Dağıstan ve İran
taraflarına asla taarruz etmemesi" biçimiyle kabul edilmesi hususunda
talimat verildiği, kendisinin de buna uygun şekilde hareket etmesine dair
Sultan l. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about giving instructions to the Ottoman
delegate who conducted negotiations with Iran to accept the former
treaty, confirming that "the Russians would never attack Dagestan and
Iran hereafter"; ignoring the condition of supplementing two new terms
related to the Russians to the treaty; and expectation from him to act
according to that procedure
7 – 17 Kasım 1735
Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûn müsveddesidür.
Bu def‘a Tahmasbkulı Hân ile akd ü temhîdi dermiyân olan musâlehanun hudûd u uhûd‑ı kadîme üzre in‘ıkâdına Şark Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm Ahmed Paşa
bundan akdem me’zûn u murahhas oldukda şurût‑ı musâlehaya; "Moskovlu'nun
Dağıstan'dan ke'l‑evvel kat‘‑ı alâka itdürilmesi ve Acem ile Moskovlu beyninde
hudûs iden mu‘âhedenün feshı" mevâddı dahı siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, sizün
vesâtat u ma‘rifetinüz ile dercolunarak temşiyet virilmeğe Ser‘asker‑i müşârun-ileyh me’mûr olup ve bu keyfiyyet size dahı başka nâme‑i hümâyûnumuz ile tavsiye
vü işâret olunmışidi. Mevâdd‑ı mezkûrenün ber‑vech‑i muharrer şart kılınması33
İran taraflarından Moskov tâ’ifesine bi'l‑külliyye kat‘‑ı alâka itdürilmek melhûzından nâşî olup tâ’ife‑i merkûme ise İran cânibinden keff‑i yed eylemedikleri mütehakkık ve binâ’en-aleyh zikrolunan mâddeler meskûtün‑anhâ kalarak musâleha‑i
merkûmeye ancak hudûd u uhûd‑ı kadîmesi üzre akd ü faysal virilmek evfak olmağla Moskovlu fîmâ‑ba‘d dahı Dağıstan ve İran taraflarına kat‘â ta‘arruz eylememek vechiyle mukaddemâ olan sulh u salâhun hudûd u uhûd‑ı kadîmesi üzre
akd ü temhîdine ruhsat‑ı hümâyûnumuz erzânî kılınup Ser‘asker‑i müşârun-ileyhe
bu def‘a mahsûs hükm‑i hümâyûnumuz ile tenbîh olunmağın size dahı i‘lâm‑ı hâl
içün işbu nâme‑i hümâyûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
33
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Vusûlinde; siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda
bu def‘a dermiyân olan musâleha vü müsâlemede bundan mukaddem îrâd olunan
Moskovlu ve Dağıstanlu mâddeleri meskûtün‑anhâ bırağılup ancak ber‑vech‑i
muharrer Moskovlu bundan böyle dahı Dağıstan ve İran taraflarına bir dürlü ta‘arruz
eylememek vechiyle şurût u hudûd‑ı kadîme ve levâzim‑i uhûd‑ı müstedîme üzre
musâleha‑i merkûmenün akd ü bendi ve bir ân evvelce faysal virilmesi vechlerine
Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile mükâtebe vü muhâbere iderek siz dahı bezl‑i cüll‑i
himmet ve bir kadem akdem itmâm u temşiyetine nisâr‑ı nakdîne‑i miknet eyleyesiz;
şöyle bilesiz.
Tahrîren fî-evâhıri C., sene [1]148

Kırım Hanı Kaplan Giray Han'ın İstanbul'a Davet Edilmesi

19

Invitation of the Crimean Khan Kaplan Giray to Istanbul

Gönderdiği mektupların alındığı ve kendisinin ziyaret için İstanbul'a davet
edildiği hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Kaplan Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about receiving the letters sent by him and
inviting him to visit Istanbul
19 Ocak – 3 Şubat 1736

Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; Der‑i Devlet‑medârımuza âdeminüz Hasan yediyle bu def‘a irsâl olunan kâğıdlarınuz bi'l-cümle manzûr‑ı hümâyûn‑ı mülûkânemüz olup mefhûmları ma‘lûm‑ı ılm‑i âlem‑şümûl‑i husrevânemüz olmışdur. Bu
hılâlde sizün Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze gelmenüz muktezayât‑ı vakt ü hâlden
olmağla şeref‑i ziyâret‑i Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı Pâdişâhânemüzi müştemil işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı mülâtafet-makrûnumuz ısdâr ve Rikâb‑ı Hümâyûnumda Kapucılar Kethudâsı olan Ahmed dâme mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; inşâa'llâhü Te‘âlâ yirinüzden hareket ve salt u sebük-bâr Âsitâne‑i
Sa‘âdet‑âşiyânemüze gelmeğe bezl‑i himmet eyleyesiz.
Evâsıt‑ı N., sene [1]148
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Kuşatma Altındaki Azak Kalesi'ne Yardıma Gidilmesi

20

Going to the Castle of Azov Under Siege for Assistance
Rusların antlaşmayı bozarak Azak Kalesi'ni kuşattıklarının haber alınması
üzerine donanmanın ve Babadağı'ndaki ordunun oradaki Müslümanlara
yardım için bölgeye sevkedildiği; kendisinin de Serasker Mehmed Paşa ile
haberleştikten sonra Tatar ordusundan yeterli miktarda askeri Azak'daki
Müslümanlara yardıma göndermesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım
Hanı Kaplan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Kaplan Giray Khan about dispatching the fleet and army in
Babadağı to the Castle of Azov to help the Muslims there upon hearing that
the Russians besieged it by ignoring the treaty; and his sending sufficient
numbers of soldiers from the Tatar army to help the muslims in Azov after
contacting with Commander-in-chief (Serasker) Mehmed Pasha
22 Nisan – 2 Mayıs 1736

Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn müsveddesinün sûretidür.
Siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz; cânib‑i hânînüzden bundan mukaddemce ve bu def‘a vârid olan kâğıdlar ile Azak tarafından gelen urûz u mahâzır
bi'l-cümle Der-aliyyemüze vâsıl ve mefhûmlarına ılm‑i mülûkânemüz muhît u şâmil olup Moskov keferesi nakz‑ı ahde cesâret ile Azak Kal‘ası muhâsara olundığı
ve anda olan ümmet‑i Muhammed'e imdâd u i‘ânet olunmak vâcibe‑i dîn-i mübîn
idüği i‘lâm u inbâ olunmağla husûs‑ı merkûm içün Sadr‑ı A‘zam sarâyında bi'l-fi‘l
Şeyhu'l‑islâm ve müfti'l‑enâm ve Kâdî‘askerlerüm ve sâ’ir ulemâ ve Ocaklarum
ağavât u zâbıtânı ile akdolunan meclis‑i müşâverede Moskov keferesinün bu misillü hareketi sarâhaten nakz‑ı ahd olup üzerine varılmak ve şerr u şûrından bilâd u
ibâd ve husûsâ Azak Kal‘ası tahlîs kılınmak şer‘an vâcib ü mütehattim oldığına
ulemâ‑yı a‘lâm bi'l‑ittifâk cevâb eyledikleri ve Ocaklarum ricâli dahı bu vech üzre
müttefiku'l‑ârâ oldukları Pâye‑i Serîr‑i a‘lâmuza arz u inhâ olunup ve bu makûle
nakz‑ı ahde cesâret iden taraf sünnet‑i İlâhiyye muktezâsınca makhûr u mahkûr
olageldüği öteden berü mücerreb ü meşhûd olmağla avn ü ınâyet‑i Bârî'ye tevessülen düşmenün kahr u tedmîri esbâbına her vechile teşebbüs olunup mukaddemâ
ihtiyâtan Babadağı cânibine Ser‘asker ta‘yîn olunan Vezîrüm Mehemmed Paşa bu
hılâlde yanında bulunan asker ile yirinden nehzat ve bilâ‑te’hîr Bender'e varup siz
ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz, sizünle mükâtebe iderek re’y ü ittifâkınuz üzre harekete
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ihtimâm u dikkat eylemesiyçün müşârun-ileyhe başka hükm‑i hümâyûnumuz ısdâr
ve ma‘ıyyetine tertîb olunan Rûmili paşalarına ve Özi eyâleti askerine ve Rûmili'nün üç kolından ihrâcı fermânum olan Dergâh-ı Mu‘allâm Yeniçerileri zâbıtına
dahı bir ân akdem Bender'e varmalarıyçün mü’ekked ahkâm‑ı şerîfemüz ile isti‘câl
olundığından gayri Donanma‑yı Hümâyûnumuz ile hâlâ Deryâ Kapudânı Vezîrüm
Canım Hâce Mehemmed Paşa dahı ol tarafa ta‘yîn ve bundan böyle her vechile
tedârükât‑ı kaviyyeye mübâşeret olunup ve asâkir‑i Tatar‑ı adû‑şikârun hîn‑i iktizâda i‘mâl olunmalarıyçün hey’et‑i ictimâ‘iyyeleri mahfûz olmak dahı matlûb‑ı
hümâyûnumuz olmağla; "El‑akdemü fe'l‑akdem"e ri‘âyeten asâkir‑i merkûmeden kifâyet mıkdârınun üzerlerine Kalgay sultân ve Nûreddîn sultândan biri başbuğ ta‘yîni ile mi olur, ne tarîk ile olur ise el‑hâletü hâzihî Azak'da olan ümmet‑i
Muhammed'e imdâd u i‘ânete ve düşmeni kahr u tedmîre ve kal‘ayı tahlîsa bezl‑i
cüll‑i himmet ve hîn‑i iktizâda muhârebe vü müdâfa‘aya sarf‑ı gayret ü hamiyyet
olunmak husûsları re’y‑i rezîninüze havâle kılınup temkîn‑i şân u tebyîn‑i unvânınuz içün hâssa-i hıla‘‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûra kaplu dûhte bir sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a mücevher sorguc‑ı mebhûc ve bir kabza
murassa‘ şemşîr‑i adû‑tedmîr ve bir aded kezâlik tîrkeş‑i düşmen‑küş ve teksîr u
tevfîr‑i asâkir içün toksan dört bin guruş sekbân ulûfesi ve mûmâ-ileyhimâ Kalga[y] ve Nûreddîn sultânlar içün altı bin guruş Hazîne‑i Âmiremüzden ihrâc u i‘tâ
ve hîn‑i iktizâda rü’esâya ilbâs içün elli sevb hıl‘at dahı irsâl olunmağla işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumuz ısdâr ve teşrîfât‑ı şâhânemüzün ve zikrolunan hazîne vü hıla‘un teslîm ü takdîmine me’mûr Dergâh-ı Mu‘allâm Müteferrikalarından
İskemleci Mustafa zîde mecdühû ile taraf‑ı hânînüze irsâl olunmışdur.
Vusûlinde; siz ki Hân‑ı celâdet‑nişân‑ı müşârun-ileyhsiz, teşrîfât‑ı husrevânemüzi hutuvât‑ı ta‘zîm u iclâl ile istikbâl ve hıl‘at-i hâkâniyyemüzi dûş-ı istîhâlinüze
vaz‘ u isdâl ve sorguc u şemşîr ü tîrkeş‑i mülûkânemüzi ser ü bâzû vü miyân‑ı tevsîkınuza bend ü âvîz ü ta‘lîk idüp harciyye vü sarfiyye‑i hümâyûnumuzı dahı ahz ü
tensîk ve mûmâ-ileyhimâya olan atıyye‑i şâhânemüz kendülere teslîm olundukdan
sonra fi'l‑asl fermân‑fermâyân‑ı Memâlik‑i Deşt‑i34 Kırım bulunan hânân‑ı hamiyyet-unvânlar yalınuz selâtîn-ı dûdmân‑ı Cengîziyye ve ümerâ‑yı şecâ‘at-edâ‑yı Şırıniyye ve sâyir mîrzâyân ve rü’esâ‑yı asâkir ü oymakân ve gayri35 asâkir‑i Tatar‑ı
düşmen‑şiken hamiyyetiyle nice kerre Moskov keferesine şikest virüp il ü ülkelerin
yağma vü gârât ve nisâ vü sıbyânların36 esr ü istirkâk ile şöhret bulageldikleri vâzıh u âşikâr ve şimdiki hâlde bi‑hamdi'llâhi Te‘âlâ i‘ânet ü imdâd‑ı Pâdişâhânemüz ile evvelkiden ziyâde muntazam ve ashâb‑ı iktidâr oldukları hâlâtı bi'l‑husûs
taraf‑ı ilhânînüzden ve umûmen selâtîn u ümerâ vü mîrzâyân u rü’esâ vü ecnâd‑ı
Cengîziyye câniblerinden yâd u tezekkür ve bu bâbda himmet‑i mülûkânemüze
kat‘â fütûr getürilmeyüp düşmen‑i dînün şer‘an tenkîlleri husûsları aksâ‑yı murâd‑ı
34
35
36

Metinde " "دشت وşeklinde geçmektedir.
Metinde " "غري وşeklinde geçmektedir.
Metinde " "صبيانلركşeklinde geçmektedir.
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hümâyûnumuz idüği teyakkun olunarak a‘yân‑ı urûğa‑i Cengîziyye'den şecâ‘atleri
zâhir ve iş uhdesinden gelmeğe kâdir olanlara hıla‘‑ı behiyyemüz ile takviyet ü
temşiyet virerek siz zâtınuzda merkûz olan gayret‑i hânedân‑ı kadîmenüzi ızhâra
mübâderet ve asâkir‑i Tatar'un külliyyetlü istihdâmları vaktine dek hey’et‑i mecmû‘alarını vıkâyet ve etrâfa teferrukdan sıyânet iderek ber‑vech‑i muharrer kifâyet mıkdârınun üzerlerine mûmâ-ileyhimâdan birini ta‘yîn ile mi olur, ne vechile
olur ise Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile dahı mükâtebe olunarak Azak Kal‘ası'nda
olan ümmet‑i Muhammed'e imdâd u i‘ânet yitişdürmeğe ve hemân Kal‘a‑i mezbûreyi tahlîsa sarf-ı himmet ve alâ-eyyi vechin kân düşmen‑i dînün müdâfa‘asına
ve il ü ülkenüz harîmine sû’-i kasd fikrinde olan böyle melâ‘înün kahr u tedmîr
kılınmalarına gönül birliğiyle gereği gibi bezl‑i himmet ve bu vesîle ile rızâ’u'llâh'a
ve du‘â‑yı hayr‑ı mülûkânemüze mazhar olmağa nisâr‑ı nakdîne‑i miknet ü nakd‑i
mâ‑hasal‑i himmet eyleyesiz.
Tahrîren fî-evâsıtı Zi'l-hicce, sene [1]148

Kırım Hanlığı'na Kalgay Fetih Giray'ın Tayini

21

Appointment of Qalga Fetih Giray to the Crimean Khanate
Rusların Kırım'a yönelik saldırılarının bertaraf edilmesi sırasında göstermiş
olduğu üstün gayretlerden dolayı Fetih Giray Han'ın Kırım Hanlığı'na tayin
edildiği, kendisinden Rusların Ur Kapısı'ndan uzaklaştırılması için de aynı
şekilde çaba göstermesinin beklendiği hususunda Sultan I. Mahmud'dan
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to Fetih Giray
Khan about appointing Fetih Giray Khan to the Crimean Khanate for his
efforts in getting rid of the Russian attacks against Crimea, and expecting
from him also to do his best to remove the Russians from Urkapısı
9 – 19 Ağustos 1736
Kırım Hânı olan Fetih Giray Hân
hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Vâlâ‑cenâb, ma‘âlî‑nisâb, Cengîz‑haseb, âlî‑neseb, halefü's‑selâtîni'l‑ızâm,
şerefü'l‑havâkîni'l‑kirâm sâbıkâ Kalgay olan Fetih Giray Sultân dâme ulüvvühû
tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki:
Moskov taburı Kırım Adası'na kable'l‑vusûl ve ba‘de'd‑duhûl zâtınuzda
merkûz ü mermûz olan gayret‑i Hudâ‑dâd u hamiyyet‑i mâder‑zâd muktezâsınca
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kefere‑i mesfûrenün kahr u tedmîrleri ve tazyîk u tenkîllerinde himmet‑i Cengîzâne
vü hamiyyet‑i gayûrânenüz bi'd‑defe‘ât resîde‑i sem‘-ı hümâyûnumuz olup vücûh
ile şâyeste‑i ınâyet ü sezâ-vâr‑ı âtıfet‑i şehen‑şâhîmüz olmanuz hasebiyle avâtıf‑ı
aliyye‑i mülûkâne vü avârif‑i seniyye‑i hıdîvânemüzden size Kırım Hânlığı ihsân‑ı
hümâyûnumuz olup dîger nâme‑i hümâyûnumuzda tafsîl ü beyân olunduğı üzre
teşrîfât‑ı şâhânemüz ve beyâz üzerine şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı
mülâtafet‑makrûnumuzun îsâli hıdmetine hâlâ Rikâb‑ı Hümâyûnumuzda Mîr‑âhûr‑ı
Evvel olan iftihâru'l‑ümerâ’i ve'l‑ekâbir Mustafa dâme mecdühû ta‘yîn olunmağla
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı sadâkat‑meşhûnumuz şeref‑sudûr bulmışdur.
Dîger nâme‑i hümâyûnumuz ve hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumuzun
mazâmîn‑i şerîfesi ve ol tarafun kâffe‑i umûrı bi'l‑istiklâl uhde‑i ilhânînüze ihâle vü
vedî‘a kılındığı ma‘lûmunuz oldukda; bundan böyle dahı ızhâr‑ı gayret ü hamiyyet
ve kefere‑i mesfûrenün tabur‑ı makhûrını Ur Kapusı'ndan dahı avn ü ınâyet‑i
Rabbü'l‑ızzet ile tard u teb‘îd ve kahr u tedmîrine bezl‑i himmet idüp lâzimü'l‑inhâ
olan husûsları Sadr‑ı Efham ve Vekîl‑i Mutlakımuz düstûr‑ı ekrem ü mufahham,
müşîr-i muhterem ü mu‘azzam, nâzımu menâzımi'l‑ümem Vezîr‑i A‘zamum
Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi ikbâlehû ve
iktidârahû ile mükâtebe vü mürâseleden hâlî olmayup kemâl‑i ittifâk u ittihâd ile
dîn ü Devlet‑i Aliyyem hıdmetinde me’âsir‑i cemîle vücûda getürmeğe sarf‑ı sa‘y ü
miknet eyleyesiz.
[Evâ’ili R. sene 1149]
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Fetih Giray Han ve Maiyyetindekilerin Taltifi

22

Reward for Fetih Giray Khan and His Men
Kırım'a giren Rusları def etmedeki başarılarından dolayı kendisine ve
maiyyetindekilere taltif için çeşitli hediyeler gönderildiği, bunları kalgay*,
nureddin** ve diğer sultanlar ile Kuban ve Bucak seraskerlerine dağıtması,
ayrıca Rusların Ur Kapısı'ndan uzaklaştırılması için de çaba göstermesi
hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Fetih Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Fetih Giray Khan sending different gifts for gratifying him and
his men for their efforts in removing the Russians from Crimea, and his
distributing the gifts among qalgas*, nureddins**, the other sultans and the
commanders-in-chief (seraskers) of Kuban and Buçak and doing his best
also to remove the Russians from Urkapısı
9 – 19 Ağustos 1736
Bu dahı Hân‑ı müşârun-ileyh
hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Bundan akdem Moskov keferesinün Kırım Adası'na duhûl iden tabur‑ı
makhûrınun kahr u tedmîri ve Kırım'dan mutârede vü müdâfa‘ası husûsına siz ki
Hân‑ı hamiyyet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz, sizün zâtınuz[d]a merkûz olan gayret‑i
Hudâ‑dâd u hamiyyet‑i mâder‑zâd muktezâsınca himmet‑i hânî vü hamiyyet‑i
ilhânînüz masrûf kılınup selâtîn-ı Cengîziyye‑i şecâ‘at‑şi‘âr ve asâkir‑i Tatar‑ı
düşmen‑şikâr ile terk‑i hâb u râhat iderek tabur‑ı makhûrun yüzini döndürüp kefere‑i
mesfûreye bi‑lutfi'llâhi Te‘âlâ za‘f‑ı küllî târî oluncaya dek mebzûl olan himmet‑i
vâlâ‑nehmetinüz inşirâh‑ı tab‘‑ı hümâyûn‑ı Pâdişâhânemüze bâ‘is ü bâdî oldığına
binâ’en avâtıf‑ı aliyye‑i mülûkânemüzden size semmûra kaplu bir sevb hıl‘at-i
mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kabza murassa‘-ı altun kılıç ve bir kıt‘a murassa‘
sorguç ve bir aded tîrkeş ve masârif‑i lâzimenüze sarfolunmak içün size yüz kîse
ve Kalgay ve Nûreddîn sultânlara ve ma‘ıyyetinüzde bulunan selâtîne ve Kuban ve
Bucak ser‘askerlerine re’y‑i hânînüz muktezâsınca alâ-merâtibihim tevzî‘ olunmak
üzre dahı yüz kîse akça i‘tâ‑i hümâyûnumuz olmağla teşrîfât‑ı şâhâne [vü] a‘tıyât‑ı
mülûkânemüz hâlâ Rikâb‑ı Hümâyûnumuzda Mîr‑âhûr‑ı Evvel olup işbu nâme‑i
tahrîs‑alâmemüzün teblîğ u îsâline me’mûr olan iftihâru'l-ümerâ’i ve'l‑ekâbir
Mustafa dâme ulüvvühû ile savb‑ı hânînüze tesyîr u irsâl olunmışdur.
*

Kalgay: Kırım Hanlığı'nda veliahda verilen unvan. / Qalga: A title given to crown prince (vali ahd) in the
Crimean Khanate
** Nureddin: Kırım Hanlığı'nda II. veliahda verilen unvan; kalgay adayı. / Nureddin: A title given to the
second crown prince (vali ahd) in the Crimean Khanate as the qalga candidate
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Vusûlinde; teşrîfât‑ı husrevânemüzi siz ki [Hân-ı] vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz,
hutuvât‑ı ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at ü şemşîr ü tîrkeş ü sorguc‑ı
hıdîvânemüzi dûş u miyân u serinüze vaz‘ u bend ü zîver idüp ve yüz kîse atıyye‑i
behiyyemüzi dahı vaz‘‑ı37 ceyb-i kabûl ile iktisâb‑ı mübâhât-i evfâ ve re’y‑i hânînüz
muktezâsına göre sâ’ire olan atıyye‑i behiyyemüzi dahı mûmâ-ileyhim Kalgay
ve Nûreddîn sultânlara ve Kuban ve Bucak ser‘askerlerine ve sâ’ir celâdetleri
zâhir olan selâtîn u mîrzâyâna alâ-merâtibihim i‘tâ eyledikden sonra siz bundan
böyle dahı gayret ü hamiyyet‑i ilhâniyyenüzi ibrâz ve düstûreyn‑i mükerremeyn,
müşîreyn‑i mufahhameyn nizâmü'l‑âlem hâlâ Deryâ Kapudânı olan Vezîrüm Canım
Hâce Mehemmed Paşa ve Kırım'da olan asâkir‑i mansûremüze başbuğ ta‘yîn ü irsâl
olunan Vezîrüm Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehümâ ile bi'l‑ittifâk
hareket ve bu âna dek gerek Âsitâne ve gerek Ordu-yı Hümâyûnumuzdan ve
Anadolı ve sâ’ir mahallerden ceste-ceste o tarafa irsâl olunan asâkir‑i mansûremüzi
müşârun-ileyhimâya i‘mâl ü istihdâm itdirerek ve yine selâtîn-ı hamiyyet‑mekîn‑i
Cengîziyye ve ümerâ’‑i Şırıniyye‑i ceriyye vü mîrzâyân ve sâ’ir şüc‘ân‑ı Tatar‑ı
tâmmü'l‑hamiyyeyi tahrîs u teşcî‘ iderek gönül birliğine teşebbüs ve avn ü ınâyet‑i
Rabbâniyyeye tevessül birle bundan böyle dahı ızhâr‑ı gayret ve îfâ’‑i diyânet idüp
kefere‑i mesfûrînün Ur Kapusı'ndan tard u teb‘îdine ve bi‑mennihî Te‘âlâ kahr u
tedmîrlerine bezl‑i vüs‘ u himmet ve fîmâ‑ba‘d sahâyif‑i rûzgârda zikr‑i cemîlinüz
sebt‑i evrâk‑ı leyl ü nehâr olmak ve her hâlde da‘avât‑ı serî‘u't‑te’sîr‑i mülûkânemüze
mazhar kılınmak hâlâtınun tahsîline sarf‑ı mâ‑hasal‑i gayret ü hamiyyet eyleyesiz;
şöyle bilesiz.
Fî-evâ’ili R., sene 1149

37

Metinde " "وضع وşeklinde geçmektedir.
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Tatar Askerlerinin Başarıları

23

Successes of the Tatar Soldiers
Kırım ordusunun Prevenişte ve Kerberdi kalelerinde Ruslara karşı elde ettiği
zaferlerden büyük memnuniyet duyulduğu, bu vesile ile hil'at vb. hediyeler
gönderildiği; bundan sonra kendisinden Kefe ve Bender seraskerleri
ile daima haberleşip onlara her türlü yardımı yaparak Azak Kalesi'nin
Ruslardan kurtarılmasına gayret sarfetmesinin beklendiği hususunda Sultan
I. Mahmud'dan Kırım Hanı Fetih Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Fetih Giray Khan about the satisfaction with hearing that the Crimean
Army obtained victories over the Russians in the castles of Prevenişte and
Kerberdi and on this occassion, sending gifts such as caftans (hilats); and
expectation from him to do his best in saving the Castle of Azov from the
Russians keeping on contact with the commanders-in-chief (seraskers) of
Kefe and Bender and helping them in all issues
22 Mart – 1 Nisan 1737
Kırım Hânı Fetih Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Bu hılâlde meştâ‑yı hümâyûnuma firistâde kılınan kâğıdlarınuz Rikâb‑ı
Devlet‑me’âbımuza arz u telhîs olundukda mazmûnında münderic olan tebâşîr‑i
sabâhu'l‑hayr‑i fevz ü zafere bi'l-cümle ılm‑i şerîf‑i âlem‑şümûl‑i Pâdişâhânemüz
muhît u şâmil olmışdur. Cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âblarınun cebîn‑i şehâmet‑mekîn‑i
hânîlerinde lem‘a‑rîz olan envâr‑ı sadâkat ü fütüvvet müsted‘âsı üzre bu hânedân‑ı
birr u ihsâna olan ihlâs u ihtisâsı ve mücâhidîn‑i Tatar‑ı a‘dâ‑şikârun hımâyet‑i
hımâ‑yı şerî‘at‑ı mutahhere‑i Hayru'l‑ebrâr'da sudûr u bürûz iden mesâ‘î‑i
bî‑şümârları meşhûd ü ma‘lûm oldığından başka ber‑fahvâ‑yı rahmet‑ihtivâ‑yı
"Faddala'llâhü'l‑mücâhidîne ale'l‑kâ‘ıdîne ecran azîmâ."38 tahtına ilticâ ve
bi'z-zât ihrâz-i fazâ’il‑i gazâ içün umûmen Kırım ve Bucak asâkiri ile işbu
zemistânda Moskov kılâ‘ından Prevenişte ve Kerberdi câniblerinden memleket‑i
a‘dâya bi'n‑nefs râyet‑efrâz-i azîmet ü duhûl ve bi‑avnihî Te‘âlâ hâ’iz oldukları
fevz ü nusret ve uğur‑ı dîn‑i mübînde fevka'l‑me’mûl nümâyân olan dest‑bürd‑i
muzafferâne ve gayretlerinden hâssaten cenâb‑ı Hılâfet‑me’âbuma ve âmmeten
ibâd‑ı mü’minîne sürûr u hubûr-ı gûnâ‑gûn hâsıl olmışdur. Cenâb‑ı Müsehhilü
müşkilâti'l‑umûr dâreynde ücûr‑ı bî‑hısâb ile cümlenüzi mahbûr eyleye. Hâliyâ
hakkınuzda âftâb‑ı cihân‑tâb‑ı nevâziş‑i mülûkânemüz pertev‑efken ve bihâr‑ı
bî‑kerân‑ı ınâyet‑i şâhânemüz mevc‑zen olup avâtıf‑ı aliyye‑i husrevâne vü avârif‑i
38
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celîle‑i hıdîvânemüzden semmûra kaplu bir sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî
ve bir kabza murassa‘-gılâf şemşîr‑i adû‑tedmîr‑i hâkânî ve kezâlik murassa‘ bir
kıt‘a tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i sâhıb‑kırânî ve tezyîn‑i fark‑ı celâdet‑karîninüz içün bir
çift mücevher sorguc‑ı kişver‑sitânî ve Hazîne‑i Âmiremden an-nakdin yüz kîse
akça in‘âm u ihsânum olup işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûnumuz ısdâr
ve teblîğ u îsâline me’mûr Hâssa Silâhşôrlerümden kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân
Cevher zîde mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Vusûlinde; siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, teşrîfât‑ı seniyyemüzi istikbâl idüp hıl‘at-i cezîlemi dûş-ı celâdet-pûşınuza iktisâ ve samsâm‑ı neheng‑iltikâm ve tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i mülûkânemüzi dahı miyân‑ı hamiyyetinüze bend ü
pîrâ ve sorguc‑ı hamiyyet ü ibtihâcı zîver‑i tâc‑ı behcet‑efzâ eyledikden sonra mevdû‘‑ı dürc‑i cibillet‑i bâhiru'l‑hamiyyetleri olan gevher‑i girân‑bahâ‑yı şecâ‘at ve
mermûz‑ı tıynet‑i lâzimü'l‑istikâmetleri olan hâssıyyet‑i gayret ü hüsn‑i akîdetleri
muktezâsınca hâlâ Vezîr‑i A‘zam ve Vekîl‑i Mutlak‑ı efham ve Serdâr‑ı Ekrem ü
emcedüm Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehû ile dâ’imâ muhâbereden hâlî olmayup ol havâlîlerde iktizâ
iden keyfiyyâtun muktezâ‑yı hâle göre tanzîm u tensîkına ittifâk‑ı ârâ ile mübâderet
ve bi‑te’yîdi'llâhi'l‑Meliki'l‑Mu‘în işbu sâl‑i meymenet‑karînde Azak Kal‘ası'nun
yed‑i a‘dâdan nez‘ u tahlîs ve feth u teshîrine nâmzed olan Kefe Cânibi Ser‘askeri
Vezîrüm Mehemmed Paşa ve Bender Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm Abdullah Paşa ile
dahı mükâtebeden ve düşmenün keyfiyyât‑ı harekât u sekenâtlarına istiş‘ârdan ârî
vü berî olmayarak tarafınuzdan iktizâ iden imdâd u i‘ânetde Kefe Cânibi Ser‘askeri
müşârun-ileyhe mu‘âvenet ü muzâheret ve dâ’imâ merâsim‑i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet iderek te’yîd‑i dîn‑i mübîn ve tekmîl‑i nâmûs‑ı Saltanat‑ı ebed‑karînimüzde eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâfınuza müsâbakata nisâr‑ı vüfûr‑ı gayret ü celâdet ve bezl‑i cüll‑i
himmet ve lâzimü'l‑arz olan ahvâl ü âsârı ale't‑tevâlî arz u işâret buyurasız.
Evâhır‑i Za., sene 1149
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Osmanlı Murahhaslarına Verilen Ruhsatname

24-25

Credential (ruhsatname) Given to the Ottoman Delegates
(murahhases)
Osmanlı Devleti adına Avusturya ve Rusya devletleri ile barış antlaşması
yapmak, yenilemek ve uzatmak üzere murahhas tayin olunan dört görevliye
verilen ruhsatname
Credentials (ruhsatname) given to the four Ottoman delegates (murahhas)
to make, renew and extend the treaty of peace with the States of Austria
and Russia on behalf of the Ottoman Empire
29 Temmuz – 8 Ağustos 1737
Sehven kaydolmışdur.

Devletlü, ınâyetlü, Sâhıb‑i Devlet efendimüz hazretlerine mühr‑i hümâyûn
teslîm olundukdan sonra "be‑yurd‑ı sahrâ‑yı Kartal" makâmıyla bu ruhsat‑nâme
gibi bi‑aynihî tekrâr bir ruhsat‑nâme yazılup irsâl olunmışdur. Evâ’il‑i R., sene
minh.
Murahhas efendilere hüküm ki:
Devlet‑i Aliyyem ile Moskov Çariçesi mefharetü'l‑melikâti'l‑azîmâti'l‑Îseviyye,
muhtâratü'l‑muhadderâti'l‑fahîmâti'l‑Mesîhıyye, muslihatü masâlihı cemâhîri't‑tâyifeti'n‑Nasrâniyye, sâhıbetü ezyâli'l‑haşmeti ve'l‑vakâr, sâhıbetü delâ’ili'l‑mecdi
ve'l‑i‘tibâr haşmetlü dostumuz Anna hatema'llâhü avâkıbehâ bi'l‑hayri ve'r‑reşâd
ve elheme ileyhâ sebîle's‑savâbi ve's‑sedâd ile akd ü tecdîdi dermiyân olan emr‑i
musâlehanun bast u temhîdi ve hem‑civâr‑ı kadîmimüz iftihâru'l‑ümerâ’i'l‑ızâmi'l‑Îseviyye, muhtâru'l‑küberâ’i'l‑fıhâmi'l‑Mesîhıyye, muslihu masâlihı cemâhîri't‑tâyifeti'n‑Nasrâniyye, sâhibü ezyâli'l‑haşmeti ve'l‑vakâr, sâhıbü delâ’ili'l‑mecdi
ve'l‑i‘tibâr haşmetlü, hürmetlü, rütbe[t]lü, rağbetlü ulu dostumuz Roma İmparatorı
hatema'llâhü avâkıbehû bi'l‑hayri ve'r‑reşâd ve ahsene ileyhi nehce's‑savâbi ve's‑sedâd cenâblarıyla dahı medd ü tecdîdi irâde olunan mevâdd‑ı müsâlemenün medd ü
tecdîdi husûslarıyçün şeref‑yâfte‑i sudûr olan hutût‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnum mûceblerince ruhsat‑ı kâmile ile siz ki mûmâ-ileyhimsiz, bundan mukaddem
me’zûn ü murahhas ta‘yîn ü irsâl olunmışidinüz. El‑hâletü hâzihî iktizâ‑yı vakt ü
hâle göre ve dîn ü Devlet‑i Aliyyeme lâyık olan vechile işün temşiyetine bir gün
akdem mübâderet eylemenüz içün bu def‘a müceddeden ve mahsûsan hatt‑ı şerîf‑i
şevket‑redîfüm şeref‑rîz‑i sudûr olmağla imdi:
Ber‑vech‑i muharrer bu def‘a müceddeden ve mahsûsan şeref‑bahş‑ı sudûr olan
hatt‑ı hümâyûn‑ı dirâyet‑meşhûnum mûcebince ve ruhsat‑ı kâmilenüz üzre iktizâ‑yı
vakt ü hâle göre ve dîn ü Devlet‑i Aliyyeme lâyık olan vechile gerek müşârun58
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ileyh kadîmî sâdık u muhibb ulu dostumuz rağbetlü, hurmetlü, haşmetlü Roma
İmparatorı cenâblarıyla miyânede medd ü tecdîdi irâde olunan emr‑i müsâlemenün
medd ü tecdîdine ve gerek hurmetlü dostumuz Çariçe‑i müşârun-ileyhâ ile dermiyân
olan merâsim‑i musâfâtun akd ü temhîdine dördinüz dahı ma‘ıyyet üzre bi'l‑istiklâl
ve'l‑ittifâk müste‘înen bi'llâhi Te‘âlâ bir ân akdem ve bir kadem mukaddem hıtâm
virüp ve tarafeynden temessükler ahz ü i‘tâ olunup bu bâbda olan re’y ü ittifâkınuz
ve virdiğünüz temessü[ğü]nüz kat‘an ve cezmen taraf‑ı hümâyûnumdan makbûl ü
mu‘teber tutulacağı muhakkak u mukarrer olmağla ana göre hareket ve bi‑mennihî
Te‘âlâ bir sâ‘at evvel işün temşiyetine sarf‑ı miknet eyleyesiz. Şöyle bilesiz; alâmet‑i
şerîfe i‘timâd kılasız.
Fî-evâ’ili R., sene [1]150

Özi Kalesi'nin Ruslardan Geri Alınması

26

Taking Back the Castle of Özi from the Russians
Rusların eline geçen Özi Kalesi'nde şu sıralarda az miktarda düşman
askeri kaldığı ve yiyecek sıkıntısı çekilmekte olduğu haber alındığından,
Bender Seraskeri Genç Ali Paşa ile birlikte hareket ederek Özi'yi kurtarması
hususunda Sultan l. Mahmud'dan Kırım Hanı Mengli Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Mengli Giray Khan ordering him to save Özi by acting jointly with
Genç Ali Pasha, the Commander-in-Chief (serasker) of Bender upon hearing
that a few enemy soldiers have remained in the castle of Özi caught by the
Russians and there has been lack of food in it
5 – 15 Ekim 1737
Rikâb‑ı Hümâyûn'dan Hâlâ Kırım Hânı Olan
Şehâmetlü Mengli Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Nâme‑i Hümayûn Müsveddesi
Moskov ve Nemçe melâ‘îni birbirleriyle ittihâd u ittifâk ve bağteten nakz‑ı
ahd ü mîsâk ile Memâlik‑i İslâmiyyeye taraf-taraf istîlâ itmeleriyle ıtfâ’‑i nâ’ire‑i
mazarratlarına sarf‑ı kudret farîza‑i zimmet‑i vâlâ‑nehmet‑i mülûkânemüz
olmakdan nâşî berren ve bahren asâkir‑i mütevâfire vü mühimmât‑ı mütekâsire
techîz ü tertîbe sıdk [u] sedâd ve hulûs‑ı fu’âd üzre şürû‘ u mübâşeret olunup lâkin
Moskovlu'nun yed‑i menhûsesine giriftâr olan Özi Kal‘ası'nda el‑ân iki yüz mıkdârı
Kazak tâ’ifesi ve sâ’ir askerden dahı akall‑i kalîl melâ‘în kalup ve içlerinde kalan
süvârlarınun merkûbâtları helâk oldığından başka kalan şirzime‑i kalîlenün dahı
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zahîreye eşedd‑i ihtiyâcları oldığın kal‘a‑i merkûmeden pey-der-pey ahzolunan
diller takrîr ve tabur‑ı makhûrda olan melâ‘în dahı perîşân‑hâl Özi Suyı'nı geçüp
memleketlerine toğrı yıkılup gitdiklerini taburdan alınan diller beyân itmeleriyle
bu sûretde hâlâ Özi Kal‘ası'nda asker ü zahîrenün kıllet ü nedreti oldığı müte‘ayyin
oldığına binâ’en müste‘înen bi'llâhi Te‘âlâ bu hılâlde kal‘a‑i mezbûrenün sühûlet
ile eyâdî‑i düşmenden nez‘ u tahlîsı avn ü ınâyet‑i Nâsıru'l‑Müslimîn'den mes’ûl ü
mültecâ olup ve siz eben an‑ceddin Devlet‑i Aliyyemüzün nîk‑endîş ü hayr‑hâhı
ve umûr‑dîde vü dil‑âgâhı olmanuz ile re’y‑i rezîn ü fikr‑i isâbet‑karîninüze her
vechile i‘timâd‑ı hümâyûnumuz ve ecdâd‑ı hamiyyet‑i‘tiyâdlarından ziyâde sizden
küllî hıdmet melhûz‑ı hâtır‑ı safâ‑makrûnumuz oldığına binâ’en bu hengâmda yârî‑i
tevfîk‑ı Bârî ile kal‘a‑i mezbûrenün nez‘ u tahlîsı husûsı cenâb‑ı vâlâ-nisâblarına
havâle vü tefvîz olunmağla hâlâ Bender Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm Genç Ali Paşa
Bender'de olan ve Kili ve Akkirma[n] ve Yanık Palanka'da olan asâkir ve top u
edevât ile sizünle bi'l‑ittifâk harekete me’mûr u ta‘yîn kılınmağın işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı gayret‑meşhûnumuz ısdâr ve size irsâl olunmışdur.
İmdi; Hayru'n‑nâsırîn olan Cenâb‑ı Rabbü'l‑ızzet ecnâd‑ı İslâmiyyeyi karîn‑i
fevz [ü] nusret ve a‘dâ‑yı li’âmı mübtelâ‑yı kahr u hakâret eyleye. Bi‑mennihî
ve cûdihî ol taraflara pertev‑endâz‑ı nîrû‑yı şehâmet oldığınuzda mevzû‘‑ı dürc‑i
cibillet‑i vâhibü'l‑hamiyyetleri olan gevher‑i girân‑bahâ‑yı gayret ve hüsn‑i
akîdetleri muktezâsınca Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile bir yire gelüp merâsim‑i
ittifâka ri‘âyet olunarak tefvît‑i vakt‑i fursat olunmaksızın bi‑ınâyeti'llâhi Te‘âlâ
bu hılâlde kal‘a‑i mezbûrenün eyâdî‑i düşmenden nez‘ u tahlîsına imâle‑i semend‑i
himmet ve bu bâbda eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâflarına her vechile müsâbakatda vüfûr‑ı
gayret ü celâdetleri me’mûl olmağla cenâb‑ı besâlet-me’âbınuz ve sizünle ma‘an
ınân‑rîz‑i meydân‑ı cihâd olan asâkir‑i nusret‑me’âsir[i] bi'l-cümle Allâh'a emânet
eyledüm. Hüsn‑i teveccüh‑i şâhâne vü du‘â‑yı icâbet‑makrûn‑ı Pâdişâhânemüz
sizünle biledür. İbkâ-yı dîn‑i Muhammedî'ye sarf‑ı kudret ve lâzimü'l‑arz olan
ahvâl ü âsârı arz u işâretden hâlî olmayasız.
Fî-evâsıtı C., sene [1]150
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Kırım'ın Muhafazası, Bölgeye Asker ve Zahire Sevki

27

Defense of Crimea and Sending Soldiers and Provisions to the
Region (Zahire)
Düşman ülkesine yapılan akınlar vs. hakkında gönderdiği mektubun alındığı;
yapmış olduğu hizmetlerden memnuniyet duyulduğu, bölgenin asker ve
zahire ihtiyacının karşılanması için harekete geçildiği, Kırım ve havalisinin
muhafazası önemli olduğundan, kendisinin daima Kefe seraskeri, kaptan-ı
derya ve diğer vezirlerle irtibat ve ittifak halinde bulunması gerektiği
hususlarında Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Mengli Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Mengli Giray Khan about receiving the letter sent by him on the
raids conducted against enemy country and etc., satisfaction with his
services; launching action to meet the needs of soldiers and provisions
(zahire) of the region; and necessity for him to be always in alliance with
the commander-in-chief (serasker) of Kefe, Admiral (kaptanıderya) and
the other viziers because of the importance of the defense of Crimea
27 Ağustos – 6 Eylül 1737
Kırım Hânı Mengli Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Der-aliyyemüze firistâde kılınan kâ’ime‑i şehâmet‑dâ’imenüz Pâye‑i Serîr‑i
himmet-masîr‑i39 husrevânemüze bu hılâlde arz u vâsıl ve mefhûm-ı40 cihâd‑mersûmında münderic oldığı üzre cenâb‑ı şehâmet‑me’âbınuz bi'z-zât ikâmet‑i farîza‑i gazv u cihâd içün istıshâb eyledüğünüz Bucak ve Kırım askerleriyle müste‘înen bi'llâhi Te‘âlâ bu zemistânda bir müddet memâlik‑i a‘dâda icâle‑i kümeyt‑i
neberd ü heycâ vü türk-tâz [ü] perhâş u vegâ iderek ızhâr‑ı levâzim‑i gayret ile
bi‑hasebi'l‑imkân tâht u târâc‑ı memleketden sonra Kırım taraflarına sarf‑ı zimâm‑ı
avdet ve hâlâ memleket‑i Kırım'da sâye‑güster‑i hırâset oldığınuza ve sâ’ir tahrîr u işâret olunan keyfiyyâta bi'l-cümle ılm‑i âlem‑ârâmuz muhît u şâmil olmışdur. Ber-hûrdâr olasız. Sizün bu hengâmda Kırım memleketi muhâfazasında
bulunmanuzun lüzûm ü iktizâsı cây-gîr‑i zamîr‑i safâ‑semîr‑i hıdîvânemüz olmakdan nâşî li'llâhi'l‑hamd bu umûrun cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr olması bâ‘is‑i inşirâh‑ı derûn olup ve tahrîrâtınuzda işâret olunan Kırım ve Bender taraflarınun
asâkir ü zehâyir ile metânet ü takviyetlerine muktezâ‑yı vakte göre mukaddemâ ihtimâm‑ı mülûkânemüz der-kâr olmağla hâlâ Kefe Ser‘askeri Vezîrüm Mehemmed
Paşa'nun ma‘ıyyetine bundan esbak tertîb olunan Adana Vâlîsi Vezîrüm Ali Paşa
39
40

Metinde
Metinde

" "مسريşeklinde geçmektedir.
" "مفهوىمşeklinde geçmektedir.
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ve Erzurum ve Trabzon eyâletlerinün zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârları ve Erzurum
semtinden tahrîr olunan mîrî levendâtdan başka ba‘dehû Anadolı'nun sol-kolından
elli bayrak yeniçeri serdengeçdisi ve sâ’ir asnâf‑ı askeriyyeden mümkini mertebe asâkir‑i vâfire me’mûr u ta‘yîn olunup iskelelerde âmâde kılınan sefâyin ile bir
tarafdan pey-der-pey cânib‑i me’mûra tesyîr u irsâl olunmak içün müte‘ayyinân‑ı
ricâl‑i Devlet‑i Aliyyemden Rikâb‑ı Hümâyûnumda Mîr‑âhûr‑ı Evvel olup mahsûsan cânib‑i mezbûra sürici ta‘yîn olunan Abdullah dâme mecdühûya bir gün evvel
hıdmet‑i me’mûresinün itmâmı ânen fe‑ân te’kîd ü isti‘câl ve Deryâ Kapudânı olan
Vezîrüm Süleymân Paşa dahı bahren bi‑kadri'l‑kifâye kalyonlar ve sâ’ir Donanma‑i
Hümâyûnum sefâyini ile ol cânibe tesyîr u irsâl ve bundan gayri cânib‑i ilhânîlerinden bu def‘a Bucak Ser‘askeri nasbolunan Halim Giray Sultân'a dahı taltîf u teşrîfi
hâvî emr‑i celîlü'l‑unvânımuz ısdâr olunup ve li‑zâlik Bender kolına dahı Rûmili
ve Anadolı câniblerinden tertîb olunan piyâde vü süvâr avn‑i Hakk ile kifâyet mıkdâr asâkir‑i gayret‑medârun müte‘ayyin süriciler ve mukdim ü müsri‘ mübâşirler
ile ihrâc u tesyîrlerine ibtidâr ve Kırım Adası'yçün Bahr‑i Sefîd tarafından tertîb
olunan dakîkun geldikçe ceste-ceste sevk u irsâline bezl‑i iktidâr olunmağla mâliş‑gâh‑ı cibâh‑i muvahhıdîn ve ser‑şâr‑ı zemzeme‑i kelime‑i dîn olan bilâd-ı Müslimîn ve cenâb‑ı besâlet‑ittisâf ve sizünle ma‘an şemşîr‑bend‑i gazâ olan sultânân u
mîrzâyân u gâziyân‑ı Tatar‑ı Rüstem‑masâff ve sâ’ir berr u bahrde meşgûl‑i cihâd
olan cünûd‑ı nusret‑rehîn ve âmme‑i ibâd‑ı mü’minîn hıfz‑ı Hakk'a vedî‘a olunmışdur. Siz eben an-ceddin Âsitân‑ı Sa‘âdet‑âşiyânemüzün devâm‑cûy u hayr‑hâhı
ve Devlet‑i ebed‑peyvendimüzün sadâkat‑kâr u dil‑âgâhı olup hımâyet‑i hımâ‑yı
dîn ü devlet ve hıfz u hırâset‑i memleket ve def‘-ı mekîdet‑i a‘dâ‑yı bed‑tıynet muktezâ‑yı hüsn‑i akîdet ü diyânetinüz ve size her hâlde i‘timâd‑ı hümâyûnumuz muhakkak u mukarrer oldığından gayri ol taraflarun ahvâli uhde‑i himmet‑i ilhânînüze
mufavvaz olmağla Kefe Ser‘askeri ve Deryâ Kapudânı Vezîrân‑ı müşârun-ileyhimâ
ile dâ’imâ bi'l‑mükâtebe ve hîn‑i iktizâda bi'l‑müşâfehe levâzim‑i ittifâk u yek‑cihetîye mürâ‘ât olunarak hıfz u hırâset‑i memleket ve müdâfa‘a vü tedmîr‑i a‘dâ‑yı
bed‑tıynete ve mümkin olur ise Bender cânibine dahı tevcîh‑i sâmi‘a‑i intibâh ü
basîrete bezl‑i cüll‑i himmet eylemenüz me’mûl‑i Pâdişâhânemüz oldığına binâ’en
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet makrûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; uğur‑ı dîn‑i mübînde teşmîr‑i sâ‘ıd‑i miknet ve icâle‑i semend‑i
gayret ü celâdet ve dâ’imâ müşârun-ileyhimâ ile bi'l‑mükâtebe ve hîn‑i iktizâda
bi'l‑müşâfehe merâsim‑i yek‑cihetîye ri‘âyet ile bi‑avni'llâhi Te‘âlâ Kırım memleketi ve ol etr[â]fun hırâsetine sa‘y ü dikkat ve müdâfa‘a vü tedmîr‑i düşmene mübâderet ve eger mahâzîl‑i küffâr Kırım tarafından kat‘‑ı eyâdî‑i nuhûset‑medâr ve
külliyyet ile Bender semtine harekete ictisâr eylediği müte‘ayyin olur ise o cânibler
dahı hıfz‑ı Hudâ'da îdâ‘ olunmışdur. Ancak ol vakıtda siz yine Bender havâlîlerine
dahı imâle‑i çeşm ü gûş idüp Bender Cânibi Ser‘askeri Vezîrüm Numan Paşa tarafına ve Bucak Ser‘askerine tahrîrât zımnında düşmenün keyfiyyeti[n]i ifhâm ve
teştîten li‑emrihim Kılburun câniblerine harekete ikdâm ve mümkin oldığı mertebe
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karîb ü ba‘îd i‘ânet ü muzâheret ve uğur‑ı hümâyûnumda nisâr‑ı nakdîne‑i kudret
ve bu vücûhla du‘â‑yı hayr‑ı icâbet‑eser‑i şâhânemüze mazhar olmağa müsâberet
idüp bundan böyle vâkı‘ olan ahvâl ü âsârı ale't‑tevâlî i‘lâmdan hâlî olmayasız.
Evâhır‑i Z., sene 1150

Özi ve Kılburun Kalelerinin Kurtarılması

28

Recovery of the Castles of Özi and Kılburun
Ur Kalesi ve Bender taraflarında Ruslara karşı elde edilen başarılardan
memnuniyet duyulduğu, ancak Özi ve Kılburun kalelerinin kurtarılması çok
önemli olduğundan, kendisinin bu işle vazifelendirilen kaptanıderya ve diğer
Osmanlı seraskerleri ile birlikte hareket ederek bu kalelerin kurtarılmasına
gayret sarfetmesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Mengli Giray
Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Mengli Giray Khan about the satisfaction with his success against the
Russians around the Castle of Ur and Bender, doing his best to recover the
castles of Özi and Kılburun acting jontly with admiral (kaptanıderya) and
the Ottoman Commanders-in-Chief (seraskers) tasked with the recovery
17 – 27 Ağustos 1738
Kırım Hânı Mengli Giray Hân'a nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz; tarafınuzdan ve Kefe Ser‘askeri Vezîrüm Mehemmed Paşa'dan bu def‘a Der-bâr‑ı Hılâfet‑medâr‑ı Şâhânemüze tevârüd
iden kavâ’im‑i meserret‑alâyimde; "bu sene‑i mübârekede yine Kırım devâhıline sû’-i kasd niyyet‑i kâsidiyle bundan akdem havâlî‑i41 Kırım'a gelen Moskov
melâ‘în‑i hâsirîni muktezâ‑yı tabî‘at‑ı hâdi‘ası üzre tabur‑ı makhûrını birkaç mahalde irâ’et ve yine gaybûbet iderek varup bağteten Ur Kal‘ası taraflarında zuhûr
ve anda ba‘zı mertebe îrâ’‑i nâ’ire‑i şerr u şûr eylediği, siz ki Hân‑ı vâlâ‑[şâ]n‑ı
müşârun-ileyhsiz, tarafınuza ve kezâlik Ser‘asker‑i müşârun-ileyhe inbâ vü inhâ
olundukda nihâd‑ı şecâ‘at‑i‘tiyâd‑ı hânî ve seciyye‑i hamiyyet‑reviyye‑i dûdmân[î]
nüzde merkûz olan cevher‑i gayret ü celâdet ve mâye‑i himmet ü besâlet muktezâsınca Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile bi'l‑ittifâk iki konağı bir iderek tabur‑ı
makhûr‑ı düşmeni oldığı mahalde istikbâle ılgar ve ba‘de'l‑vürûd ma‘ıyyetinüzde
olan selâtîn-ı Rüstem‑masâff42 ve cümle Tatar‑ı şecâ‘at‑ittisâf ve kezâlik asâkir‑i
41
42
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nusret-me’âsir‑i Pâdişâhânemüz birkaç gün ale't‑tevâlî Ur etrâfında ve hâricinde
düşmen‑i peymân‑şiken ile şîrâne vü gayûrâne bi'd‑defe‘ât mukâbele vü mukâteleye bezl‑i iktidâr ve mevâdî-i müte‘addide[de] bî-hadd melâ‘în‑i dûzah‑mekîn alef‑i
şemşîr‑i âteş‑bâr ve niceleri kayd‑ı esre giriftâr ve bakıyyetü's‑süyûfları üftân [ü]
hîzân vâdî‑i hızlâna firâr eylediklerinden sonra mücâhidîn‑i İslâm'dan bî‑şümâr
guzât‑ı hamiyyet‑şi‘âr salt u sebük-bâr ta‘kîbleriyçün tesyîr u irsâl olunup ol havâlî
bi‑avni'llâhi'l‑Meliki'l‑Kadîr levs‑i vücûd‑ı a‘dâdan tanzîf u tathîr olundığı ve bundan gayri bahren Deryâ Kapudânı Vezîrüm Süleymân Paşa dahı bi'l-cümle Donanma‑yı Hümâyûnumla sefâyin‑i a‘dânun güzergâhların zabt u sedd itmekle sefâyin‑i
küffâr ihrâk bi'n‑nâr ve sefâyini civârında karada toprağa tahassun iden melâ‘în‑i
hâk‑sâr dahı pey‑siper‑i beyâbân‑ı idbâr oldukları" ve tahrîrât‑ı seniyye‑i hânîlerinde yâd u tezkâr olunan sâ’ir keyfiyyât dahı bi'l-cümle karîn‑i yakîn‑i şâhânemüz
olmağla li'llâhi'l‑hamdü ve'l‑minne bu haber‑i meserret‑eserden hâssaten cenâb‑ı
Hılâfet‑me’âb‑ı husrevânemüze inbisât‑ı derûn [u] bîrûn ve âmme‑i ibâd‑ı mü’minîne meserrât‑ı mevfûre-i gûnâ‑gûn hâsıl u vâsıl olmışdur. "Hâzâ min-fazli Rabbî."43
Siz öteden berü eben an-ceddin hânedân‑ı râsihıyyetü'l‑bünyânumun hayr‑hâh‑ı sadâkat‑keş ü sâhıb‑i intibâh‑ı nîk‑endîşlerinden olmanuz ile hâssaten cenâb‑ı besâlet‑me’âbınuzdan me’mûl ü muntazar olan gayret ü şehâmeti ızhâr ve uğur‑ı dîn ü
Devlet‑i Aliyyemde tamâm‑ı safâ‑yı niyyet ve nakâ‑yı serîret ile sa‘y‑i bî‑şümâr
ve Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile merâsim‑i ittihâda ri‘âyet iderek kahr u kam‘‑ı
a‘dâda kemer‑i hamiyyeti bend‑i miyân‑ı iktidâr eylemişsiz. Ber-hûrdâr ve44 ızz‑i
dâreynden hıssa‑mend ü behre-dâr olasız. Sizün ve hem‑ınân‑ı ma‘ıyyetinüz olan
mehâdîm‑i kirâmınuzun ve kemer‑beste‑i ittifâkınuz olan Kalgay sultân ve sâ’ir
selâtîn u mîrzâyân ve umûmen Tatar‑ı şecâ‘at‑nişânun sa‘ylerinüz mebrûr ve hıdmetlerinüz makbûl ü meşkûr olmışdur. Hâliyâ hakkınuzda âftâb‑ı cihân‑tâb‑ı nevâziş‑i mülûkânem pertev‑efken ve bihâr‑ı bî‑kerân‑ı iltifât‑ı şâhânem mevc‑zen olup
avâtıf‑ı aliyye‑i husrevânemden semmûra kaplu bir sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i
sultânî ve bir kabza murassa‘-gılâf samsâm‑ı neheng‑iltikâm‑ı hâkânî ve kezâlik bir
kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i sâhıb‑kırânî ve tezyîn‑i fark‑ı celâdet‑karîninüz içün bir çift mücevher sorguc‑ı kişver‑sitânî ve Hazîne‑i Âmiremden an-nakdin yüz kîse akça in‘âm u ihsânum ve bu gazâ‑yı garrâ ve cihâd‑ı nusret‑intimâda
kemer‑beste‑i itâ‘atinüz olan halefü's‑selâtîni'l‑ızâm Kalgay sultân zîde ulüvvühû
ve mehâdîm‑i kirâmınuza ve sâ’ir selâtîn-ı ızâm ve celâdetleri zâhir olan Tatar‑ı
hamiyyet‑irtisâma alâ-kadri merâtibihim iksâ içün hıla‘‑ı fâhıre ve ma‘rifetinüz ile
cümleye tevzî‘ olunmak içün dahı elli kîse akça a‘tıyât‑ı mülûkânem ifrâz olunup
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑meşhûnumla mashûben teblîğ u îsâline me’mûr
(     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; size ihsânımuz olan teşrîfât‑ı seniyyemüzi ba‘de'l‑istikbâl dûş u
miyân u ser‑i celâdet‑güsterinüze vaz‘ u bend ü zîver ve atıyye‑i hümâyûnumuzı
43
44
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nihâde‑i ceyb‑i mufâharet‑eser birle ızhâr‑ı mübâhât-i evfer ve re’y‑i hânînüz üzre
Kalgay sultân ve mehâdîm‑i kirâmınuza ve sâ’ir selâtîn u mîrzâyân ve a‘yân‑ı Tatar‑ı
gayret‑nişâna ihsânımuz olan hıla‘‑ı fâhıremüzi alâ-kadri merâtibihim ilbâs ü iksâ
ve atıyye‑i şâhânemüzi dahı mûmâ-ileyhimden iktizâ idenlere bi‑kadri tabakâtihim
taksîm ü i‘tâ eyledikden sonra müsâ‘ade‑i vakt hâlâ der-kâr olmakdan nâşî avn [ü]
ınâyet‑i Rabbânî ile kable'ş‑şitâ Özi Kal‘ası'nun eydî‑i düşmenden nez‘ [u] tahlîsı
lâzime‑i uhde‑i diyânet ve vâcibe‑i zimmet‑i hamiyyet olup lâkin Kılburun Kal‘ası
Özi'nün kilidi mesâbesinde ve Kırım ülkesinün berü ittisâlinde oldığına binâ’en
evvel‑emirde Kılburun Kal‘ası'nun istihlâsı mühimm ü muktezî olmağla Kefe
Ser‘askeri müşârun-ileyh me’mûr-ı ma‘ıyyeti olan asâkir‑i zafer‑me’âsir ile berren
Kılburun üzerine ve Deryâ Kapudânı Vezîr‑i müşârun-ileyh dahı Donanma‑yı
Hümâyûnum sefâyini ile bahren tahsîl‑i merâm içün Akkirman ve Özi ve Kılburun
havâlîlerine vürûda me’mûrlar olup ve cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuz dahı cümleye
vâsıtatü'l‑ıkd‑i şecâ‘at ve kuvvetü'z‑zahr‑ı hayret ü reviyyet olmak üzre hey’et‑i
mecmû‘anuz ile mütevekkilen ala'llâh Kılburun tarafına nehzat ü hareket ve
Ser‘asker‑i müşârun-ileyh ile muvâfaka ve Kapudânum müşârun-ileyh ile dahı
mükâtebe iderek bi'l‑ittifâk azîmet ile berren ve bahren Kılburun'a varup te’yîd ü
mu‘âzadet‑i Rabb‑i Kadîr ile Kılburun'ı yed‑i a‘dâdan nez‘ u teshîr ve ol havâlîden
dahı düşmen‑i hızlân‑karîni tard u teb‘îd zımnında bi‑avnihî Te‘âlâ maksûdun-bi'zzât olan Özi Kal‘ası istihlâsıyçün Bender Ser‘askeri Vezîrüm Numan Paşa tarafına
hav[â]le‑i çeşm ü gûş‑ı basîret ve güşâyiş‑i ukde‑i kâra dikkat ü nezâret birle siz anda
hâzır u âmâde bulunup ve bu esnâda tevârüd iden haberlere göre Bender cânibine
sû’-i kasd fikr‑i fâsidiyle mukaddemâ Aksu'yı mürûr ve Turla havâlîlerine ilkâ’‑i
şerr u şûr zu‘mında olan tabur‑ı makhûr‑ı a‘dâyı Bender Ser‘askeri müşârun-ileyh
ma‘ıyyetinde olan dilâverân‑ı İslâm ve Bucak bahâdırânından Tatar‑ı adû‑şikâr‑ı
Mirrîh‑intikâm ile istikbâle müsâra‘at ve bi'l-cümle ecnâd‑ı gayret‑i‘tiyâd‑ı
İslâmiyye kemâl‑i cünbüş ü hâhiş ile tabur‑ı mesfûrun pîş ü pesinden îkâd‑ı nâ’ire‑i
kâr‑zâra kıyâm [u] mübâşeret eylediklerinde adû‑yı dîn‑i hızlân‑karîn hecme‑i
tâkat‑güdâz‑ı guzât‑ı İslâmiyâna tâb‑âver‑i mukâvemet olamayacağın resîde‑i rütbe‑i
yakîn itmekden nâşî ric‘at‑i kahkarî ile beş sâ‘at mıkdâr girüye firâr ve mücâhidîn‑i
dîn dahı germiyyet birle ta‘kîblerine ibtidâr itmişler; bu sûretde eltâf‑ı bî‑pâyân‑ı
İlâhiyyeden me’mûl olundığı üzre o cânibde dahı tabur‑ı makhûra tezelzül târî olup
bâd‑ı45 nusret taraf‑ı İslâmiyândan vezân oldukda Bender Ser‘askeri müşârun-ileyh
dahı hey’et‑i mecmû‘asıyla hemân bi‑mennihî Te‘âlâ Özi istihlâsına nâmzed olacağı
mukarrer ü muhakkak olmağla inşâa'llâhü Te‘âlâ ol vakıtda siz Kılburun tarafında
müheyyâ bulunmanuz hasebiyle keyfiyyeti Bender Ser‘askeriyle ba‘de'l‑mükâtebe
cümlenüz gönül birliği ile itmâm‑ı kâra kıyâm ve husûl‑i merâma ihtimâm‑ı tâmm
iderek bi‑lutfi'llâhi Te‘âlâ Özi Kal‘ası'nı dahı eydî‑i küffârdan nez‘ u tahlîsa bezl‑i
cüll‑i himmet ve ser‑rişte‑i kâra her ne gûne dest‑res kâbil‑i imkân ise bu46 bâbda
45
46
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derûn‑ı hamiyyet‑nümûn‑ı ilhânînüzde mermûz olan gayret ü hamiyyeti ibrâze
nisâr‑ı nakdîne‑i miknet ve küffâr‑ı hezîmet‑karârı o câniblerden dahı tard u teb‘îde
sarf-ı kudret ile hâssaten cenâb‑ı hânî ve ni‘me'l‑me’âb‑ı dûdmân[î]nüzden melhûz
olan levâzim-i gayret ü iktidâr ve merâsim‑i hamiyyet ü intisârı ızhâra ibtidâr
eyleye[siz].
Fî-evâ’ili Ca., sene 1151

29

Kırım Hanının İstanbul'a Gelme Talebi ve Rusya'ya Akınlar
Düzenlenmesi

The Crimean Khan's Request for Coming to Istanbul and
Conducting Raids against Russia
Bazı önemli konuları görüşmek üzere İstanbul'a gelme isteğinin kabul
edildiği, ancak ilkbaharda Ruslar üzerine sefere çıkılması ve seferden önce
de güçlerini kırmak amacıyla kış boyunca Ukrayna, Kiev, Kalmuk gibi önemli
ikmal merkezlerine akınlar düzenlenmesi planlandığından, kendisinin
yokluğunda planın aksamaması için sultanlarına gerekli emirleri verdikten
sonra İstanbul'a gelmesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı
Mengli Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the
Crimean Khan Mengli Giray Khan about accepting his request for coming
to Istanbul to discuss some important issues; and giving the necessary
orders to his sultans before coming to Istanbul to prevent the disruption
of the plan during his absence because of a plan for an expedition against
the Russians in spring time to conduct raids on important supply centers
such as Ukraine, Kiev and Kalmykia throughout the winter to break their
power before that expedition
23 Kasım – 3 Aralık 1738
Kırım Hânı'na nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Bi‑hamdi'llâhi'l‑Müte‘âl bu sâl‑i fevz‑ihtifâlde düşmen‑i dîn ü adû‑yı dûzah‑me
kînlerün refte-refte giriftâr oldukları masâ’ib ü mihan ve mübtelâ oldukları me
tâ‘ıb ü ihan a‘sâb‑ı kuvvetlerini şikest ve vücûh-i haybetlerini pest idüp ve avn ü
ınâyet‑i Bârî ile âtî-i evvel‑bahâr‑ı huceste‑âsârda dahı birkaç koldan üzerlerine
sefer‑i hümâyûnum mukarrer olmağla vaktiyle cünbüş ü hareketlerine fütûr u kelâl
ve hey’et‑i ictimâ‘larına tefrika vü ızmıhlâl gelmek vechiyle bu kış zarfında diyâr‑ı
nekbet‑medârlarına sû be‑sû akınlar ve çapullar olarak hânmânları bürde‑i seylâb‑ı
hasâr ve bâzû‑yı iktidârları ber‑tâfte‑i pençe‑i inkisâr olmak elzem‑i hâl ü akdem‑i
a‘mâl olup ve hattâ cenâb‑ı hamiyyet‑me’âb‑ı hânîlerinün dahı bu zemistânda bi'z66
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zât çapula tahrîk‑i tâziyâne‑i nehzat ve tehiyye‑i levâzim‑i himmetleri cây-gîr‑i
zamîr‑i ilhâm‑pezîr‑i husrevânemüz iken bu def‘a Der‑i Devlet‑medârımuza tevârüd
iden kâ’ime‑i şehâmet‑dâ’imenüzde; "bir mıkdâr asker ile Kılburun taraflarında pertev‑endâz‑ı fahâmet olmanuz ile ba‘zı azâyim‑i hâlât ve celâ’il‑i umûr u keyfiyyâtı
şifâhen müzâkere vü mükâleme içün Der-bâr‑ı ınâyet‑medâr‑ı hâkân[î]müze salt u
sebük-bâr me’zûn‑ı teveccüh ü azîmet olmanuz" tahrîr u işâret olunmış. Tahrîrinüz
üzre bu cânibe tevcîh‑i e‘ınne‑i teveccühünüze izn‑i mülûkânemüz erzânî kılınup
lâkin muktezâ‑yı vakt ü hâle nazaran47 ve Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuzun
maslahat vaktine kıyâsen düşmen‑i dîn‑i hızlân‑karîne imkânı oldığı mertebe îsâl‑i
kahr u hasâret cânib‑i İslâma mûcib‑i sûd ü menfa‘at oldığından başka memleketlerinden sene‑i âtiye tedârüklerine bâ‘is‑i miknet ü kuvvetleri olacak mahallerün
tahrîb ü yağma ve re’s‑i hudûdlarına karîb bulunan zehâyir u edevât u levâzim ü
mühimmâtların i‘dâm u ifnâ ile hareket ü kuvvetlerine îrâs‑i za‘f u fütûr misillü
nice fevâ’id der-kâr idüği zâhir ve mesfûrlarun medâr‑ı tedâ[rü]kât‑ı udde vü atâd
ve dâru'ş‑şakâve‑i tecemmu‘ u ihtişâdları olan güzîde memleketleri fi'l‑asl Kazak
arâzîsi olan Moskov Ukranyası olup mevâzı‘‑ı merkûme arâzî‑i ma‘mûreleri olmak
hasebiyle mecmû‘‑ı levâzimât u tedârükâtları ol havâlîlerden görilmeğe muhtâc olmağla gerek mârru'z‑zikr tamâmen karşu be‑karşu Ukranyaları ve gerek hudûd‑ı
mu‘ayyenesiyle Kiyev havâlîsi ve kezâlik Kuban tarafından Ten Suyı'nun cânib‑i
şarkîsinde vâkı‘ İtil Suyı'na varıncaya dek umûmen Kalmuk memleketleri gereği
gibi tâht u târâc olundığı sûretde melâ‘în‑i hâsirînün bir dürlü harekete mecâlleri
kalmayacağı müte‘ayyin ü bâhir olmağla bu fevâ’id‑i kesîru'l‑avâyid dahı urza‑i
zıyâ‘ olmamak içün Kalgay ve Nûreddîn sultânlardan ve Kuban ve Bucak ser‘askerlerinden her birleri karşu be‑karşu semt ü münâsib olan sâlifü'z‑zikr mahalleri
pâ‑zede‑i matâyâ‑yı kahr u demâr ve mevâzı‘‑ı merkûmede olan edevât u mühimmât u zehâyir u levâzimâtların ihrâk bi'n‑nâr ve nisâ vü sıbyânların keşîde‑i silk‑i
isâr ve ricâllerin alef‑i şemşîr‑i âteş‑bâr itmeleriyçün çapul idecekleri mahalleri taraf‑ı ilhânîlerinden yarlığlar ile her birlerine tenbîh ü ta‘yîn ve mahsûs[an] Devlet‑i
rûz‑efzûnumuz ile ez‑kadîm dâhıl‑i dâ’ire‑i sulh u salâh olup bu âna gelince hılâf‑ı
şurût‑ı musâleha ednâ vaz‘ u hareketden küllî hazer ü mücânebet ve ri‘âyet‑i sulh u
hem‑civârîye kemâl mertebe dikkat üzre olan Leh Cumhûrı vilâyetlerine ve efrâd‑ı
re‘âyâ vü berâyâsınun bir ferdine ser‑i mû te‘addî vü tecâvüz olunmamak hâlâtını
berü cânibden me’mûr olanlara gâyetü'l‑gâye te’kîd ü telkîn ve bu vech üzre cümlesi şimdiden techîz‑i ecnâd‑ı vegâ‑i‘tiyâd ve tertîb‑i udde vü atâd ile hâzır u müheyyâ olup inşâa'llâhü Te‘âlâ vaktiyle sinîn‑i sâbıkadan ezyed her biri sevâd‑ı a‘zam
leşker‑i zafer‑medâr ve gürûh u enbûh‑i mu‘azzam‑ı hamiyyet‑disâr ile berây‑ı
gâret ü yağma tahsîs kılınan mahallere isrâ‑yı ketâ’ib‑i ılgâr ve sevk‑ı mevâkib‑i
mehâbet‑şi‘âr ile memâlik‑i küffâra sehâb‑ı azâb‑vâr nüzûl ü ilmâm ve bünyân‑ı
cem‘ıyyetlerin pezîrâ‑yı inhidâm ve rûz‑ı rûşen‑i ayş ü sâmânların şeb‑i târ‑ı kahr u
melâm ve zehâyir u mühimmât u levâzim ü edevâtların ifnâ vü i‘dâm iderek ricâlle47
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rin kahr u tedmîr ve nisâ vü sıbyânların giriftâr‑ı esr‑i zencîr ve kuvvet ü miknetlerin tevhîn ü teksîr eylemelerini tavsiye vü telkîn ve husûsât‑ı mezbûreyi ber‑vefk‑ı
merâm tedbîr‑i hamiyyet‑pezîr‑i hânîleri üzre iktizâsına göre ve Leh husûsları te’kîd
olunmak vechile gereği gibi tesviye vü tanzîm zımnında cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbları
tîz elden yine vaktiyle o câniblere sâye‑endâz‑ı iktidâr olmak üzre salt u sebük-bâr
Rikâb‑ı Müstetâb‑ı cihân-dârîmüze atf‑ı licâm[a] ibtidâr eylemeleriyçün da‘vet‑i
şâhânemüzi hâvî işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumuz ısdâr ve (     ) ile
irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; zât‑ı şehâmet‑simât‑ı hânîlerinde merkûz olan cevher‑i reviyyet
ve ibrîz‑i sâf‑ı asâlet ü besâlet muktezâsınca müstasveb‑i re’y‑i rezîn‑i isâbet‑karînleri üzre ber‑vefk‑ı dil‑hâh çapul husûsını tesviye vü tanzîm ve tertîb ü tetmîm zımnında tîz elden vaktiyle o havâlîlere takviyet‑bahşâ‑yı istikrâr olmak üzre cenâb‑ı
ni‘me'l‑me’âbları salt u sebük-bâr Der-bâr‑ı şehen‑şâhânemüze imâle‑i yek‑rân‑ı
azîmet eylemeleri me’mûldür.
Fî-evâsıtı Ş., sene 1151
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30

Osmanlı Devleti ile Rusya Arasında Yapılan Barış Antlaşmasına
Uyulması

Compliance with the Peace Treaty Signed between the
Ottoman Empire and Russia
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan görüşmeler neticesinde barış
antlaşması imzalandığı ve antlaşma metni ile hudutnamenin birer suretlerinin
gönderildiği, kendisinin de bunları emri altındakilere ve bütün Tatar halkına
ilan ederek herhangi bir şekilde ihlaline meydan verdirmemesi hususunda
Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Mengli Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Mengli Giray Khan about signing the peace treaty as a result of
the negotiations between the Ottoman Empire and Russia and sending
the copies of the treaty and title deed (sınırname); and ordering him to
announce this situation to the ones under his command and all Tatar
people and not to allow any violation
1 – 11 Ocak 1740
Kırım Hânı Mengli Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn‑ı ınâyet‑meşhûn‑ı cihân-dârînün sûretidür.
Devlet‑i Aliyye‑i rûz‑efzûn ve Saltanat-ı Seniyye‑i ebed‑makrûnumuz ile Moskovlu beyninde bundan akdem ba‘zı avârız u esbâb hudûsına binâ’en kâbil‑i inhılâl
ve mâ’il‑i ihtilâl olan bünyân‑ı musâleha‑i mü’ebbedenün mukaddemâ taraf‑ı ilhânînüze ifâde vü iş‘âr olundığı vechile müceddeden tarsîn u te’yîd ve tahsîn u teşdîdi ile şurta‑i herc ü mercün sükûneti ve ibâd u bilâdun ârâmiş ü istirâhati müftaharatü'l‑melikâti'l‑azîmâti'l‑Îseviyye, muhtâratü'l‑muhadderâti'l‑fahîmâti'l‑Mesîhıyye, muslihatü masâlihı cemâhîri tâ’ifeti'n‑Nasrâniyye Moskov vilâyetlerinün ve ana
tâbi‘ nice-nice ülkenün Çariçesi haşmetlü, hürmetlü Anna hatema'llâhü avâkıbehâ
bi'l‑hayri ve'r‑reşâd ve elheme ileyhâ sebîle's‑savâbi ve's‑sedâd cânibinden irâde
vü istid‘â olunup mevâdd‑ı musâlehanun tanzîm u tesviyesiyçün Der-aliyyemüzde
mukîm France Devleti'nün ilçisini dahı tarafından olmak üzre mu‘teber senedât
ile mukaddemâ murahhas eylemişidi. Mücerred refâhiyyet‑i fukarâ‑yı ra‘ıyyet ve
mahzâ istirâhat‑i berâyâ‑yı mülk ü millet niyyet‑i sâdıkasıyla ber‑fahvâ‑yı "Es‑sulhu seyyidü'l‑ahkâm." Devlet‑i Aliyyemüzün şân u unvânına lâyık vechile husûs‑ı
mezbûrun pezîrâ‑yı ihkâm ve husûl‑yâfte‑i hüsn‑i itmâmı içün iltimâsı karîn‑i
müsâ‘afe‑i hümâyûnum olup binâ’en-aleyh müzâkereye me’mûr hademe‑i Saltanat‑ı Ulyâmuz vesâtatıyla mevâdd‑ı müsâleme merreten ba‘de-uhrâ dermiyân‑ı
mükâleme olunarak bi'l-âhıre işbu sene‑i mübâreke mâh‑ı Cumâde'l-uhrâsınun On
dördünci güni -ki, Ordu‑yı Hümâyûn‑ı zafer‑irtisâmımuzun sahrâ‑yı Belgrad'dan
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ref‘‑ı hıyâm‑ı ârâm ve Südde‑i mekârim‑udde‑i şâhânemüze şedd‑i hızâm-i hırâm
itdiği hengâmdur- tarafeynün hüsn‑i rızâ vü ihtiyârlarıyla uhûd‑ı mu‘âmelât on beş
mâdde ve bir hâtime üzerine tertîb ü tasfiye ve bu vechile tenkîh u tesviye olunmağla yevm‑i mezbûrda tarafeynden memhûren mevâdd-ı merkûmenün temessükleri
ba‘de'l‑mübâdele sahrâ‑yı Niş yümn‑i kudûm‑i Ordu‑yı Hümâyûnumuz ile bî‑teşvîş oldukda mâh‑ı merkûmun Yiğirmi sekizinci güninde hudûd keyfiyyeti dahı
bi'd‑defe‘ât mükâleme olunarak rızâ‑yı tarafeyn ile üç mâdde ve bir hâtime üzerine
karâr‑dâde olup ber‑siyâk‑ı sâbık cânibeynden memhûren hudûd temessükleri dahı
sahrâ‑yı merkûmede mübâdele olundukdan sonra işbu mâh‑ı Ramazânü'l‑mübârekün Yiğirmi yedinci güni tarafeynün ahid-nâme ve tasdîk-nâmeleri dahı Der-aliyyemüzden Vezîr‑i A‘zam u Vekîl‑i Mutlakum mahzarında ve mülâzim‑i Dergâh‑ı
sipihr‑iştibâhımuz olan sâ’ir vüzerâ‑yı ızâm u ricâl‑i Dîvân ve Ocaklarum ricâli
muvâcehelerinde France Devleti'nün kefâleti ve murahhas u mütevassıt olan ilçi‑i
mûmâ-ileyhün yediyle mübâdele olunup li'llâhi'l‑hamdü ve'l‑minne keyfiyyet‑i
musâleha ber‑vefk‑ı merâm pezîrüfte‑i hüsn‑i itmâm ve emr‑i musâleha resîde‑i
mertebe‑i ıhtitâm olmağla bu kâr‑ı hayriyyet‑medârı cânib‑i ilhânîlerine dahı ifâde
vü beyân vâcib ve bu vesîle ile emr‑i musâlehayı umûmen tavâyif‑i Tatar'a işâ‘at ü
i‘lân lâzim ü lâzib oldığından gayri hudûd keyfiyyetinün tanzîm u tesviyesiyçün
ta‘yîn olunan muhaddidlere cânib‑i hâniyyet‑me’âblarınun inzımâm‑ı hüsn‑i nezâretleri şurût u kuyûd‑ı muhâdene vü musâlehadan olup ve şart kılındığı üzre hâlâ
taraf‑ı Devlet‑i Aliyyemüzden muhaddidler dahı ta‘yîn olunmak hasebiyle karîben
irsâl ve bu def‘a dahı ahid-nâme vü hudûd-nâme‑i hümâyûnumuzun birer sûretleri
tarafınuza îsâl olunmağın i‘lâm‑ı hakî[ka]t‑i hâl ve ifhâm‑i keyfiyyet‑i müsâleme‑i
hayriyyet‑me’âl içün mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumuz
dahı ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
İmdi lede'l‑vusûl; sâlifü'z‑zikr uhûd ü hudûd keyfiyyâtı suver‑i ahid-nâme vü
hudûd-nâme‑i hümâyûnlarımuzdan bi‑tamâmihâ ma‘lûm‑ı ilhânîleri oldukda keyfiyyet‑i muvâde‘ayı bi'l-cümle tavâyif‑i Tatar'a ve ol cevânibde vâkı‘ oymakâ[n] u
sükkân u kuttân rü’esâ ve söz sâhıblerine ve sâyir i‘lâmı muktezî olan mîrzâyân u
kibâra i‘lân u işâ‘at ve şurût‑ı musâlehayı halel tatarrukından vıkâyet husûslarını
ifhâmda dikkat ve ba‘d‑ezîn taraf‑ı hümâyûnumuzdan işâret olundığı vechile hudûd hâlâtınun dahı tesviyesine nezâret ve cebîn‑i ihlâs‑mübîn‑i hânîlerinde lâmi‘ u
sâtı‘ olan envâr-ı rüşd ü dirâyet ve âsâr‑ı pertev‑i fıtnat muktezâsınca her husûsun
alâ-mâ‑hüve'l‑me’mûl itmâm u husûline bezl‑i cüll‑i himmet eylemeleri me’mûldür.
Fî-evâ’ili L., sene [1]152
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31

Mengli Giray Han'ın Vefatı ve Kırım Hanlığı'na Kalgay Selamet
Giray'ın Tayini

Death of Mengli Giray Khan and Appointment of Qalga
Selamet Giray to the Crimean Khanate
Mengli Giray Han'ın vefatı üzerine Kırım Hanlığı'na Kalgay Selamet
Giray'ın tayin edilerek hanlık berat ve hil'atinin çeşitli hediyelerle birlikte
gönderildiği; kendisinden Kefe ve Bender seraskerleri ile iyi geçinip birlikte
hareket etmesi ve Ruslarla yapılan antlaşma gereğince başlatılacak olan sınır
tespit çalışmalarına nezaret etmesinin beklendiği hususlarında Sultan I.
Mahmud'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I about
appointing Qalga Selamet Giray to the Crimean Khanate after the death
of Mengli Giray Khan and sending the charter (berat) and caftan (hilat)
of khanate with different gifts; and expectation from him to get along with
the Commanders-in-Chief (serasker) of Kefe and Bender and to act jointly
with them and to supervise the works of border determining according to
the treaty signed with the Russians
20 – 30 Ocak 1740

Bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan Selâmet Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Bu def‘a ahâlî‑i Kırım taraflarından Der-bâr‑ı Hılâfet‑medâr‑ı mülûkânemüze tevârüd iden kâğıdlarda, bundan akdem Kırım Hânı olan Mengli Giray Hân
[bâ-]emr‑i Melik‑i Zü'l‑celâl dâr‑ı bakâya irtihâl idüp ve siz Kırım'da mevcûd olan
urûğ‑ı pür‑fürûğ‑ı Cengîziyye'nün eşca‘ u erşedi ve Selim Giray Hân-ı merhûmun
bakıyye evlâdlarınun ercmend ü emcedi ve bâ‑husûs bir müddetden berü Kalgaylık
mesnedinde bulunmanuz takrîbi ile tertîb ü i‘mâl‑i asker ve tesviye‑i umûr‑ı leşkerde tedbîr-i hasen ve tavr‑ı merğûb‑ı müstahsen ile nice-nice me’âsir‑i hamîde
vü mesâ‘î‑i sa‘îdenüz zâhir olmağla irsen ve iktisâben her hâlde medâric‑i hâniyyete ıs‘âd u irtikâya elyak u sezâ-vâr oldığınuz vâzıh u âşikâr olduğından gayri
Kırımlu ile der-kâr olan takdîm‑i merâsim‑i âmîziş ü ülfet ve mürâ‘ât‑ı levâzim‑i
nevâziş ü hüsn‑i mu‘âşeretinüz âlem‑pesend ü dil‑bend bir kâr‑ı kiyâset‑şi‘âr olup
ve vârid olan tahrîrât muktezâsınca cümlenün marzî vü muhtârı olduğunuz dahı
şîme‑i cemîle vü sîret‑i cezîlenüzi isbât u tahkîk ve hakkınuzda olan hüsn‑i zann‑ı
şâhânemüzi te’yîd ü tasdîk itmekle şeref‑yâfte‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumuz mûcebince berât‑ı âlî-şân‑ı mevhibet‑nişânımuz ile Kırım Hânlığı cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuza tevcîh ü taklîd olunup ve Kağılgaylık hıdmeti içün
selâtîn-ı bâ‑temkînden her kimi murâd idersenüz tarafınuzdan ba‘de'l‑ihtiyâr arz u
iş‘âr olunmak üzre re’y‑i rezîninüze ihâle vü ıhmâl ve taraf‑ı hânîlerinden ilbâs
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olunacak hıl‘ati dahı tarafınuza irsâl ve bi‑avni'llâhi'l‑Meliki'l‑Allâm eger vilâyet‑i
Kırım ve eger enhâ vü ercâsı[nu]n tertîb‑i esbâb‑ı nizâmı uhde‑i ihtimâmınuza tevdî‘ u ilzâm olunmağla nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑nümûnumuz dahı şeref‑yâfte‑i
sudûr ve hakkınuzda nevâziş ü iltifât‑ı şâhânemüz cilve‑ger‑i minassa‑i zuhûr olup
avâtıf‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra48 dûhte bir sevb kabaniçe‑i bâhiru'l‑behce ve bir semmûr kalpak ve iki mücevher otâka‑i hümâyûn‑ı
[hümâ-]sâye ve bir kabza mücevher şemşîr‑i adû‑tedmîr ve bir murassa‘ tîrkeş‑i
münîr ve bunlara ilâve bir mıkdâr atıyye‑i behiyye dahı ınâyet ü ihsânımuz olmağla
teblîğ u îsâli hıdmetiyle hâlâ Rikâb‑ı Hümâyûnumuzda Mîr‑âhûr‑ı Evvel olan Abdullah dâme mecdühû ta‘yîn ü irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; fıtrat‑ı bâ‑fıtnatınuzda olan cevher‑i asâlet ve Âsitân‑ı Sa‘âdet‑âşiyânemüze olan vüfûr‑ı sadâkatinüz muktezâsınca tekmîl‑i levâzim‑i tebcîl ile
kabaniçe‑i bâhiru'l‑behceyi dûş-ı gayret‑pûşınuza zîver ve semmûr kalpak ile mücevher otâka‑i übbehet‑eseri ber‑ser ve tîrkeş‑i cevzâ‑peyker ile tîğ‑ı süreyyâ‑cevheri ta‘lîk‑ı kemer ve atıyye‑i hümâyûnumuzı endâhte‑i ceyb‑i mufâharet‑eser eyleyüp ızhâr‑ı mübâhât-i evfer eyledikden sonra etvâr‑ı eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuza
ıktifâ ile vilâyet‑i Kırım ve ol havâlînün kâffe‑i umûrınun tedbîr‑i esbâb‑ı nizâm ve
tertîb‑i mehâmm‑ı intizâmına bezl‑i cüll‑i himmet siyâkında Moskovlu ile ber‑vech‑i te’bîd müceddeden pezîrâ‑yı akd49 ü temhîd olan musâlehanun şurût u kuyûdında ta‘yîn olunacak muhaddidlere celâdetlü Kırım hânı cenâblarınun nezâretleri der-kâr olmak ahd ü şart kılınmağla keyfiyyet‑i mühâdene vü musâleha künh ü
hakîkatleri ile ma‘lûm‑ı ilhânîleri olmak içün şeref‑sudûr bulan ahid-nâme vü hudûd-nâme‑i hümâyûnumun aynı birer sûretleri mukaddemâ ihrâc ve selefinüz merhûm-ı mûmâ-ileyhe hıtâben bu husûsun beyânı zımnında şeref‑bahş‑ı sudûr olan
nâme‑i hümâyûnumuza mashûben tesyîr u irsâl olunmışidi. Vusûlinde ba‘de-imrâri'n‑nazar mevâdd‑ı musâleha aks‑endâz‑ı mir’ât‑ı tab‘‑ı safvet50‑eserleri oldukda
bu def‘a Özi Suyı'nun öte cânibine başka ve berü cânibine başka müteyakkız u
işgüzâr muhaddidler taraf‑ı Devlet‑i Aliyyemüzden ta‘yîn olunup müste‘înen bi'llâh karîben sevk u îsâlleri musammem olmağla şurût‑ı ahid-nâme‑i hümâyûnumuz
mûceblerince muhaddidlere inzımâm‑ı hüsn‑i nezâretleri der-kâr u masrûf olup ve
Kefe Ser‘askeri Vezîrüm Numan Paşa ile anda oldukca hüsn‑i ülfet ve hâlâ Bender
Ser‘askeri Vezîrüm Veli Paşa dahı taraf‑ı hânîlerine tahrîr ideceği hâlâtun tevsîk u
temşiyetine mübâderet ve inşâa'llâhü Te‘âlâ Kağılgaylık hıdmeti içün taraf‑ı hânîlerinden her kim ihtiyâr olunur ise re’y‑i rezîninüz üzre nasb u takrîr ve berâtı ısdârıyçün tarafınuzdan arzolunmağa dikkat ve sâ’ir lâzime‑i uhde‑i ilhânîleri olan
umûr u husûslarun küllîsine basîret‑i tâmm ile kıyâm u mübâşeret ve lâzimü'l‑inhâ
olan ahvâl ü âsârı pey-der-pey arz u işâret eylemeleri me’mûldür.
Fî-evâhıri L., sene 1152
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Rus Esirlerin Serbest Bırakılması

32

Release of Russian Captives
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan antlaşmanın ilgili maddesi, iki
tarafa da ellerindeki esirleri serbest bırakma yükümlülüğü getirdiğinden,
durumun halka ilan edilip her kimin elinde Rus esir varsa serbest
bırakılmasının sağlanması ve senet karşılığında Rus tarafına teslim edildikten
sonra düzenlenecek defterlerinin İstanbul'a gönderilmesi hususunda Sultan
I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about announcement of the condition to the
people that the related treaty signed between the Ottoman Empire and
Russia imposed obligation on both sides to release captives in their hands,
and ensuring everybody to release the captives they had and sending
registers (defters) to be prepared after handing over the captives exchange
for title deed (temessük) to Istanbul
26 Mayıs – 5 Haziran 1741
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
üsârâya dâ’ir hâlâ Kırım Hânı Selâmet Giray Hân
[dâmet] ma‘âlîhiye yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Devlet‑i Aliyyemle Moskovlu beyninde bu def‘a akd ü tecdîd olunan musâleha‑i mü’ebbedenün mübâdele olunan ahid-nâme vü tasdîk-nâmesinde; "Tarafeynden ahzolunan üsârâdan Devlet‑i Aliyyemde İslâm'a gelenlerden ve Moskov Devleti'nde tanassur idenlerden mâ‘adâsı bilâ‑te’hîr u bahâ vü mübâdele vü istisnâ âzâd
olunalar ve işbu mevâdd akdolundukdan sonra sulh esnâsında Moskov Devleti'nden istirkâk olunmış üsârâ Kırım ve Bucak ve Kuban ve Osmânlı ve Tatar ve Devlet‑i Aliyyemün sâ’ir re‘âyâsında bulunduklarında bilâ‑bahâ reddolunalar." diyü
şart u tevsîk ve kayd ü tenmîk kılınmakdan murâd u maksûd, mukaddemâ hengâm‑ı
muhârebede gerek Kırım ve Kılburun ve Kuban ve Bucak semtlerinden ve gerek
Özi ve Hotin ve sâ’ir ol havâlîlerden kefere ellerine dûçâr olan ehl‑i İslâm eyâdî‑i
İslâm'a giriftâr olan Moskov üsârâsına nisbet evfer ve belki rub‘ u humsından ezyed ü ekser oldığından kat‘‑ı nazar nice vücûh‑i ricâl ü a‘yân ve taklîd‑i hükûmet ü
emâret olunmış ba‘zı ümerâ vü mîr‑i mîrân ve ihrâz-i mesned‑i vâlâ‑yı Vezâret itmiş vüzerâ‑yı zî-şân misillüleri bi‑takdîri'llâhi'l‑Meliki's‑Settâr dest‑gîr‑i küffâr oldukları zâhir u bedîdâr ve Moskovlı'dan bu makûleler ile re’sen be‑re’s mübâdeleye
çespân ceneral makûlesi değil ve belki zâbıtân ve i‘tinâya şâyân bir ferdi girifte‑i
pençe‑i İslâmiyân olmadığı müte‘ayyin ü âşikâr olmağla bu gûne şirzime‑i kalîle
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mesâbesinde olan Moskov üsârâsına bedel bunca ehl‑i İslâmun ve müte‘ayyinân‑ı
ricâl‑i Saltanat-ı Seniyyemün mevkûf‑ı esr olmaları münâfî‑i şîme‑i mürüvvet ü
emânet ve ale'l‑husûs; "Te‘âvenû ale'l‑birri ve't‑takvâ."51 hükm‑i celîli ile müntesibân‑ı millet‑i beyzâ‑yı Mustafavî ve mütemessikân‑ı urve‑i vüskâ‑yı şer‘-ı kavîm‑i
Nebevî olan ümmet‑i Muhammed'ün kayd‑ı esrden istihlâslarına mu‘âvenet âmme‑i muvahhıdîn üzerlerine farîza‑i zimmet ve vâcibe‑i uhde‑i diyânet olunmasına
mübtenî ve ber‑minvâl‑i muharrer giriftâr‑ı kefere‑i li’âm olan vücûh ü âhâd‑ı ehl‑i
İslâm'un ıtlâk u tahlîsları tarafeyn üserâsınun52 bilâ‑te’hîr u bahâ vü mübâdele vü
istisnâ âzâd olunalar." şartından gayri ne bahâ ile ve ne vücûh‑i uhrâ ile imkân‑pezîr
olmamağla mâdde‑i mezkûrenün bi'l‑âhıre ve bi'z‑zarûre bu siyâk üzre karâr‑dâde‑i
takviyeti dahı maslahat‑sencân‑ı Devlet‑i Aliyye ve hayr‑hâhân‑ı Saltanat-ı Seniyyem olan bi'l-cümle vükelâ‑yı Devletümün ittifâk‑ı ârâ ile tecvîz ü istihsânlarına
mebnî oldığından fazla fi'l‑hakîka mâdde‑i mezkûrenün bu vechile akd ü temhîdi
mahz‑ı hayr idüği dahı bi'l‑bedâhe vâzıh u celî olmakdan nâşî muvâfık‑ı merâzî‑i
Deyyân ve mutâbık‑ı ârâ‑yı53 kâr‑dânân olmak vechiyle mâdde‑i merkûme siyâk‑ı
meşrûh üzre temhîd ü tanzîm kılındıkdan sonra tarafeynden şart‑ı mezbûrun infâz ü
icrâsına şürû‘ u mübâşeret olunup ibtidâ beğlik zindânlarda ve çekdirme sefînelerinde olan, anlardan başka makarr‑ı Hılâfetüm olan mahmiyye‑i Kostantıniyye ve
tevâbi‘âtından ricâl‑i devlet ve âhâd‑ı54 ra‘ıyyet yedlerinde bulunan Moskov esîrleri bi't‑taharrî buldurılup tahlîs ve Dersa‘âdetümde mukîm Moskov beğzâdelerine
teslîm olundukça anlarun câniblerinden dahı az‘âfı mertebesi ehl‑i İslâm ve nice
vücûh‑i a‘yân u zâbıtân u mîr‑i mîrân misillüler ve bâ‑husûs vüzerâdan olanlar istihlâs ve ceste-ceste hudûd‑ı İslâmiyye'ye îsâl kılınup ve bu vechile şerâyıt-ı müsâlemenün infâzine tarafeynden germiyyet birle ibtidâr olunmağla cenâb‑ı Hılâfet‑me’âb‑ı husrevânem dahı itmâm‑ı kâra bezl‑i cüll‑i himmet siyâkında Memâlik‑i Mahrûsemde bulunan Moskov esîrleri her kimün yedlerinde bulunur ise ashâbı
bilâ‑tereddüd varan mübâşirlere teslîm ve Der‑i Devlet‑medâruma irsâl ü tesyîr
eylemeleriyçün etrâf u eknâfa evâmir‑i aliyyem ile tenbîh ü te’kîd eylemeden ve bir
tarafdan dahı teftîş ü tefahhusdan bir ân hâlî olmayup ibkâ‑yı ahd ve îfâ‑yı va‘de her
hâlde sa‘y‑i bî‑şümâ[r] olunmadadur; lâkin hâlâ Âsitâne‑i Sa‘âdetümde olan Moskovlu'nun murahhas büyük-ilçisi ile taraf‑ı hümâyûnumdan mükâlemeye me’mûr
olanlar mecâlis‑i müte‘addidede bi'l‑müzâkere; "bu âna dek mevkûf‑ı ukde‑i te’hîr
olan Azak Kal‘ası'nun şart kılındığı vechile hedmini ve tahdîd‑i hudûd ve temyîz‑i
sınur keyfiyyetlerini ve bâkî kalan üsârâ‑yı Müslimînün tahlîslarını dermiyân ve
Devleti tarafından olan ruhsatına binâ’en bu mâddelerün bir ân evvel re’yi ile tasfiye vü tetmîmini" îrâd u beyân eylediklerinde ilçi‑i mûmâ ileyh dahı cevâbında;
"Tavâ’if‑i Tatar yedlerinde olan Moskov esîrlerinden henüz bir ferdi tahlîs u teslîm
olunmamağla bâkî üsârâ‑yı Müslimînün halâsları ve işlerün kat‘ u itmâmı anlarun
51
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ıtlâklarına menût ve bu bâbda Devlet‑i Aliyye tarafından adem‑i takayyüd ü i‘tinâ
hâletleri meşhûd olmak hasebiyle bu mâddelerde vech‑i te’hîr u tesvîf ve mûcib‑i
ta‘vîk u tevkîf ancak matlûbumuz olan üsârâ mâddesinün temşiyet bulmasıdur."
diyü tasrîhan ve telmîhan zikr u îrâd ve bu kelâmı üzre ısrâr u ınâd itmekle tarafeynden bi'l‑iktizâ bu gûne karâr‑dâde olmış mâddenün te’hîri zımnında bunca ehl‑i
İslâmun bend‑i esrde kalmaları münâfî‑i hamiyyet‑i dîn ü Devlet‑i Aliyyem olmakdan nâşî derhâl husûs‑ı mezbûra evvelkiden ziyâde sa‘y‑i mevfûr ve dikkat‑i
bî‑kusûr olarak tîz elden bin nefere karîb Moskov üsârâsı tedârük ü tahlîs ve ilçi‑i
mûmâ-ileyhe teslîm ve sefâyin ile Azak hudûdlarına irsâl ü tesyîr olundığı ve şart
kılındığı üzre bu mâddenün infâz ü icrâsına tekrâren taraf-taraf mukdim ü mübrim
mübâşirler ta‘yîn ile himmet‑i vâlâ‑nehmet‑i şâhânem masrûf u der-kâr oldığı ve
zu‘mlarınca işlerün sebeb-i avk u te’cîli ancak üsârâ mâddesine münhasır idüği siz
ki Hân‑ı âlî-şân‑ı müşârun-ileyhsiz, ma‘lûm‑ı ilhânînüz oldukda fıtrat‑ı pâkîze‑tıynetinüzde olan cevher‑i dirâyet ü diyânet ve âsâr‑ı himmet ü fütüvvet lâmi‘asınca
husûs‑ı mezbûrı siz dahı fikr u te’emmül ve el‑yevm kayd‑ı esrde kalan bunca ümmet‑i Muhammed'ün mübtelâ‑yı şedâyid‑i mıhnet ve giriftâr‑ı ıztırâb u meşakkat
olmaları revâ‑dâde‑i seciyye‑i insâf‑ı diyânet‑ittisâf olmadığını ve işlerün bu vakte
dek mânde‑i ukde‑i tesvîf olmasına fakat bu mâdde sebeb ü ıllet oldığını ve eger
bundan böyle dahı bir müddet imhâl olunmak lâzim gelse tâ’ife‑i merkûme mecbûl
oldukları televvün ü hud‘alarını setr içün bu makûle uhûd‑i mevsûkaya adem‑i ri‘âyet hâletini taraf‑ı Devlet‑i Aliyyeme azv ü nisbet idecekleri ihtimâlden ba‘îd olmadığını ve binâ‑berîn husûs‑ı mezbûrun alâ-eyyi hâlin husûl ü itmâmı murâd‑ı
hümâyûnum idüğini mülâhaza vü tahayyül buyurdukdan sonra zîr‑i nigîn‑i hükûmetinüz olan iklîm‑i Kırım ve diyâr‑ı Bucak ve tavâyif‑i Nogaylu ve'l‑hâsıl bi'l-cümle asnâf‑ı Tatar'un vücûh‑i a‘yân u eşrâfı ve sunûf‑ı mîrzâyân‑ı diyânet‑ittisâflarına
yarlığ‑ı belîğ-ı ilhânînüz ile bu hâletleri ifâde vü tefhîm ve; "El‑mü’minü
ehu'l‑mü’mini, va'llâhü fî-avni'l‑abdi mâdâme'l‑abdü fî-avni ehîhi'l‑Müslim." hadîs‑i şerîfi mısdâkınca herkes ellerinde bulunan Moskov üsârâsını ber‑mûceb‑i
ahid-nâme tarafınuzdan me’mûr olanlara bilâ‑tereddüd teslîm eylemeleri hâlâ eydî‑i küffârda kalan bu kadar ıhvân‑ı dîn ve ebnâ‑yı cins‑i celâdet‑âyînlerinün istihlâslarına medâr u i‘ânet ve fermân‑ı Hazret‑i Nübüvvet‑penâh'a mahz‑ı itâ‘at olmağla bu mukâbelede dünyevî ve uhrevî fâ’iz olacakları mesûbât‑ı cezîle vü ücûr‑ı
celîleden fazla bu mâddenün semere vü âsârı hem‑cinsleri olan bi'l-cümle üsârâ‑yı
Tatar'un dahı halâslarına bâdî olacağını bir hôşca telkîn u ta‘lîm buyurup ve lâkin
dâ‘ıye‑i tekâzâ‑yı zınnet birle esîrlerini ketm ü ıhfâ ve taraf‑ı kâânînüze teslîmden
nükûl ü ibâ idenler üsârâ‑yı Müslimîn ve hem‑cinsleri olan sunûf‑ı Tatar‑ı muvahhıdîn ile ma‘kûd olan rişte‑i uhuvvet‑i dîniyyelerin kendü elleriyle kat‘ itmiş olmalarıyla o makûleler ihrâz-i sa‘âdet‑i dâreynden bî‑behre vü mehcûr ve rûz‑ı restâ‑hîzde mansûb u kâ’im olan Dîvân‑ı Celîlü'l‑unvân‑ı Hazret‑i Yezdânî'de ve mahâzır‑ı
hazerât‑ı peygamberân‑ı zevî-şânda iddi‘â‑yı rahm u şefakat‑i İslâmiyyeden
matrûd u menfûr olacakları ve bu hâlât‑ı rediyye vukû‘ından başka mişkât‑i envâr‑ı
Nübüvvetden lem‘a-rîz‑i sudûr olan işbu hadîs‑i latîf‑i itâ‘at‑redîfün mazmûn‑ı
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münîfine mütâba‘at ve fermân‑ı Hazret‑i Risâlet‑penâh'a itâ‘at itmemiş olmalarıyla
bu keyfiyyet‑i rediyyeyi irtikâb el‑ıyâzü bi'llâhi Te‘âlâ mahrûm‑ı şefâ‘at‑i kübrâ
olmak gibi mehâlik‑i uzmâya ilkâlarını işrâb ideceğinden başka ulü'l‑emre inkıyâd
nusûs‑ı kâtı‘a ile müsbet iken adem‑i imtisâli zâhir olanlar hükm‑i Perverdigâr'a
muhâlefet itmiş olmalarıyla ol makûleler haklarında icrâ olunacak ahkâm‑ı şer‘ıyyenün muktezâsı ne vechile oldığı ulemâ‑yı a‘lâmun ifâde vü tenbîhleriyle cümlenün sâmi‘a‑i intibâhlarına ilkâ ve temşiyet‑i maslahata cidd‑i evfâ olunarak ber‑vech‑i muharrer kalem‑rev‑i hükûmetinüzde olan iklîm‑i Kırım ve memleket‑i Bucak
ve Kuban'da mütemekkin olanlarun ve aşâyir u kabâ’ilde olan tavâyif‑i Tatar'un
sağîr u kebîr ve ganî vü fakîr ve pîr u nâ‑pîrlerinün cümlesi fermân‑ı hümâyûn‑ı
diyânet‑makrûnuma imtisâl ü ittibâ‘ ve ellerinde bulunan Moskov esîrlerini ahid-nâme‑i hümâyûnum şurûtı üzre cânib‑i ilhânînüzden ta‘yîn olunanlara bilâ‑ta‘allül
teslîm idüp refte-refte cem‘ olundukça mıkdâr u adedleri beyânı ve defterleriyle
pey-der-pey civârınuzda vâkı‘ akreb‑i hudûdda bulunan Moskov ceneraline, yoğise
zâbıtına tarafınuzdan teslîm olunmak ve ol dahı teslîmini müş‘ır cânibinüze sened
virmek ve bu cânibde ilçi ile sebkat iden mükâlemede anlar dahı kendülerde bulunan Tatar esîrlerini ve sâ’ir ehl‑i İslâmı bilâ‑tereddüd teslîme müte‘ahhid olmalarıyla tarafınuzdan dahı üsârâ-yı Tatar taleb ve istihlâs ve geldikçe teslîm buyurılmak
ve Moskovlu'ya virilen üsârânun mıkdâr u kemmiyyetlerini mübeyyin defterün bir
sûreti dahı nev be‑nev Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâr‑ı şâhâneme irsâl buyurılmak vechleriyle mâdde‑i merkûmenün ta‘dîl ü tasfiyesine himmet-i vâlâ‑nehmet‑i ilhânîleri
bî‑dirîğ u der-kâr buyurılmak içün mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûn‑ı diyânet‑makrûnumuz ısdâr [ve] (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; şerâyıt-ı sulh u salâhdan olan üsârâ mâddesinün bast u tafsîl
olunan vech üzre bi‑mennihî Te‘âlâ müsâra‘aten temşiyet ü icrâsıyla bunca ehl‑i
İslâma vesîle‑i rehâ vü halâs ve bu âna dek mevkûf‑ı ukde‑i te’hîr olan mevâdd‑ı
müsâlemenün dahı pezîrâ‑yı hıtâmı ile ilâ-mâşâa'llâhü Te‘âlâ mezkûr-ı elsine‑i
avâmm u havâss olmağa bezl‑i vüs‘‑ı mevfûr ve sarf‑ı sa‘y-i55 makdûr buyurup
müsteclib‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhânemüz olur âsâr‑ı meşkûre vü me’âsir‑i
mebrûre ızhârına ziyâdesiyle ikdâm u ihtimâm eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâsıtı Ra., sene 1154
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Kırım Hanlığı'nın Selamet Giray Han Uhdesinde Bırakılması

33

Keeping the Crimean Khanate under Selamet Giray Khan

Kırım ve ona bağlı yerlerin işlerinin tanzim edilip halkın adaletle idare
edilmesinde ve Aksu bölgesindeki sınır tespit çalışmalarında ortaya
koyduğu çaba ve hizmetlerden dolayı Kırım Hanlığı'nın yine kendi
uhdesinde bırakıldığı ve beratının çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği;
kendisinden hizmetlerini bundan sonra da aynı şekilde sürdürüp Azak ve
Ur bölgelerindeki sınır tespit çalışmalarına nezaret etmesinin beklendiği
hususlarında Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about keeping the Crimean Khanate on him
for his great efforts and services in the matters of organizing the affairs
of Crimea and its subject places and governing the people in justice and
his works on border determining in the region of Aksu, and sending his
charter (berat) with various gifts; and expectation from him to continue
his services in the same way hereafter and to supervise the works on border
determining in the regions of Azov and Ur
27 Ocak – 6 Şubat 1741
Hâlâ Kırım Hânı olan Selâmet Giray Hân
dâmet ma‘âlîhi[ye] nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, zü'l-kadri'l-etemmi ve'lfahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet, sülâle‑i
hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı Selâmet Giray Hân
dâmet ma‘âlîhi tahıyyât‑ı anber‑bâr ve teslîmât‑ı abher‑nisâr -ki, mahz‑ı ınâyet‑i
pâdişâhîden sâdır olur- mütâla‘a kılındıkdan sonra ma‘lûmunuz ola ki:
Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı Devlet‑i müfeyyızu'l‑envâr‑ı
şehriyârî ve hâssaten gars-i yemîn‑i zât‑ı Hılâfet‑simât‑ı tâc-dârîmüz olup terfî‘‑ı
şân u unvânınuz irâde‑i bâhiru's‑sa‘âd[e]siyle a‘bâ’‑i cesîme‑i vâlâ‑yı hâniyyet
dûş-ı hamiyyet56-pûş‑ı ilhânînüze tahmîl olunaldan berü cebîn‑i safvet‑mübîninüzde
lâmi‘ olan gevher‑i necâbet ü diyânet ve hılkat-i pâkîze‑tıynetinüzde müvedda‘
olan mâye‑i asâlet ü istikâmet müsted‘âsınca tarîka‑i enîka‑i âbâ’‑i bülend‑evsâf ve
vetîre‑i nadîra‑i eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuza ıktidâ ile kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan
56
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memleket‑i Kırım ve mülhakâtından neşr‑i âsâr‑ı ma‘delet ve dest‑yârî‑i tedbîr‑i
dil‑pezîrinüz ile tensîk‑ı umûr‑ı memleket ü ra‘ıyyet ve vâkı‘ olan musâleha‑i
mü’ebbedenün şurûtına ri‘âyet iderek Aksu taraflarınun inzımâm‑ı57 hüsn‑i
ma‘rifetinüz ile hıtâm‑ı emr‑i tahdîdine sarf‑ı cüll‑i himmet ve infâz‑i ahkâm‑ı
şerî‘at ve icrâ‑yı hüsn‑i siyâset ve tabakât‑ı nâsı ri‘âyet birle lâzimü'l‑ikrâm olan
ulemâ vü ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir a‘yân u ebrâra tevkîr ve eşi‘‘a‑i envâr‑ı nasafet
ile kulûb‑ı fukarâyı tenvîre bezl‑i ictihâdınuz ve'l‑hâsıl bu âna dek cilve‑ger‑i
mir’ât‑ı zuhûr olan etvâr‑ı merğûbe ve evzâ‘‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı
ilhâm‑mazâhir‑i şâhâne ve mutâbık‑ı rızâ‑yı meymenet-iktizâ‑yı şehen‑şâhânemüz
olmışdur. Ber-hûrdâr ve ızz‑i dâreynden hıssa‑yâb‑ı envâr olasız. Hâliyâ hakkınuzda
bihâr‑ı zehhâr‑ı mekârim‑i bî‑imtinân‑ı husrevânemüz mevc‑hîz ve sehâb‑ı efzâl‑i
bî‑hemâl‑i hâkâni[yy]emüz bârân‑rîz olup avâtıf‑ı aliyye‑i Pâdişâhânemüzden
Kırım Hânlığı kemâ-[kâ]n cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze ibkâ vü mukarrer
kılınmağla ibkânuzı hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı tasdîr u
imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı bâhiru's‑sürûra dûhte ve sâde
iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i
hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i berk‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâb‑ı hânînüze
atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak üzre üç bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâsıyla
hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı
ısdâr ve teblîğıne me’mûr Silâhşôrân‑ı Hâssadan kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân
Hamza Paşa-zâde Yusuf zîde mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘-ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istibkâ ve
tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı miyân‑ı mufâharete bend ü ıhmâl ve hâssaten
olan atıyye‑i behiyyemüzi dahı ceyb‑i mübâhâtınuza îsâl ve mâdâm ki, cenâb‑ı
sadâkat‑me’âbınuz bu gûne lâyık‑ı dîn ü devlet ve sezâ-vâr‑ı merâsim‑i hâniyyet
olan harekât‑ı marzıyye üzre oldukca mesned‑i bülend‑i hânî zât‑ı ma‘âlî-sıf[â]
tınuz ile müstekırr ve i‘tilâ‑yı58 şân u unvânınuz dem be-dem müteveffir59 olmakda
iştibâh olunmayup ve bundan akdem Azak taraflarınun ve Ur hâricinün ve tahdîdine
me’mûr muhaddidlerün dahı yine dest‑bürd‑i himmet‑i keyânînüz itmâm‑ı emr‑i
me’mûrlarına dahı nezâret ve hıyta‑i hükûmetinüzde kâtınîn‑ı lâzimü'l‑ikrâm ulemâ
vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim
ikrâm ile fukarâ vü zu‘afâyı vücûh‑i mezâlimden hımâyet ü sıyânet ve hem‑vâre
neşr‑i me’âsir‑i adâlet ile hüsn‑i nizâm‑ı memlekete bezl‑i nakdîne‑i vüs‘ u kudret
eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Tahrîren; fî-evâsıtı Zi'l-ka‘de, sene selâse ve hamsîn ve mi’e ve elf.
Fî-evâsıtı Za., sene [1]153
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Barış Antlaşmasından Sonra Kırım ve Havalisinin Durumu
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Situation of Crimea and its Surroundings After the Peace
Treaty
Göndermiş olduğu mektupta yer alan konulardan; Osmanlı Devleti ile Rusya
arasındaki antlaşmaya riayet hususunda gösterdiği titizlikten memnuniyet
duyulduğu, Özi taraflarındaki sınırların güçlendirilmesi çalışmalarının
peyderpey yürütülmekte olduğu, Kabartay ve Kuban bölgesinde olan
biten şeyler ve Nogaylar hakkında ise antlaşmanın bu konuları düzenleyen
beşinci ve altıncı maddelerine uygun hareket etmesi gerektiğine dair Sultan
I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about the satisfaction with the matters of his
attention in compliance with the treaty signed between the Ottoman
Empire and Russia, and continuation of works of border enforcement in
the region of Özi step by step, and as for the events that happened in the
Kabardian and Kuban regions and Nogais, acting in accordance with the
articles 5 and 6 of the treaty which regulated those subjects, mentioned in
the letter
8 – 18 Mart 1741
Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân‑bânî'den hâlâ Kırım Hânı
Selâmet Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâr‑ı şâhânemüze bu def‘a cânib‑i ilhânîlerinden tevârüd
iden tahrîrât‑ı kâânîlerinün hulâsa‑i mazmûnlarına ılm‑i âlem‑ârâ‑yı mülûkânemüz
muhît u şâmil olmışdur. Devlet‑i Aliyye‑i ebed‑makrûnumuz ile Moskov Devleti
beyninde bundan mukaddem Belgrad altında ber‑vech‑i te’bîd akd ü tecdîd olunan musâleha‑i müsâlemet-encâmun hıfz‑ı şerâyıt-ı uhûd ü kuyûdı husûsında şi‘âr‑ı
zât‑ı dirâyet‑simâtları olan dâ‘ıye‑i hazm ü kiyâset muktezâsınca nehr‑i Kuban
ve Bucak taraflarına merreten ba‘de-uhrâ ıtâre‑i hamâme‑i tenbîhât‑ı hânîleriyle
kânûn‑ı ihtiyât u basîrete ri‘âyet ve; "Hüsnü'l‑ahdi mine'l‑îmân." hadîs‑i şerîfine
muvâfakat birle levâzim-i dostî vü hem‑civârîye mübâderetinüz pesendîde‑i tab‘‑ı
safâ‑makrûn‑ı hümâyûnumuz oldığından gayri bu hareket‑i müstevcibü'l‑meymenetleri taraf‑ı hânîlerine olan alâka‑i hümâyûnumuzun tezâyüdine dahı bâ‘is ü bâdî
olup ve Özi Boğazı ve sâ’ir ol havâlîlerde vâkı‘ serhaddât‑ı İslâmiyyenün rasânet ü
istihkâmlarına dâ’ir tastîr olunan hâlâtun dahı bundan evvel lâzime‑i vakt ü hâle
göre pey-der-pey bu cânibden tesviye vü tanzîmlerine mübâşeret ve Özi ve Kılburun havâlîlerine sâ’ir ta‘yîn olunacaklardan başka Özi ve Sivas eyâletlerinün ve
Mensûhât aklâmınun umûmen zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârları ibtidâ‑yı bahârda anda
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mevcûd bulunmak üzre mukaddemâ nâmzed ü me’mûr olmalarıyla bu siyâk üzre
bi'l-cümle süğûr‑ı İslâmiyyenün teşyîd ü tahkîmlerine mübâderet olunmada dakîka
fevtolunmayup ve cümle-i tahrîrât‑ı hânîlerinden Kabartay civârında Mazay-oğlı
aşâyirine ve andan Mesos-oğlı Arslan ve Kelemit-oğlı Mansur Mîrzâlarun birkaç
bin evli Nogaylu ile gelüp Kuban tarafında olan Nogayluyân'a mülhak u mülâkî olduklarına müte‘allik serd ü takrîr olunan mefhûmâtun, bundan başka Kabartay'nun
Başbeği olan Arslan Beğ'ün mukaddemâ ahâlî‑i Kırım ile ahd ü sebâtını müş‘ır gelen kâğıdınun ve bi'l-cümle gerek Kabartay'a ve gerek sâ’ir vukû‘ bulan havâdis ü
âsâra müterettib keşîde‑i silk‑i sutûr olan mecmû‘‑ı keyfiyyâtun zîr ü bâlâsı egerçi
mevkıf‑ı fehm ü şu‘ûra mevsûl olmışdur; ancak Moskovlu'ya i‘tâ olunan ahid-nâme‑i hümâyûn‑ı musâdekat‑meşhûnumuzun Beşinci Mâddesi'nde; "Devlet‑i Aliyye‑i Osmâniyye'nün re‘âyâsı ve Kırım Tatarları ve ale'l‑ıtlâk ana tâbi‘ her kimler
olurlar ise Moskov Çariçesinün zîr‑i hükminde olan şehr ü kurâ vü mahallere ve
Büyük ve Küçük Rus'da vâkı‘ olan re‘âyâsına ve kendüye tâbi‘ olan Kazan şehirlerine ve meskenlerine ve nehr‑i Özi ve nehr‑i Ten'de olan sevâhılün limanlarında ve
Küçük Kal‘a ve anlarda sâkin olanlara ve ale'l‑ıtlâk Moskov Devleti'nün ve kezâlik Devlet‑i Aliyyemün müte‘ayyin olacak hudûdlarına âşikâr ve gizlice bir dürlü
te‘addî vü husûmet olunmayacağından mâ‘adâ esîr itmek ve hayvânâtlarını gasb
ve bir vechile re‘âyâlarına halel virmeğe cevâz virilmeye." ve Altıncı Mâddesi'nde dahı; "Küçük ve Büyük Kabarta ahâlîleri içün tarafe[y]nden metânet gösterilmişdür ki, zikrolunan Kabartalar serbest kalalar. Ya‘nî gerek Devlet‑i Aliyyemün
ve gerek Moskov Devleti'nün zîr‑i hükminde olmayup iki Devlet beyninde fâsıla
olalar. Ve Devlet‑i Aliyyemün askeri ve Tatar tâ’ifesi zikrolunan Kabartalar'a halel
virmeyüp karışmayalar ve kezâlik Moskov Devleti tarafından dahı halel virilmeyüp
karışılmaya. Ve lâkin mu‘tâd‑ı kadîm üzre zikrolunan Kabartalar'dan râhat tahsîli
içün Moskov Devleti tarafından rehnler alınmak ve bu husûs içün Devlet‑i Aliyye
tarafından dahı rehnler alınması câ’iz ola. Ve zikrolunan Kabartalar'da iki Devletün birine şikâyete mebnî hâlet oldukda gerek Devlet‑i Aliyyeme ve gerek Moskov
Devleti'ne te’dîb ve haklarından gelinmesi câ’iz ola." diyü bast-ı şart u akd‑i ahd
olundığı ma‘lûm‑ı hâniyyet‑me’âbınuz olmağla ber‑mısdâk‑ı [âyet-i] kerîme-i "Ve
lâ-tenkuzu'l‑eymâne ba‘de tevkîdihâ."60 nakz‑ı ahde mü’eddî olur hâlâtdan ictinâb;
"Ve evfû bi'l‑ahdi, inne'l‑ahde kâne mes’ûlâ."61 mü’eddâsı üzre ibkâ‑yı ahd ve îfâ‑yı
va‘di isti‘kâb ider levâzim-i ihtiyâtı istıshâb birle mün‘akıd olan ahd ü peymâna
vefâ ve merâsim‑i şerâyıt-ı musâlehayı kemâ‑yenbağî edâ vü istibkâ farîza‑i kavîme‑i dîn ü devlet ve mühimme‑i azîme‑i ırz [u] nâmûs‑ı Saltanatumdan olmak hasebiyle nusûs‑ı kâtı‘a vü berâhîn‑i sâtı‘a ile muhâfazat u ri‘âyeti lâzim ü lâ-büdd olan
sulh u salâhun zikrolunan şerâyıt u zavâbıtı alâ-mâ‑hiye tarafınuzdan dahı mürâ‘ât
olunmak içün işbu nâme‑i hümâyûn‑ı sa‘âdet‑makrûnumuz şeref‑yâfte‑i sudûr olup
(     ) ile gönderilmişdür.
60
61
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Lede'l‑vusûl; bu sulh-ı mü’ebbedün Kırım cânibine ve havâlîsine müteferri‘
olan şerâ’itınun muhâfazası uhde‑i hânîlerine vâbeste olan umûrdan olmağla fıtrat‑ı
pâkîze‑tıynetinüzde lâmi‘ olan envâr‑ı diyânet ü emânet lâzimesince; "Va'hfazû
eymâneküm."62 nass‑ı celîlü'l‑fassı üzre amel ü hareket ve ahid-nâme‑i hümâyûnumda
bast u serd olunan kuyûdât u şerâ’itdan ol câniblere ve uhde‑i hânîlerine müferrağ
olan hâlâtun mürâ‘âtında âcilen ve ’âcilen mezîd‑i sa‘y ü dikkat ve gencîne‑i
Nübüvvetden bürûz iden; "Aleyke bi-sıdkı'l‑hadîsi ve'l‑vefâ’i bi'l‑ahd." tenbîh‑i
nebîhine mütâba‘at olunarak ber‑minvâl‑i muharrer Moskovlu ile akdolunan
dostluk ve iktizâ iden konşılık levâzimi ve sulh u salâhun muktezâsı şart bulundığı
vechile îfâ vü tekmîl ve efrâd‑ı âferîdeden kalem‑rev‑i hükûmetinüzde mütemekkin
bir ferdün mugâyir‑i şerâyıt-ı musâleha mıkdâr‑ı zerre harekete ruhsat u cevâzdan
cümleyi men‘ u tahzîr ve her hâlde isticlâb‑ı rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı hıdîvânemüze
sa‘y‑i cemîl‑i hânîleri me’mûldür.
Evâhıri Z., sene [1]153

Kırım Hanı Selamet Giray Han'ın İstanbul'a Davet Edilmesi
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Invitation of the Crimean Khan Selamet Giray to Istanbul

Barış görüşmeleri ve ona bağlı olarak ortaya çıkan meşguliyetlerden dolayı
İstanbul'a davet edilmesinin geciktiği, ancak ortada buna engel bir durum
kalmadığından, ziyaret maksadıyla İstanbul'a davet edildiği hususunda
Sultan l. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about the delay of his invitation to Istanbul
due to peace negotiations and related engagement; and his invitation to
Istanbul for a visit
27 Ocak – 6 Şubat 1742
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Hılâfet‑penâhî'den
hâlâ Kırım Hânı Selâmet Giray Hân dâmet
ma‘âlîhiye da‘vet‑i şâhâneyi hâvî nâme‑i hümâyûndur.
Kırım hânlarınun Devlet‑i Aliyyemüze olan ihtisâs u imtihâzları muktezâsınca eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâfınuz ba‘zan Südde‑i Sa‘âdet‑uddemüze da‘vet ve manzûr‑ı
ayn‑ı ınâyet kılınmak âdet‑i hasene‑i hânedân‑ı Hılâfetimüz olup ve bâ‑husûs
cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı hâss‑ı mülûkâne ve gars-i yemîn‑i mev62

Kur’ân-ı Kerîm, 5/89
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hibet‑zamîn‑i husrevânemüz olmanuz ile cebîn‑i ihlâs‑mübîn‑i kâânînüzde lâmi‘ u
dırahşân olan envâr‑ı şehâmet ü sadâkat ve hamîr‑i mâye‑i fıtratınuzda merkûz olan
âsâr‑ı asâlet ve hüsn‑i akîdet muktezâsınca Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze eslâf‑ı
pâkîze‑nihâdınuzdan ziyâde cilve‑ger‑i mir’ât‑ı zuhûr olan sûret‑i ihtisâs-ı vüdd
ü63 mahabbet ve vüfûr‑ı ihlâs u meveddetinüze binâ’en şeref‑i ziyâret‑i Rikâb‑ı
Kâm‑yâb‑ı Pâdişâhânemüz ile müşerref ü müstes‘ıd olmanuz içün bu vakte dek
icrâ‑yı rüsûm‑ı da‘vet‑i şehen‑şâhânemüz ile eslâf‑ı kirâmınuzdan ezyed takdîm‑i
nevâziş ü ikrâmınuza mürâ‘ât muktezî vü vâcib olmışiken mesned‑i vâlâ‑yı hâniyyet şeref‑i kudûmünüz ile müşerref oldığı hengâm‑ı meymenet‑irtisâm, eyyâm‑ı
musâleha‑i müsâlemet‑encâma tesâdüf idüp ilçiler âmed‑şüdleri ve muhaddidler
ta‘yîni misillü meşâgıl‑i kesîre tehallüli bu merâmun husûline perde‑keş‑i te’hîr u
tesvîf olmışidi. El‑hâletü hâzihî yümn‑i tevfîk‑ı Hazret‑i Yezdânî ve hüsn‑i himmet‑i
cenâb‑ı ilhânîleri ile te’kîd ü istihkâm‑ı sulh u salâha müteferri‘ olan umûr u husûslar ahsen-i vechile pezîrâ‑yı encâm ve resîde‑i serhadd‑i ihtitâm olmakdan nâşî li'llâhi'l‑hamd zîr‑i nigîn‑i hükûmet‑i hânîlerinde zâhiren gavâ’il ü meşâgıle dâ’ir bir
nesne kalmayup bu hılâlde Rikâb‑ı Müstetâb‑ı hıdîvânemüze tahrîk‑i rikâb‑ı nehzat
eylemenüze irâde‑i seniyye‑i şâhânemüz ta‘alluk itmeğin işbu nâme‑i hümâyûn‑ı
mülâtafet‑makrûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; hânedân‑ı rasînü'l‑erkânımuza olan meveddet‑i hâlisanuz
muktezâsınca inşâa'llâhü Te‘âlâ makarr‑ı hükûmetinüzden hareket ve salt [u] sebükbâr alâ-tarîkı'z‑ziyâre Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze gelmeğe bezl‑i cüll‑i himmet
eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâhıri Za., sene [1]154
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Kırım ve Havalisinde Yaşanan Antlaşma İhlalleri

36

Violations of the Treaty in Crimea and its Surroundings
Tatarların tuz çıkarmaya gelen bir grup Rus Kazağının mal, hayvan ve paralarını
gasp, kendilerini esir ve katl ettikleri, Kırım ve Kuban bölgelerinde hâlâ
Rus esirler bulunduğu, Nogaylıların Leh ve Kazak bölgelerine tecavüz edip
çapulculuk yaptıkları ve Kuban seraskerinin antlaşmanın uygulanmasında
kayıtsız davrandığı haber alındığından, Tatarların bu şekilde hareketten
men olunup Rus Kazaklarının gasbedilen hayvan, mal, para ve eşyaları ile
Rus esirlerin iade edilmesi, Kuban seraskerinin yerine de başka birinin tayin
edilmesi hususlarında Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray
Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about the prohibition of the Russian Cossacks
from that kind of behaviors, and return of the plundered animals,
properties, money and wares of the Russian Cossacks and the Russian
captives upon hearing that the Tatars plundered properties, animals and
money of a group of the Russian Cossacks who came to extract salt and
captived themselves and killed them, and the Russian captives were still
existent in the regions of Crimea and Kuban, and the Nogais raped and
pillaged on the Polish (Leh) and Cossack regions, and the Commander-inChief (serasker) of Kuban acted indifferent for application of the treaty
11 – 21 Ağustos 1743
Taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den hâlâ Kırım Hânı Selâmet Giray
dâmet ma‘âlîhiye sâdır olan nâme‑i hümâyûn‑ı64 şevket‑makrûnun sûretidür.
Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârumla Rûsiyye Devleti beyninde bundan
mukaddem ber‑vech‑i te’bîd akd ü tecdîd olunan musâleha şurûtınun hıfz u vıkâyetine taraf‑ı zâhiru'ş‑şeref‑i husrevânemden mürâ‘ât olundığı misillü müntesibân‑ı
Saltanat-ı Seniyyem olanlar taraflarından dahı ri‘âyet ne mertebe vâcibe‑i uhde‑i
sadâkat ve ne gûne lâzime‑i zimmet‑i ubûdiyyetleri oldığı cümleden ziyâde cenâb‑ı
hâniyyet‑me’âbınuzun ma‘lûmunuz ve bâ‑husûs tavâyif‑i Tatar'un zimâm‑ı zabt u
rabtları müsellem‑i kabza‑i ilhânînüz olmak takrîbiyle anlarun mugâyir‑i şurût‑ı
musâleha vaz‘ u tecâvüzlerinün hüsn‑i müdâfa‘ası mahmûl‑i dûş-ı kâânînüz olmak
takrîbi ile ol merzbûmda hudûs iden ârıza‑i ihtilâf dest‑yârî‑i himmet‑i hükümrânîleriyle pezîrâ‑yı i’tilâf olmak vazâyif‑i âyîn‑i hânî ve zavâbıt‑ı kavânîn‑i kâânîlerindendür. Binâ’en-aleyh bu def‘a dahı Devlet‑i müşârun-ileyhâya tâbi‘ Kazak
64
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tâ’ifesi muhtâc oldukları tuz ihrâcına vardıklarında hılâf‑ı me’mûl tâ’ife‑i Tatar taraflarından yüz altı re’s bârgîr ve yiğirmi sekiz re’s öküzleri ve bir mıkdâr nukûd u
eşyâları nehb ü gâret ve on nefer âdemlerinden kimi maktûl ve kimi mecrûh u esîr
oldukların Âsitâne‑i Sa‘âdetümde mukîm Rûsiyye Kapu-kethudâsı Veşnekof hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayr Devleti tarafından olan me’mûriyyetine binâ’en Der-bâr‑ı
Hılâfet‑karâr‑ı mülûkâneme i‘lâm ve gasbolunan hayvânât u nukûd u eşyâ tahsîl
ve ashâbına redd ü ırzâ recâsı zımnında Kırım ve Kuban câniblerinde bâkî kalan
Moskov üsârâsınun şurût‑ı ahid-nâme‑i hümâyûn mûcebince redd ü teslîmlerine
himmet‑i husrevânem mebzûl kılınmasını istirhâm eylediğinden gayri Nogaylu
tâ’ifesi bir vechile kendü hâllerinde turmayup Lehlü cânibine ve Kazak semtlerine
mugâyir‑i şurût‑ı musâleha îsâl‑i mazarrat ve nehb‑i emvâl ile îkâ‘‑ı hasâretden hâlî
olmadıkları ve hattâ Özi Kal‘ası binâsı hıdmetinde i‘mâl olunan arabalardan re‘âyânun öküzlerin gasb u serika eyledikleri ve Kuban Ser‘askerinün şerâyıt-ı sulhun
kıvâm u istikrârında adem‑i mübâlâtı âhar mahallerden sahîhan sem‘-ı hümâyûnuma vâsıl olmağla Tatar tâ’ifesinün bu makûle mugâyir‑i şurût‑ı musâleha harekete
cesâretden men‘ u def‘leri muktezî ve bâ‑husûs iktizâ‑yı vakt ü hâle göre mertebe‑i vücûbda bir keyfiyyet idiği beyândan müstağnî olmağın mahsûsan işbu nâme‑i
hümâyûnum şeref‑efzâ‑yı sudûr olup (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; zât‑ı necâbet‑âyâtınuzda merkûz olan cevher‑i asâlet ü basîret
muktezâsınca musâleha‑i merkûme‑i mü’ebbedenün kıvâm u devâm ve istimrâr u
istihkâmı mültezem‑i Pâdişâhânem idüği karîn‑i yakîninüz olmağla bu bâbda
mezîd‑i takayyüd ü ihtimâm birle Devlet‑i müşârun-ileyhâdan nehb ü gâret olunan
hayvânât u nukûd u eşyâyı bi‑eyyi vechin kân zuhûra getürdüp bi't‑tamâm tahsîl ve
taraflarına bilâ‑noksân redd ü teslîm itdürdüp ve kezâlik Kırım ve Kuban taraflarında
bâkî kalan Rûsiyye üserâsına dahı tefahhus u istifsâr ile buldurdup anları dahı
şurût‑ı ahid-nâme‑i hümâyûn mûcebince taraflarına teslîm birle kendüleri ırzâ ve
teslîmlerini müş‘ır alınan senedâtı Der‑i Devlet‑medârımuza irsâle sa‘y‑i evfâ ve
bu mukâbelede Devlet‑i müşârun-ileyhâda kalan üserâ‑yı ehl‑i İslâm bakâyâsını
cenâbınuz dahı anlardan taleb ü ahz eyleyüp hâsılı bu husûslara tedbîr‑i dil‑pezîrinüz
ile nizâm ve hüsn‑i hıtâm virüp ber‑vech‑i muharrer Kuban Ser‘askerinün şerâyıt-ı
musâleha ri‘ayetinde zuhûra gelen adem‑i mübâlâtından nâşî azli îcâb itmekle
murâd‑ı hümâyûnum oldığı vechile Ser‘asker‑i merkûmı dahı azl ve yirine âkıl ü
müdebbir ve mu‘temed ü mu‘tedil bir kimesneyi Ser‘asker nasbeylediğinüzden
sonra fîmâ‑ba‘d gerek Nogayluyân ve gerek sâ’ir tavâ’if‑i Tatar'un bu misillü
hareketden men‘ u tahzîrlerine bezl‑i cüll‑i himmet ve Bucak Ser‘askeri dahı re’y ü
tedbîrinüze mütâba‘at iderek keyfiyyet-i redd ü teslîmde bezl‑i makderet eylemesi
başka emr‑i şerîfümle kendüye tavsiye vü tenbîh olunmağla tenbîh ü tefhîmi
lâzim gelen husûsları gerek Ser‘asker‑i mûmâ-ileyhe ve gerek Kalgay sultân ile
nasbitdiğinüz Kuban Ser‘askerine taraf‑ı ilhânînüzden tenbîh ü işâret ve şurût‑ı
müsâlemenün ilâ-mâşâa'llâhü Te‘âlâ idâme vü istimrârına sarf‑ı miknet ve tafsîlen
keyfiyyeti Dersa‘âdetüme i‘lâma müsâra‘at eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâhıri C., sene [1]156
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Rusların Balık Avlaması ve Tuz Tedariki

37

Fishing and Supply of Salt by the Russians
Rus ahalisinin Miyuş ve Ur Boğazı arasındaki bölgeye silahsız olarak gelip
balık avlamalarına ve tuz çıkarmalarına izin verildiğinden, kendilerine engel
olunmaması ve bu gerekçe ile vergi vs. talep edilmemesi hususunda Sultan
I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about not to prevent the Russian people and not
to demand tax etc. from them as they were permitted to catch fish and
extract salt, who would come without arm to the region between Myush
and the Strait of Ur
29 Eylül – 9 Ekim 1743
Rikâb‑ı Hümâyûn'dan Kırım Hânı Selâmet Giray Hân
dâmet ma‘âlîhi[ye] yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Yümn‑i himmet‑i kâânîleri inzımâmıyla65 hamden li'llâhi Te‘âlâ Miyuş câniblerinde dahı fasl u kat‘ı muktezî olan hudûd u sınurlar hudûd-nâme mantûkınca temyîz ü tefrîk ve işler pezîrâ‑yı encâm u tevfîk oldı. Lâkin Devlet‑i Rûsiyye tarafından
olmak üzre bu def‘a Âsitâne‑i Aliyyemde mukîm Kapu-kethudâsı kıdvetü a‘yânı
milleti'l‑mesîhıyye Veşnekof hutimet avâkıbuhû bi'l‑hayrun Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı
mülûkâneme arz u takdîm eyledüği kâğıdun hulâsa‑i mefhûmında; "hudûd‑ı merkûme târîh-ı Mîlâdun Bin yedi yüz senesinde oldığı üzre ya‘nî Kılburun cânibinde
sayd‑ı mâhî ve tuz ihrâcı gibi Rûsiyye re‘âyâsına câ’iz olmak bu def‘a dahı akd ü
terkîm olunan hudûd temessüği[n]de derc ü ilhâk olunmalu iken Devlet‑i Aliyye'nün
muhaddidi ilhâk olunmasına bir vechile râzî olma[ma]ğla Zaboron Kazağı tâ’ifesi
şurût‑ı merkûmeye binâ’en işbu sene‑i mübârekeye gelince zikrolunan mahalden
meccânen tuz ihrâc iderler iken bu hılâlde celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretleri taraflarından mümâna‘at olunup ve tâ’ife‑i Kazağ'un eşedd‑i ihtiyâc ile muhtâc oldukları
tuz gayri mahalde bulunma[ma]ğla tuz ihrâcından men‘ olunmaları hadd‑i imkânda
olmamakdan nâşî işbu keyfiyyet zımnında Tatar ve Kazak tâ’ifeleri beynlerinde
münâze‘ât münfekk olmayacağı muhakkak olmağla iki sene mukaddem Aksu'dan
Özi Suyı'na varınca tecdîd olunan hudûdlarun temessükâtlarında tasrîhan işâret
olundığı gibi nehr‑i Miyuş hudûdları câniblerinde dahı bu def‘a tecdîd ü tahdîd
olunan hudûd temessükâtında ber‑mûceb‑i ahid-nâme‑i hümâyûn olıgeldüği üzre
tuz ihrâcına mümâna‘at olunmamak üzre müsâ‘ade‑i mülûkânem erzânî kılınması"
iltimâs olunmış. Egerçi bu def‘a Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârile Rûsiyye Dev65
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leti beyninde müceddeden akd ü temhîd olunan mevâdd temessükâtında ve ahz ü
i‘tâ olunan tasdîk-nâmelerde zikrolunan tuz ihrâcı ve sayd‑ı mâhîye dâ’ir sarâhaten
mâdde‑i mezkûre olmayup ancak bu makûle intifâ‘‑ı ra‘ıyyete dâ’ir umûr‑ı cüz’iyyede imkânı oldığı mertebe müsâ‘ade, miyânede der-kâr olan dostluğun tezâyüd ü
istihkâmına bâdî olmağla Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrâr ile Devlet‑i Rûsiyye
beyninde mukaddemâ Bin yüz on üç târîhında mün‘akıd olan musâleha esnâsında
ruhsat u cevâz gösterildiği üzre ya‘nî Miyuş Kasteli ile Ur Boğazı ta‘bîr olunan
mahallerün arasında vâkı‘ yirlerde ve sularda âsûde‑hâl ve yat u yaraksuz gelinüp
gidilmek şartıyla ve hakk‑ı civâra lâyık oldığı vechile balık avlamak ve tuz götürmek misillü intifâ‘ içün gelüp gidenlere kimesne mâni‘ olmayup ve bâc u rüsûm
talebiyle rencîde olunmamak ve bu nizâm u şurût bundan böyle düstûru'l‑amel tutılmak husûslarına müsâ‘ade‑i hümâyûnum mebzûl ü bî‑dirîğ olmağın mahsûsan
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnum ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
İmd[i] lede'l‑vusûl; husûs‑ı mezbûr cüz’iyyât makûlesi olup ve bu misillü
imkânı oldığı mertebe müsâ‘ade ber‑minvâl‑i meşrûh miyânede der-kâr olan
dostluğun tezâyüd ü istihkâmına bâdî olacağı karîn‑i yakîn‑i ilhânîleri oldukda On
üç târîhında ruhsat u cevâz gösterildiği üzre Miyuş Kasteli ile Ur Boğazı ta‘bîr
olunan mahallerün arasında vâkı‘ yirlerde ve sularda âsûde‑hâl ve yat u yaraksuz
gelinüp gidilmek şartıyla ve hüsn‑i civâra lâyık oldığı vechile balık avlamak ve
tuz götürmek misillü intifâ‘ içün gelüp gidenlere kimesne mâni‘ olmamak ve
bâc u rüsûm talebiyle cebrolunmamak ve bu nizâm u şurût ilâ-mâşâa'llâhü Te‘âlâ
düstûru'l‑amel tutılmak husûslarında dahı inzımâm‑ı66 hüsn‑i himmet‑i kâânîleriyle
nizâm [u] hıtâm virilüp karâr‑dâde olan şurût‑ı nizâmun devâm u istihkâmına
dâ’imâ nezâret ve hılâfına hareket idenlerün zecr u men‘lerine mübâderet ve sarf‑ı
cüll‑i himmet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı Ş., sene [1]156
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Şark Seferine Tatar Askeri Gönderilmesi

38

Sending the Tatar Soldiers for the Campaign in the East
Caferiliğin hak mezhep olarak kabul edilip Kabe'de kendileri için de bir
mihrab açılmasına yönelik ısrarlı taleplerinin reddedilmesinden dolayı
Osmanlı ülkesine saldıran İran Şahı Nadir Şah üzerine yapılacak sefer için
toplanan orduya Kırım'dan beş bin Tatar askeri gönderilmesi hususunda
Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selamet Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selamet Giray Khan about sending five thousand Tatar soldiers from
Crimea to the army gathering for the campaign to be organized against
Nadir Shah, the Shah of Iran, who attacked the Ottoman country because
of the refusal of his insisted demands for acceptance of the Jaferi Sect
as a divine sect and opening of a niche (mihrab) in Kaaba on behalf of
themselves
9 – 19 Ekim 1743

Taraf‑ı Devlet‑i Aliyye'den Kırım Hânı
Selâmet Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Şark seferine asâkir‑i Tatar
irsâliyçün yazılan nâme‑i hümâyûn‑ı sa‘âdet‑makrûnun müsveddesidür.
Bundan akdem İran Şâhlığını bir tarîkla rubûde‑i dest‑i ihtilâs iden Nadir Şâh
didikleri bî‑intibâh mukaddemâ bi'd‑defe‘ât Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâruma gönderdiği
tahrîrâtında; "ehl‑i İran'un muhtârı olan mezheb‑i Ca‘ferî mezâhib‑i erba‘aya ilhâk u
tasdîk olunması ve Mekke‑i Mükerreme'de Harem‑i Şerîf'de anlara mahsûs mihrâb‑ı
hâmis ihdâsını" teklîf idüp; "müsâ‘ade olunmadığı sûretde mukâteleye kıyâm
ideceğini" i‘lâm itmeğin mezheb‑i mezkûr Ehl‑i Rafz u Şî‘aya mahsûs mezheb
oldığı müte‘ayyin olmağla; "tasdîk u kabûlinde mahzûr‑ı şer‘îye binâ’en mesâğ
olmadığı" bi'd‑defe‘ât Şâh‑ı mezkûra tahrîr olundukda yine teklîf‑i mezkûrda ısrâr
ve mezheb‑i Rafz'un ahkâmını Memâlik‑i Mahrûsemde icrâ kasdıyla ızhâr‑ı adâvet
itmeğin bu bâbda e’imme‑i Hanefiyye akvâli üzre hükm‑i şer‘î ne vechile oldığı istiftâ
olundukda; "tâ’ife‑i mezbûre ile mukâtele meşrû‘ olup ve Müslimînden mezbûrları
katlidenler gâzîler ve Müslimînden katlolunanlar şehîdler oldığını" nâtık virilen
fetâvâ‑yı şerîfeyi bi'l-cümle ulemâ‑yı ızâm ve nahârîr‑i fıhâm tahkîk u imzâ idüp ve
el‑ân Şâh‑ı merkûmun Memâlik‑i Mahrûseme duhûl eylediği mütehakkık olmağla
şer‘an mukâtelesi lâzim ve ibâdu'llâha imdâd u i‘ânet cümle üzerlerine vâcib ü
mütehattim olmakdan nâşî bi‑tevfîkı'llâhi'l‑Meliki'l‑Allâm umûmen vüzerâ‑yı ızâm
ve mîr‑i mîrân‑ı kirâm ve ümerâ‑yı zevi'l‑ihtirâm ve bi'l-cümle Dergâh-ı Mu‘allâm
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Yeniçerileri ve Cebeci vü Topcı vü Toparabacıları ve Sipâh u Silâhdâr Ocakları ve
Gedüklü vü Ulûfelü Müteferrikagân u Çavuşân ve Memâlik‑i Rûmili ve Anadolı'da
vâkı‘ eyâlât u elviyenün zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârı ve piyâde vü süvârî ecnâd‑ı
zafer‑i‘tiyâd ve mükemmel ü müretteb udde vü atâd ile Şâh‑ı merkûmun bi‑avnihî
Te‘âlâ mukâtele vü müdâfa‘asıyçün sefer‑i nusret‑eserüm vukû‘ı bu def‘a huzûr‑ı
fâ’izu'n‑nûr‑ı şâhânemde akdolunan Encümen‑i Şûrâda karâr‑dâde‑i ittifâk‑ı ârâ ve
bu niyyet‑i hayr‑hâtimete ref‘‑ı eyâdî‑i du‘â olunmağla rütbe‑i vâlâ‑yı Vezâretle
müddet‑i vâfireden berü Dergâh-ı Mu‘allâm Yeniçerileri Ağası olup uğur‑ı dîn ü
Devlet‑i Aliyyemde sadâkat ü istikâmeti bedîdâr ve vücûhla hayr‑hâh‑ı Saltanat-ı
Seniyyemden oldığı zâhir u âşikâr olmakdan nâşî bi'l-fi‘l taklîd‑i Sadâret‑i Uzmâ
ve tefvîz‑ı Vekâlet‑i Kübrâm ile kâm‑revâ olan düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i efham,
nizâmü'l‑âlem, nâzımu menâzımi'l‑ümem Vezîr‑i A‘zam Hasan Paşa edâma'llâhü
Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehû mühr‑i hümâyûn ve
ordu‑yı zafer‑makrûnumla sahrâ‑yı Üsküdar'dan nehzat ve mukâranet‑i tevfîk‑ı
Rabbü'l‑ızzet ile düşmen cânibine teveccüh ü azîmete âmâde olmağla eslâfda
oldığı gibi bu sefer‑i meymenet‑eser‑i mülûkânem içün ahlâf‑ı şehâmet‑ittisâf‑ı
hânân‑ı eslâfdan bir sultân‑ı celâdet‑nişân ile güzîde vü müntehab asâkir‑i Tatar‑ı
düşmen‑şikârun dahı bulunması mahz‑ı hayr u bereket ve ayn‑ı galebe vü makderet
add ü şümâr olunup ve cenâb‑ı hâniyyet‑me’âbınuz halefen ba‘de-selef hânedân‑ı
rasînü'l‑erkân ve dûdmân‑ı râsihu'l‑bünyânımuzun hayr‑endîş ü sadâkat‑nişânı ve
husûsâ hâssaten çerâğ‑ı efrûhte‑i şâhâne ve gars-i nihâl‑i yemîn‑i hıdîvânemüz
olmanuz ile ta‘zîm‑i mezheb ü dîn ve takviyet‑i Devlet‑i ebed‑ karînimüz içün
irâde‑i mülûkânemüz olan umûr u husûslarun temşiyet ü icrâsı cây-gîr‑i zamîr‑i
hamiyyet‑semîr‑i kâânîleri oldığı emr‑i bedîhî olmağla Rûmili cânibinden Gelibolı
Ma‘beri'ne gelüp andan mürûr ve savb‑ı me’mûra vusûle sa‘y‑i mevfûr eylemek
üzre halefü's‑selâtîni'l‑ızâm (     ) Sultân dâme ulüvvühû ile beş bin nefer güzîde vü
müntehab asâkir‑i Tatar‑ı şecâ‘at‑şi‘âr tarafınuzdan ta‘yîn ve Ma‘ber‑i merkûma
berren irsâl ü tesyîr olunup asâkir‑i merkûmeye ve üzerlerine ta‘yîn olunan Sultân‑ı
mûmâ-ileyhe virilmek üzre on beş bin guruş sekbân akçası Hazîne‑i Âmiremden
ifrâz ve işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumı teblîğ u îsâle me’mûr (     )
ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; Âsitâne‑i Hılâfet‑âşiyânemüze olan hulûs‑ı meveddet ü sıdk‑ı
taviyyetinüz lâzimesince ol mıkdâr nefer‑i Tatar‑ı sabâ‑reftâr ile Sultân‑ı mûmâileyhi bir gün akdem mübâşir‑i mûmâ-ileyh ile ihrâc ve Gelibolı Ma‘beri'ne tesyîr u
irsâle bezl‑i cüll‑i himmet ve hıdemât‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemde mesâ‘î‑i mebrûre
vücûda getürmelerini tavsiye vü tenbîhe ve ıcâleten göndermeğe sarf‑ı nakdîne‑i
miknet eyleyesiz.
Fî-evâhıri Ş., sene [1]156
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Kırım Hanlığı'na Kalgay Selim Giray'ın Tayini

39

Appointment of Qalga Selim Giray to the Crimean Khanate
Kırım Hanlığı'na Kalgay Selim Giray'ın tayin edilerek hanlık berat ve hil'atinin
çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği; kendisinden memleketinin işlerini
düzene koyup halkı adaletle idare etmesi, Rusya ile yapılan antlaşmaya
uyması ve İran seferi için istenen Tatar askerlerini göndermesinin beklendiği
hususlarında Sultan I. Mahmud'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to Qalga Selim
Giray about the appointment of Qalga Selim Giray to the Crimean Khanate
and sending the charter (berat) and caftan (hilat) of khanate with various
gifts; and expectation from him to put in order the state affairs and to
govern the people in justice, and to comply with the treaty signed with
Russia, and to send Tatar soldiers requested for the Iranian campaign
7 – 17 Kasım 1743
Celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretlerine
yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l‑kadri'l‑etemmi ve'l-fahri'l-eşemm, nâhicü menâhici'l‑ızzi ve'l‑ikbâl, sâlikü mesâliki'l‑mecdi ve'l‑iclâl, el‑muhtassu bi‑mezîdi ınâyeti'l‑Meliki'l‑Mennân sâbıkâ Kalgay
Sultân olan Selim Giray Hân dâmet ma‘âlîhi:
Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı Cengîziyye'nün erşed ü
nâm-dârı ve emced‑i şöhret‑şi‘ârı olup mahâsin‑i ahlâk‑ı fıtriyye ile mevsûf ve
rızâ‑cûyî‑i Devlet‑i Aliyye‑i Osmâniyye ile ma‘rûf oldığından67 başka rütbe‑i sâmiye‑i Kalgâyî ile şânı terfî‘ ve elkâb‑ı lâyıka‑i şeref‑efzâyî ile menşûr‑ı i‘tibârınuz
tevkî‘ olundığı eyyâmdan ile'l‑ân mücellâ‑yı âsâr‑ı isti‘dâd u istîhâl olan mir’ât‑ı
nâsıye‑i hâlinden meşhûd ü nümâyân mahâ’il‑i fazâ’il‑i necâbet ü asâlet ve delâ’il‑i
celâ’il‑i rüşd ü fatânet muktezâsınca vazîfe‑i zimmet‑i fütüvvet ve lâzime‑i rütbe
vü menziletinüz olan tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve muhâfaza‑i şurût‑ı
musâleha vü müsâlemetde bezl‑i makdûr ve sa‘y‑i nâ‑mahsûr üzre oldığınuz resîde‑i gûş‑ı hakâyık‑be‑nûş‑ı mülûkâne ve meşmûl‑i ılm‑i âlem‑ârâ‑yı husrevânemüz
olmakdan nâşî bu âna dek minassa‑i cilve‑ger‑i zuhûr olan etvâr‑ı merğûbe ve evzâ‘‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı ilhâm‑mazâhir‑i zıllu'llâhî ve mutâbık‑ı rızâ‑yı
meymenet‑iktizâ‑yı Hılâfet‑penâhîmüz olup ve bundan böyle dahı istihsâl‑i rızâ‑yı
meyâmin‑kazâ‑yı Pâdişâhânemüzde zîver‑i kitâbe‑i iştihâr ve sebt‑i sahâyif‑i leyl ü
67
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nehâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u iktidâr idecekleri levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet68‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmağla hâliyâ hakkınuzda
bihâr‑ı zehhâr‑ı mekârim‑i bî‑imtinân‑ı husrevânemüz mevc‑hîz ve sehâb‑ı efzâl‑i
bî‑hemâl‑i hâkân[iyy]emüz bârân‑rîz olup avâtıf‑ı aliyye‑i Pâdişâhânemüzden Kırım
Hânlığı müceddeden cenâb‑ı sa‘â[d]et‑me’âb‑ı ilhânînüze tevcîh ü ta‘lîk olunmağla
tevcîhini hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı tastîr u imlâ ve teşrîfât-ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı bâhiru's‑sürûra dûhte ve sâde iki sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı mefâhır‑pûş‑ı
cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i
berk‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak
üzre dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr Serşâhinciyân‑ı Hâssa iftihâru'l‑emâcid ve'l‑ekârim el‑Hâc İbrâhim dâme mecdühû ile irsâl
olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve sorguc‑ı69
meyâmin‑hurûşı pîrâye‑i tâc‑ı ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı ârâyiş‑i
miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve hâssaten olan atıyye‑i behiyyemüzi pîrâye‑i ceyb‑i
iftihâr idüp ve mâdâm ki, cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i tab‘‑ı hümâyûn‑ı
ilhâm‑makrûn‑ı tâc-dârî ve melhûz‑ı hâtır‑ı feyz‑mazâhir‑i hudâvendigârîmüz oldığı
üzre tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfîh‑i fukarâ vü ra‘ıyyet ve be‑tahsîs Devlet‑i
Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuz ile Devlet‑i Rûsiyye beyninde mün‘akıd u müte’ekkid
olan musâleha‑i mü’ebbedenün şurût u kuyûdına ve dostluğa şâyân mücâmele‑i
hem‑civârînün merâsim ü levâzimine kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ile harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr oldukca zât‑ı ma‘âlî-sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânî
ve erîke‑i übbehet‑mend‑i ilhânîde müstekırr ve i‘tilâ‑yı şân u irtifâ‘-ı70 menziletinüz dem be-dem mütezâyid71 ü mütekâsir olacağında iştibâh olunmayup ve kâtınîn‑ı
ülke‑yi Kırım olan ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâyir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ikrâm ve fukarâ vü zu‘afâyı vücûh‑i mazârdan hımâyet ü
sıyânete hüsn‑i ihtimâm ve hem‑vâre neşr‑i me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete
ikdâm‑ı tâmm ve sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm ve bundan akdemce mahsûs nâme‑i hümâyûnumuz ile İran cânibi içün tertîb ü ihrâcı fermân‑ı hümâyûn‑ı mülûkânemüz olan beş
bin nefer asâkir‑i şecâ‘at‑me’âsir‑i Tatar'un ihrâc u tesyîrlerinde sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm
ve yirinüze Kalgay olacak kimesnenün nasb u ta‘yîni re’y‑i rezîn‑i ilhânînüze tefvîz
olunmağla her kimi ihtiyâr u intihâb idersenüz hıl‘atini ilbâs ve ba‘dehû berâtı ihrâcıyçün Der‑i Devlet‑medârımuza arz u i‘lâm idüp ve zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve hıyta‑i
fermânları ve itâ‘atlerinde olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u kibâr ve
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bi'l‑husûs Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban'un zabt u rabtlarında ihtimâm u dikkat ve
mugâyir‑i şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün men‘ u tahzîrlerinde bezl‑i makderet
ve'l‑hâsıl cenâb‑ı şehâmet‑[nisâb]-ı ilhânîlerinden me’mûl oldığı vechile lâzime‑i
şân‑ı fütüvvet ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmetleri olan zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâm ve
hıfz‑ı şurût‑ı musâleha‑i müsâlemet‑encâmda sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesiz; şöyle
bilesiz.
Fî-evâhıri N., sene [1]156

İran Seferi İçin Tatar Askeri Gönderilmesi

40

Sending the Tatar Soldiers for the Iranian Campaign
Nadir Şah'ın Osmanlı ülkesine tekrar saldırmasını önlemek amacıyla gelecek
sene İran'a yapılacak sefer için Sivas sahrasında toplanmakta olan orduya
katılmak üzre Kırım'dan on bin Tatar askeri gönderilmesi; bu askerlerin,
geliş güzergâhları üzerindeki yerlerde hazırlanan zahireyi de birlikte
getirmeleri hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selim Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selim Giray Khan about dispathcing ten thousand soldiers from
Crimea to participate in the army gathering in the desert of Sivas for the
campaign to be conducted against Iran next year aiming at preventing
Nadir Shah from attacking the Ottoman country again; and giving
instructions to the soldiers to bring the provisions (zahire) prepared on
the places at arrival routes
16 – 26 Kasım 1744
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den hâlâ Kırım Hânı celâdetlü
Selim Giray Hân hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. İran Şâhlığı iddi‘âsıyla kadem‑nihâde‑i merkez‑i hubs ü haybet
ve bir mezheb‑i bâtılı icrâ‑yı garaz‑ı nefsâniyyesine vesîle ittihâzıyla reh‑rev‑i
girîve‑i bağy ü dalâlet olan Nadir Şâh‑ı âkıbet‑tebâh72 bundan mukaddem mîr-i livâ‑i
nuhûset‑iltivâsında olan rûbâh‑menişân‑ı haşerât‑ı A‘câm ile serhadd‑i mansûremde
vâkı‘ Kars Kal‘ası havâlîsine vaz‘‑ı kadem‑i hırmân u idbâr eylediği vakıtdan
nihâyet‑i ye’s ü husrân ile münhezimen ve makhûren tekrar merzbûm‑ı İran'a nakl‑i
kâr u bâr‑ı kesâfet ü ızrâr eylediği zamâna gelince Ordu‑yı Hümâyûnumda vâkı‘
ecnâd‑ı zafer‑i‘tiyâd ile külle-yevm tarheylediği bâzâr‑ı kâsid‑metâ‘‑ı kâr‑zârdan
tahsîl‑i sermâye‑i hezîmet ile kufûl ü avdet ve her hareket‑i bî‑bereketi kendü
72
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tarafına mûcib‑i peşîmânî vü nedâmet olarak âhır‑i kâr havâlî‑i merkûmede bir dürlü
ârâm u karâra tâkât‑yâb‑ı iktidâr olamayup kemâ‑fi'l‑evvel me’yûsen ve münkesiren
berdâde‑i bâdiye‑i hızlân u haybet olup lâkin Şâh‑ı gümrâh‑ı merkûmun fîmâ‑ba‘d
civâr‑ı Saltanat-ı Seniyyemüzden kat‘‑ı bîh‑ı mekâyid ü azrâr ve kal‘ u kam‘‑ı
rîşe‑i mekr u ihtiyâliyle bi'l‑külliyye gâ’ilesi mürtefi‘ u ber‑taraf kılınmak husûsına
ihtimâmen bi‑mennihî Sübhânehû ve Te‘âlâ sene‑i âtiyede sinîn‑i sâbıkadan ezyed
tertîb ü techîz‑i asâkir ü mühimmât ve tedârük ü ihzâr‑ı udde73 vü atâd ile üzerine
sefer ü hareket ve her ne mahalde bulunur ise avn ü ınâyet‑i Cenâb‑ı Rabbü'l‑ızzet ile
bilâ‑emân tedmîr u istîsâline sarf‑ı nîrû‑yı ihtimâm u dikkat ve bezl‑i cüll‑i ikdâm u
himmet olunmak aksâ‑yı merâm‑ı hayr‑encâm‑ı mülûkânemüz olmakdan nâşî
zikrolunan sefer‑i meymenet‑eser‑i mülûkânemüz içün sevâbıkda oldığı gibi ahlâf‑ı
şehâmet‑ittisâf‑ı hânân‑ı eslâfdan bir sultân‑ı celâdet‑nişân ile güzîde vü müntehab
asâkir‑i Tatar‑ı düşmen‑şikârun bulunması mahz‑ı hayr u bereket ve ayn‑ı zafer u
gâlibiyyet addolunup ve cenâb‑ı hâniyyet‑me’âbınuz halefen ba‘de-selef hânedân‑ı
rasînü'l‑erkân ve dûdmân‑ı râsihu'l‑bünyânımuzun hayr‑endîş ü sadâkat‑nişânı ve
husûsâ hâssatan çerâğ‑ı efrûhte‑i şâhâne ve gars-i yemîn‑i hıdîvânemüz olmanuz ile
def‘ u ref‘-ı mekîdet‑i düşmen‑i bed‑mezheb ve takviyet‑i Devlet‑i ebed-müddetimüz
içün irâde‑i mülûkânemüz ta‘alluk eyleyen umûr u husûslarun temşiyet ü icrâsına
bezl‑i cüll‑i himmet‑i evfâ kılmanuz cây-gîr‑i zamîr‑i hamiyyet‑semîr‑i kâânîleri
oldığı bedîhiyyât‑ı umûrdan olmağla Balaklava İskelesi'ne irsâl olunup hâzır u
âmâde kılınan sefâyine süvâr ile Vona İskelesi'ne ubûr u güzâr ve andan dahı sâbıkı
üzre gerek İskele‑i merkûmede ve gerek esnâ‑yı râhda hâzır u âmâde olunan zehâyiri
ahziderek nevrûz‑ı fîrûzda sahrâ‑yı Sivas'a vürûd u vusûle tahrîk‑i tâziyâne‑i
müsâra‘at ü isti‘câl eylemek üzre halefü's‑selâtîni'l‑ızâm (     ) Sultân dâme ulüvvühû
ile on bin nefer güzîde vü müntehab asâkir‑i Tatar‑ı sabâ‑reftâr u şecâ‘at‑şi‘âr
tarafınuzdan ta‘yîn ve İskele‑i merkûmeye irsâl ü tesyîr kılınup ve asâkir‑i mezbûreye
ve üzerlerine ta‘yîn olunan Sultân‑ı mûmâ-ileyhe ilbâs ü i‘tâ içün kırk bin guruş
sekbân akçası ve kırk aded hıl‘at Hazîne‑i Âmiremüzden ihrâc u ifrâz olunmağla
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet-makrûnumuz tahrîr ve teblîğ u îsâline me’mûr
mu‘temedân‑ı ricâl‑i Devlet‑i Aliyyemüzden kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân İskemleci
Mustafa zîde mecdühû ile irsâl ü tesyîr olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; Âsitâne‑i Hılâfet‑âşiyânemüze olan hulûs‑ı meveddet ü sıdk‑ı
taviyyetinüz lâzimesince ol mıkdâr nefer Tatar‑ı adû‑şikâr ile Sultân‑ı mûmâ-ileyhi
bir gün akdem mübâşir‑i mûmâ-ileyh ile ihrâc ve İskele‑i merkûmeden sâbıku'z‑zikr
sefîneler ile karşu tarafa ubûr u güzâr ve andan dahı minvâl‑i muharrer üzre tehiyye
kılınan zâd ü zahîrelerin ahziderek nevrûz‑ı fîrûzda sahrâ‑yı merkûmede bulunmak
üzre tesyîr u irsâle bezl‑i cüll‑i himmet ve hıdemât‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemüzde
mesâ‘î‑i mebrûre vücûda getürmelerini tavsiye vü tenbîhe sarf‑ı nakdîne‑i kudret ü
miknet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı L., sene 1157
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Kırım Hanlığı'nın Selim Giray Han Uhdesinde Bırakılması

41-42

Keeping the Crimean Khanate on Selim Giray Khan
Kırım ve bağlı memleketlerin adaletle idaresi, İran seferine asker gönderilmesi, barış antlaşmasının şartlarına riayet ve sınırdaki kalelerde yapılan
hizmetlerden dolayı Kırım Hanlığı'nın yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve
beratının çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği, kendisinden hizmetlerini
bundan sonra da aynı şekilde sürdürmesinin beklendiği hususunda Sultan
I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selim Giray Khan about the administration of Crimea and subjected
countries with justice, the dispatch of soldiers to Iranian campaign, the
confirmation of the Crimean Khanate on his own responsibility for his
compliance with the terms of the peace treaty and his services in the castles
on the boundaries and the sending of his charter (berat) with different
gifts, the expectation from him to continue his services in the same way
after this
20 – 30 Haziran 1745
İşbu nâme‑i hümâyûn ve ibkâ içün tahrîr olunan berât‑ı behcet‑makrûnun
müsveddeleri dîger telhîs ile Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı husrevâneye arzolundukda;
"Mûcebince izn‑i hümâyûnum erzânî kılınmışdur." diyü telhîs‑ı mezkûr hatt‑ı
ınâyet‑makrûn ile muhallâ kılınmışdur.
Hâlâ Kırım Hânı olan celâdetlü Selim Giray Hân
hazretlerine tahrîr olunan nâme‑i hümâyûn‑ı celâlet‑makrûnun müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı Devlet‑i müfey
yızu'l‑envâr‑ı şehriyârîmüz ve hâssaten gars-i yemîn‑i refî‘u'l‑âsâr‑ı cenâb‑ı
Hılâfet‑medâr‑ı tâc-dârîmüz olup rütbe‑i fâyıka‑i ilhânî ve elkâb‑ı lâyıka‑i kâânî
ile menşûr‑ı şân u i‘tibârınuz terfî‘ u tevkî‘ kılındığı eyyâmdan ile'l‑ân mücellâ‑yı
âsâr‑ı isti‘dâd u istîhâl olan nâsıye‑i hâlinüzde meşhûd ü nümâyân mahâ’il‑i fazâ’il‑i
hasâfet ü necâbet ve delâ’il‑i celâ’il‑i fatânet ü asâlet muktezâsınca vezânet‑i
re’y ü ri’et ile söhret‑şi‘âr olan sülâle‑i selîle‑i Cengîziyye'nün selîmetü'l‑evsâf‑ı
sa‘âdet‑ittisâfı isrine ıktifâ ve tarîka‑i enîka‑i âbâ’‑i bülend‑âsâr‑ı sadâkat‑iftihârınuzı
pîş‑nihâd‑ı i‘tibâr u i‘tinâ itmenüz hasebiyle lâzime‑i rütbe vü menziletinüz olan
tanzîm u tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve kalem‑rev‑i hükûmetinüzde vâkı‘
Kırım vilâyeti ve bi'l-cümle mülhakâtından neşr‑i âsâr‑ı nasafet ü ma‘delet ve
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serhaddât‑ı mansûremüzün tesviye‑i umûr‑ı lâzimesine çeşm ü gûş‑ı teyakkuz u
basîret olarak Ur ve Acu kal‘alarınun emr‑i binâlarıyla Ur ve Ribat kılâ‘ınun
handaklarını tanzîf u tathîrde levâzim-i mühimme‑i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet ve
husûsâ cânib‑i İran içün tarafınuzdan matlûb olan asâkir‑i Tatar'un ashâb‑ı gîr-û-dâr
ve erbâb‑ı rüşd ü istibsârlarından olmak vechile sergerdeleri ve ceng‑cûları intihâb u
ihrâclarında ve andan başka ber‑mûceb‑i ahid-nâme‑i hümâyûn muhâfaza‑i şurût‑ı
musâleha vü müsâlemetde ibrâz-i dest‑bür[d] ü kiyâset ü diyânet ve ale'l‑husûs
nazm‑ı kerîm‑i "Ve-ltekün minküm ümmetün yed‘ûne ile'l‑hayri [ve] ye’mürûne
bi'l‑ma‘rûfi ve yenhevne ani'l‑münker."74 mağzâsınca infâz‑i ahkâm‑ı şerî‘at ve
icrâ‑yı hüsn‑i kiyâset ve neşr‑i eşi‘‘a‑i envâr‑ı ma‘delet ile tenvîr‑i kulûb‑ı ra‘ıyyet
ve vâcibü'l‑ihtirâm olan ulemâ vü ümerâ vü ahyâr u mîrzâyân ve sâ’ir a‘yân u ebrâra
tevkîr u ihtirâmda ızhâr‑ı hüsn‑i sülûk ü hareket ile tahsîl‑i merâzî‑i Pâdişâhânemüze
mezîd‑i ihtimâm u dikkatinüz meşmûl‑i ılm‑i âlem‑şümûl‑i husrevânemüz olmağla
bu âna dek cilve‑ger‑i minassa‑i şühûd olan evzâ‘‑ı merğûbe ve etv[â]r‑ı makbûlenüz
muvâfık‑ı tab‘‑ı ilhâm‑mazâhir‑i şâhâne ve mutâbık‑ı hâtır‑hâh‑ı hümâyûn‑ı
mülûkânemüz olup ve bundan böyle dahı istihsâl‑i merâzî‑i meyâmin‑iktizâ‑yı
dâverânemüzde zîver‑i kitâbe‑i iştihâr ve sebt‑i cerîde‑i rûzgâr olacak mesâ‘î‑i
cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i cidd‑i himmet ü iktidâr ideceğinüz levâyıh‑ı ahvâl‑i
hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmakdan nâşî hâliyâ hakkınuzda ummân‑ı
bî‑kerân‑ı adîmü'l‑imtinân‑ı husrevânemüz mevc‑zen ve âftâb‑ı âlem‑tâb‑ı
Pâdişâhânemüz pertev‑efken olup avâtıf‑ı aliyye‑i şehen‑şâhânemüzden bi'lcümle takviyet‑i emr u şân ve te’diyet‑i behcet ü unvânınuzı mûcib hâlâta dahı
müsâ‘ade‑i hümâyûn‑ı Hılâfet‑makrûnumuz mebzûl75 ü erzânî kılınmak zımnında
Kırım Hânlığı kemâ‑kân cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze ibkâ vü mukarrer
kılınmağla ibkânuzı hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı76 cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı imlâ
vü tasdîr ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte
ve sâde iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i
süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kıt‘a şemşîr‑i bî‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâb‑ı
hânînüze atıyye‑i hümâyûnumuzdan üç bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâsıyla dûş-ı
istîhâlinüz tezyîn ü teşrîf ve hâl ü şânınuz i‘lâ vü taltîf kılınmağın mahsûsan işbu
nâme‑i nâmî-i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr Dîvân‑ı Hümâyûnum
Hâcegânından kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân sâbıkâ Başmukâta‘acı Seyyid Selâmi
zîde mecdühû ile nezd‑i hânînüze irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at-i seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve
tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı miyân‑ı mufâharete bend ü ıhmâl ve hâssaten
olan atıyye‑i behiyyemüzi dahı ceyb‑i mübâhâtınuza îsâl ve mâdâm ki, cenâb‑ı
sadâkat‑me’âbınuz bu gûne lâyık‑ı dîn ü devlet ve sezâ-vâr‑ı merâsim‑i hâniyyet
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75
76
94

Kur’ân-ı Kerîm, 3/104
Metinde " "مزبولşeklinde geçmektedir.
Metinde " "اايدşeklinde geçmektedir.

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

olan harekât‑ı marzıyye üzre oldukça mesned‑i bülend‑i hânî zât‑ı ma‘âlî‑simâtınuz
ile müstekırr ve i‘tilâ’‑i şân u unvânınuz dem be-dem müteveffir olmakda iştibâh
olunmayup kemâ‑fi'l‑evvel hıyta‑i hükûmetinüzde kâtınîn‑ı lâzimü'l‑ikrâm olan
ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim
ikrâm ile fukarâ vü zu‘afâyı vücûh‑i mazârdan hımâyet ü sıyânet ve hem‑vâre neşr‑i
me’âsir‑i adâlet ile hüsn‑i nizâm‑ı memlekete bezl‑i nakdîne‑i vüs‘ u kudret ve
sizden her hâlde me’mûl ü melhûz‑ı hümâyûnumuz olan diryet ü dirâyet ve hüsn‑i
hareket ü hasâfeti icrâya sarf-ı vüs‘ u miknet eyleyesiz.
Fî-evâhıri Ca., sene 1158

Kırım Hanı Selim Giray Han'ın Teşekkür Mektubu

43

Gratitude Letter of the Crimean Khan Selim Giray
Kırım Hanlığı'nın kendi uhdesinde bırakılmasından dolayı büyük mutluluk
duyduğuna ve bu vesile ile gönderilen hediyeleri aldığına dair Kırım Hanı
Selim Giray Han'dan Sultan I. Mahmud'a gönderilen cevapname
Letter (cevabname) sent by the Crimean Khan Selim Giray Khan to Sultan
Mahmud I about being pleasured with him to leave the Crimean Khanate
on his own responsibility and receiving the gifts on this occasion
Temmuz 1745
Teşrîfât‑ı Hümâyûn vusûlini müş‘ır
hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Selim Giray Hân tarafından
Hâcegân‑ı Dîvân'dan Seyyid Selâmi ile gelen cevâb-nâmedür.
Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârum hazretlerinün melâz-i kayâsıra‑i zamân ve melce’‑i ekâsire‑i devrân olan Südde‑i Seniyye‑i Sidre‑misâl ve
Atebe‑i Aliyye‑i felek-imtisâllerine envâ‘‑ı huşû‘ u ibcâl ve asnâf‑ı huzû‘ u ibtihâl
birle rû-yı ubûdiyyet mâlîde ve nâsıye‑i rıkkıyyet fersûde vü sâyîde kılındığı siyâkında hâk‑i pây‑ı iksîr‑i‘tibâr‑ı kimyâ‑âsârlarına ma‘rûz‑ı abd‑i sadâkat‑mefrûz‑ı
bî‑riyâ budur ki:
Bu bende‑i ınâyet‑dîde şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârumun
çâker‑i çerâğ‑ı hâss‑ı bâhiru'l‑ihtisâsı ve eşi‘‘a‑i envâr‑ı inâyât‑ı bî‑gâyâtlarıyla
mütenevvir‑i bâsıra‑i sadâkat‑ihtisâsi oldığumdan şeb ü rûz sıdk‑ı niyyet ü safâ‑yı
serîret üzre istihsâl‑i rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ‑yı Pâdişâhânene bezl‑i mâ‑hasal‑i
kudret ve farîza‑i zimmet‑i bendegânem olduğı rütbe kıyâm u bakâ‑yı ömr ü
devlet ü saltanatun da‘avâtına sarf‑ı elfâz‑ı77 müsâberet üzre iken bu def‘a bu abd‑i
77
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şâkiru'l‑ihsânunı78 mahzâ hazîz‑ı hâkden terfî‘ u teşrîf ve pertev‑i âftâb‑ı âlem‑tâb‑ı
husrevânenden nâmzed‑i istişrâf olunan rütbe‑i hâniyyet ibkâsıyla tevkîr u taltîf
ve müceddeden çerâğ u ihyâ buyurup ibkâ vü istikrârı müş‘ır berât‑ı behcet‑âyât‑ı
hâkânî ınâyetini mübeşşir mübârek Rikâb‑ı Cihân‑tâb‑ı Mülûkânenden şeref‑efzâ‑yı
sudûr olan nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûn mûcebince teşrîfât‑ı seniyyenden
semmûra dûhte ve sâde iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a
tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i hâkânî ve bir kabza samsâm‑ı adû‑iltikâm‑ı husrevânî ile
hâssa-i ınâyet ü mürüvvetünden üç bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr atıyye‑i behiyye‑i
şâhânen Dîvân‑ı Mu‘allân Hâcegânından sâbıkâ Başmukâta‘acı kulun Seyyid
Selâmi vesâtatıyla şeref‑nümûd‑ı vürûd itdikde edâ‑yı merâsim‑i âdâb‑ı ta‘zîm u
istikbâl ve îfâ‑yı kavâ‘ıd‑i telsîm ü iclâl olundukdan sonra emr u fermânun üzre
hıl‘at‑i seniyyen zîver‑i dûş-ı mufâharet ve şemşîr ü tîrkeş‑i Pâdişâhânen bend‑i
miyân‑ı ubûdiyyet ve atıyye‑i behiyye‑i mülûkânen îsâl‑i ceyb‑i servet79 kılınup
bu abd‑i şâkiru'n‑ni‘am u ihsânun müceddeden çerâğ u ihyâ buyurılmağla sâye‑i
devlet‑mâye‑i husrevânenden ser‑i iftihâr u ibtihâcum karîn‑i küngüre‑i âsmân ve
fark‑ı fahâr u imtiyâzum mukâbil‑i kevâkib‑i farkadân olmışdur.
Hemân Cenâb‑ı Rabbü'l‑Müste‘ân âmme‑i âleme mahz‑ı hayr u hayr‑ı
mahz olan vücûd‑ı âlem‑sûd‑ı hümâyûnunı kâffe‑i hatâyâdan masûn ve a‘dâ‑yı
bed‑hâhunı müdemmer u ser‑nigûn idüp zıll‑i zalîl‑i Pâdişâhâneni âmme‑i bendegân
ve hâssaten bu abd‑i nâ‑tüvânun üzerinde ebed‑nümûn eyleye. Bu çâker‑i hâss‑ı
bâhiru'l‑ihtisâsun eyyâm u leyâl istihsâl‑i rızâ‑yı mülûkânen olan umûr u kazâyânun
küllîsinde mahsûru'l‑hâl üzre oldığum muhât‑ı ılm‑i âlem‑ârâ‑yı Pâdişâhânen
oldukda ol bâbda emr u fermân ve lutf u ınâyet ü ihsân şevketlü, kerâmetlü, kudretlü,
azametlü hünkârum hazretlerinündür.
Bende
Selim Giray
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Yeni İran Seferi İçin Kırım'dan Asker Gönderilmesi

44

Sending Soldiers from Crimea for the New Iranian Campaign
İran Şahı Nadir Şah'ın Azerbaycan hududundaki yerlerin ve Irak ülkesinin
kendisine verilmesini talep etmesi üzerine İran'a yeniden sefer düzenlenmesine karar verildiğinden, Kalgay Şahin Giray maiyyetinde on bin Tatar
askeri gönderilmesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Selim Giray Han'a name-i hümayun (Name-i hümayun kaydının üzerinde, gönderilmediğine dair bir
açıklama bulunmaktadır.)

Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the
Crimean Khan Selim Giray Khan about dispatching ten thousand Tatar
soldiers with Qalga Shahin Giray for making decision on re-organizing a
campaign against Iran upon demand of Nadir Shah, the Shah of Iran for
the lands in the boundary of Azerbaijan and Iraq (There is an explanation on the
record of the Imperial Letter/ Name-i Hümayun that it has not sent)

4 – 14 Aralık 1745
İşbu nâme mahalline gitmedi.

Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Selim Giray Hân
hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Devlet‑i Aliyye‑i Hılâfet‑karînüm fi'l‑asl dîn‑i mübînün hâris ü nigehbânı ve
sünnet‑i seniyye‑i Seyyidü'l‑mürselîn'ün tervîc‑sâz‑ı bî‑imtinânı olmakdan nâşî gâh
muhâlif‑i millet olan a‘dâ‑yı dînün ve gâh mezâhib‑i hakkadan münharif bulunan
fecere vü mülhıdînün üzerlerine farîza‑i gazâ vü cihâdı icrâ vü îfâ ve bu takrîble
tahsîl‑i rızâ‑yı Mevlâ ve tekmîl‑i nâmûs‑ı Resûl‑i Kibriyâ iderek âyîn‑i İslâm hıfz u
hırâset ve kavânîn‑i şer‘-ı Seyyidü'l‑enâm temşiyetine bezl‑i miknet olunmak uhde‑i
Pâdişâhâneme lâ‑büdd ü lâzim ve zimmet‑i himmet‑i Hılâfet‑mekînüme vâcib ü mütehattim olup li‑zâlik her bâbda levâzim-i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet ve düşmen ıdâdında
olanlarun keyd ü iğfâlleri ile ihtiyâlden ihtirâz ü mücânebet muktezâ‑yı de’b‑i dîrîn‑i
Devlet‑i Aliyye ve mübteğâ‑yı resm‑i pîşîn‑i Saltanat-ı Seniyyem oldığına binâ’en
bundan akdem Memâlik‑i İran'dan serzede‑i zuhûr ve pâ‑nihâde‑i arsa‑i istikbâr u
gurûr olan Nadir Şâh‑ı hadî‘at‑destgâh mücerred semîr‑i zamîri olan ağrâz‑ı nefsâniyyesini icrâya vesîle ittihâzıyla gûyâ; "Diyâr‑ı İran'dan bida‘‑ı rafz u ilhâdı ref‘ ve
rüsûm‑ı muhdese vü müfsideyi tard u def‘ ile dîn‑i mübîne hıdmet eyledüm." diyü
ibtidâ‑yı zuhûrında sûret‑i hakda görinerek bu hıdmeti mukâbili taraf‑ı hümâyûnumdan is‘âf u kabûlini iltimâs eylediği mevâdd‑ı hamseden; "Nahnü nahkümü bi'z‑zâhir." fahvâsınca ma‘âzîr‑i şer‘ıyye vü mülkiyyesi olmayan mevâdd‑ı selâse ba‘d97
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ezîn dahı tervîc‑i mezheb‑i Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemâ‘at'e mübâderet şartıyla karîn‑i
müsâ‘afe olmağın kusûr iki mâdde ki, biri tasdîk‑ı mezheb‑i Ca‘ferî ve biri dahı
Mekke‑i Mükerreme'de ta‘yîn‑i rükn‑i mahsûs mâddeleridür; anlarun redd ü kabûli
şer‘-ı şerîfe ta‘alluk iden umûrdan olmak hasebiyle ulemâ‑yı a‘lâm kesserehümu'llâhü Te‘âlâ ilâ-yevmi'l‑kıyâmdan mukaddemâ istiftâ olundukda kabûline mesâğ‑ı şer‘î
olmadığını bi'l‑ittifâk îrâd u beyân ve a‘zâr‑ı şer‘ıyyelerini künh ü hakîkati ile keşf ü
ıyân iderek mezbûra cevâb‑ı şer‘î virilmiş iken maksûdı ızhâr‑ı hakk olmadığından
şer‘an virilen cevâbları istimâ‘ ve şer‘-ı şerîfe ittibâ‘ itmeyüp tekrâr mugâyir‑i şer‘
olan mârru'z‑zikr iki mâddenün yine tasdîk u kabûli teklîfiyle bu âna değin ne gûne
ızhâr‑ı huşûnet ve ne vechile ibrâz-i ru‘ûnet ü husûmet itdiği cümlenün ma‘lûm u
meşhûdı iken şimdi muktezâ‑yı hubs-i tıyneti üzre sûret‑i uhrâda bir gûne dahı mukaddemât‑ı dekk ü hîle tertîb ve merhûm Yeğen Mehemmed Paşa kazıyyesi akîbinde
hâlâ Kars Cânibi Ser‘askeri olan Sadr‑ı esbak Vezîrüm Ahmed Paşa'ya kendü mu‘teber hânlarından vâkıf‑ı huzûr Mustafa Hân tarafından olmak üzre emirle terkîm ve
müte‘âkıben tesyîr itdürdiği iki kıt‘a kâğıdlarını Ser‘asker‑i müşârun-ileyh bu cânibe
gönderdikde derûnlarında; "Mukaddemâ iltimâs ü istid‘â olunan mezheb‑i Ca‘ferî
tasdîkı ve rükn talebi teklîfi husûsları metrûk ü mefsûh kılınup min-ba‘d hılâf‑ı şer‘ u
kânûn Devlet‑i Aliyye'ye bir nesne teklîf olunmayup her şeyden ferâgat olunmışdur." diyü tahrîr olunmışiken sonra mühriyle memhûren mahsûs sefîri ile Bağdâd cânibinden Rikâb‑ı Kâm‑yâbuma dahı ba‘s ü tesyîr eyledüği evrâkınun terceme‑i sahîhaları Dersa‘âdetüme celb ü cezb olunup evrâk‑ı mezbûre Sadr‑ı A‘zam ve Vekîl‑i
Mutlak‑ı efhamum huzûrında ma‘kûd Encümen‑i Şûrâ'da feth u kırâ’et olundukda;
"fîmâ‑ba‘d ehl‑i İslâm miyânından şemşîr‑i hısâm ref‘ ve bîh‑ı adâvet ü buğz80 kal‘ u
kam‘ olunmak içün gûyâ sâlifü'z‑zikr iki mâddenün kabûl ü is‘âfı da‘vâsından ferâgat ve semt‑i musâlehaya meyl ü rağbet eyledüğini" işbu kâğıdlarında dahı egerçi
derc ü tastîr ve lâkin derûn‑ı evrâk‑ı mezkûrda müceddeden hılâf‑ı şer‘ u kânûn bir
nev‘-ı bâridi dahı serd ü tasrîh iderek hubs‑i zamîrini işrâb u teşvîr eylemiş. Teklîf‑i
merkûmun me’âl ü mefhûmı zamîme‑i Memâlik‑i Mahrûsemden olup sinîn‑i kadîmeden berü derûnlarında âsâr‑ı Sünnet ve Cemâ‘at ve de‘âyim ü erkân‑ı şerî‘at icrâ
olunagelen Azerbeycan hudûdları ki, ya‘nî Van ve ol havâlîde olan Kürdistânândur;
anları ve kezâlik Irak ülkesi ki, ya‘nî Bağdâd ve Basra ve Meşhedeyn ve havâlîleridür; anları kendüye virilmek üzre taleb eylemesi hâlât‑ı garîbesi olmağla bu gûne
me’âlleri biribirine muhâlif ü mugâyir tahrîrât‑ı mekîdet‑simât irsâl ü tesyîrinden
merkûmun murâd u maksûdı mücerred cânib‑i Saltanat-ı Seniyyemi iğfâl ü ta‘vîk ile
kendü umûrına takviyet ve zu‘mınca bu cânibe îrâs‑i fütûr u rehâvet idüği zâhir ve
bundan başka Ser‑mezhebimüz olan Hazret‑i İmâm‑ı A‘zam ve hümâm‑ı ekrem ü efham radıya'llâhü anhün merkad‑i münevverlerine cây-gîr‑i zamîri olan sû’-i kasdını
ma‘âza'llâhi Te‘âlâ icrâ ile Ehl‑i Sünnet ve'l‑Cemâ‘at'e bir gûne dahı ihânet ü hıyânet
oldığı âşikâr u bâhir olmağla muhîl‑i merkûmun keyd ü hud‘asından fîmâ‑ba‘d gaflet ve tarafından bir dürlü tahsîl‑i emniyyet câ’iz olmadığından gayri ıyâzen bi'llâhi
80
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Te‘âlâ Memâlik‑i Mahrûsemden bir şibr yir ve bir kıt‘a arâzî vü mahal virilmesinün
ma‘âzîr‑i şer‘ıyye vü mülkiyyesi vâzıh u bedîdâr olmağın sene‑i mâzıyeden ziyâde
techîz‑i udde vü atâd ve tertîb‑i levâzim-i emr‑i cihâda bezl‑i ictihâd olunmak vâcibe‑i uhde‑i Saltanat‑ı diyânet‑mu‘tâddan idüği bi'l-cümle vüzerâ‑yı ızâm u ulemâ‑yı
fıhâm ve Ocaklarum ricâlinün icmâ‘‑ı ârâ vü ittifâk‑ı kelim‑i savâb‑intimâlarıyla
karâr‑dâde oldığına binâ’en bi‑lutfihî Te‘âlâ sene‑i âtiyede Kars ve Diyarbekir kollarından sefer‑i hümâyûnum mukarrer ü muhakkak olmağla bu keyfiyyet Kars Cânibi Ser‘askeri olup li‑ecli'l‑maslaha bu kış Erzurum'da meştâ‑nişîn‑i ikâmet ve ol
havâlîlerde kesret üzre zehâ’ir u mühimmât cem‘ u iddihârına dâmen‑i dermiyân‑ı
kudret olmak üzre me’mûr olan Ser‘asker‑i müşârun-ileyhe hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûnumla mu‘anven emr‑i celîlü'ş‑şânumla tefhîm ü ifâde olunmışdur. Ancak
cenâb‑ı hâniyyet‑me’âblarınun himem‑i celîle‑i kâânîleriyle bu sene‑i mübârekede
iklîm‑i Kırım'dan ihrâc ve sefer‑i hümâyûnuma tesyîr u irsâl olunan asâkir‑i Tatar‑ı
gayret‑şi‘ârun gerek neferât‑ı şîr‑savlet ve gerek sergerdegân‑ı kahramân‑sıfâtlarından her biri şümürde‑benân‑ı intihâb‑ı keyânîleri olmakdan nâşî ibrâz-i cevher‑i
şecâ‘at ve îfâ‑yı resm‑i diyânet ü gayret ile asâkir‑i muvahhıdîne i‘ânet‑i azîm ve cânib‑i düşmene rahne‑i cesîm ızhâr eyledikleri meşhûr‑ı âfâk olmak hasebiyle bu vechile sünûh iden hıdemât‑ı gayûrâneleri pesendîde‑i tab‘‑ı safâ‑neb‘‑ı hümâyûnum
oldığına binâ’en bi‑mennihî Te‘âlâ, sene‑i âtiye içün dahı iklîm‑i Kırım'dan sâbıkı
üzre on bin nefer Tatar‑ı adû‑şikârun ihrâcı husûsına irâde‑i hümâyûn‑ı mülûkânemüz der-kâr ve cenâb‑ı şehâmet‑nisâb‑ı ilhânîlerinün dahı taraf‑ı Devlet‑i Seniyyemüze olan celâ’il‑i hüsn‑i ihlâs ve mahâ’il‑i sıdk‑ı ihtisâslarına nazaran tesviye‑i
emr‑i mezbûra sâbıkından ziyâde ber‑vefk‑ı merâm teşmîr‑sâz‑ı sâk‑ı ibtidâr olacakları zâhir u âşikâr olmağın bu sene‑i mübârekede oldığı gibi reşîd ü kâr‑güzâr
ve idâre‑i askere sâhıb‑i iktidâr müte‘ayyinân‑ı selâtîn-ı Cengîziyye'den üzerlerine
sergerde nasbolunmak üzre vicdân‑ı isâbet‑nişân‑ı kâânîlerinde intihâb u ihtiyâr olunan halefü's‑selâtîni'l‑ızâm hâlâ Kalgay Şahin Giray Sultân dâme ulüvvühûyı taraf‑ı
zâhiru'ş‑şeref‑i ilhânîlerinden sergerde nasb ve irâde‑i celiyyeleri olan bir sultânı
dahı ma‘ıyyetine terfîk birle on bin nefer güzîde vü müntehab asâkir‑i Tatar‑ı hamiyyet‑şi‘ârı şimdiden tesviye vü tertîb ve sefer‑i hümâyûnuma me’mûr u ta‘yîn ve
bi‑fazlihî Te‘âlâ bir ân ve bir sâ‘at akdem savb‑ı me’mûrlarında mevcûd bulunmak
üzre vaktiyle irsâl ü tesyîr eylemenüz hâssaten sizden matlûb u murâd‑ı şâhânemüz
olup ve asâkir‑i merkûmenün savb‑ı me’mûrlarına bahren azîmetleri savâb‑dîd‑i ilhânîleri oldığı bu def‘a vârid olan tahrîrât‑ı kâânîlerinden münfehim olmağla sür‘at‑i
techîzlerine medâr olmak içün bu def‘a altmış bin guruş sekbân akçası ve iktizâ
idenlere emr u işâretinüz ile ilbâs olunmak içün kırk aded hıla‘‑ı fâhıre‑i mülûkânemüz Hazîne‑i Âmiremüzden ihrâc u ifrâz olunup işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet makrûnumuzı teblîğ u îsâle me’mûr Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Mu‘allâ‑unvânımuzdan
sâbıkâ Başmukâta‘acı olan kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Seyyid Selâmi zîde mecdühû
ile cânib‑i übbehet‑menâkıb‑ı hânîlerine irsâl olunmışdur.
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Lede'l‑vusûl; Âsitâne‑i Hılâfet‑âşiyânemüze olan vüfûr‑ı meveddet ve kemâl‑i
sıdk‑ı taviyyetinüz lâzimesince sâlifü'z‑zikr on bin nefer Tatar‑ı adû‑şikârı ve
üzerlerine nasbolunacak sergerde ile ma‘ıyyetine terfîk kılınacak sultânânı, lâzime‑i
şîme‑i şehâmet‑i hânî ve muktezâ‑yı şenşene‑i hamiyyet‑i keyânîleri üzre bir
cânibden tesviye vü tertîbe sarf‑ı cüll‑i himmet ve ber‑vech‑i muharrer muhavvel‑i
ârâ‑yı isâbet‑nümâ‑yı kâânîleri oldığı üzre bahren savb‑ı me’mûrlarına imâle‑i
sükkân‑ı nehzat u hareket ve ref‘-ı bâd‑bân‑ı teveccüh ü azîmet zımnında bir sâ‘at
akdem ve bir kadem mukaddem varmalarıyçün vaktiyle asâkir‑i merkûmeyi ihrâc ve
inşâa'llâhü Te‘âlâ vakt‑i şitâ inkızâsından mukaddem savb‑ı me’mûrlarında mevcûd
bulunmak üzre ta‘yîn eyledüğünüz tarîkdan tesyîr u irsâle atf‑ı ınân‑ı kümeyt‑i
şehâmet ve uğur‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemde dilîrâne hareket iderek mazhar‑ı du‘â‑yı
hayr‑ı icâbet‑eser‑i hıdîvânemüz olmalarını dahı tavsiye vü tenbîhe tahrîk‑i rikâb‑ı
celâdet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı Za., sene [1]158

Tatar Askerlerinin İran Seferinden Muaf Tutulması

45

Exemption of the Tatar Soldiers from the Iranian Campaign
Nadir Şah'ın İran'a bir elçi gönderilmesini istediğinin anlaşılması üzerine,
İran'a bir elçi gönderilmesi ancak sefer hazırlıklarının da ihtiyaten devam
ettirilmesi kararlaştırıldığından, sefer için toplanan askerlerin şimdilik
sınır muhafazasında istihdam edileceği, Tatar askerlerinin de acil ihtiyaç
bulunmadığı için bu seferden muaf tutulduğu, ayrıca kendisine ve kalgay
sultana hediye olarak bir miktar para gönderildiği hususlarında Sultan I.
Mahmud'dan Kırım Hanı Selim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selim Giray Khan about sending an envoy to Iran upon hearing that
Nadir Shah wants to send an envoy to Iran and employing the soldiers
gathering for the campaign in defending the boundaries temporarily
for making decision on continuing the preparations of campaign as a
precaution, exempting the Tatar soldiers from this campaign as they were
not needed immediately, and moreover, sending an amount of money to
him and Qalga Sultan as a present
2 – 12 Şubat 1746
Rikâb‑ı Müstetâb‑ı Mülûkâne'den celâdetlü
Kırım Hânı hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; geçen sene himem‑i celîle‑i dâverînüz ile iklîm‑i
Kırım'dan ihrâc ve sefer‑i hümâyûnumuza tesyîr u irsâl olunan asâkir‑i Tatar‑ı gayret‑şi‘ârun zâbıtân u neferâtlarından her biri şümürde‑benân‑ı intihâb‑ı ilhânînüz ol-
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makdan nâşî me’mûr oldukları mahalde ibrâz-i cevher‑i şecâ‘at ve ızhâr‑ı merdânegî vü gayret iderek yümn‑i teveccüh‑i Pâdişâhânemüz ile diyâr‑ı düşmenden Makü
Kal‘ası nâm mahalli ve etrâf u havâlîlerini tâht u târâc ve a‘dâ‑yı li’âmı sihâm‑ı
kahr u demâra hedef ü âmâc eylediklerinden gayri asâkir‑i muvahhıdîne i‘ânet‑i azîm
ve cânib‑i düşmene rahne‑i cesîm itdikleri sem‘-ı hümâyûnumuza lâhık olmağla bu
sene‑i mübârekede dahı sâbıkı misillü ol mıkdâr asâkir‑i Tatar‑ı düşmen‑şikâr ihrâcı egerçi meknûn‑ı zamîr‑i safvet‑semîr‑i mülûkânemüz idi; lâkin hükümrân‑ı İran
olan Nadir Şâh'un nâme vü evrâkı ile Bağdâd tarafından gönderdiği sefîri bu def‘a
Dersa‘âdetimüze getürdilüp hâmil oldığı tahrîrâtına ba‘de'n‑nazar mazmûnlarında
Şâh‑ı müşârun-ileyh teklîf‑i sâbıkından nükûl ü ferâgat eyledüğini beyân siyâkında
hudûd u sınura dâ’ir hılâf‑ı şer‘ u kânûn müceddeden ba‘zı husûsı kaleme getürüp ve
gûyâ bu bâbda dahı ibrâm u ısrâr vâdîlerinde olmadığını serd ü ıyân iderek tasfiye‑i
mâ‑beyn ve def‘-ı şûr u şeyn içün Der-bâr‑ı Hılâfet‑iştimâlimüzden bir resûl ta‘yîn ü
irsâl olunmasını niyâz ü iltimâs eylemiş. Bu sûretde Şâh‑ı mûmâ-ileyhün öteden
berü ba‘zan de’b‑i cibillîsi olan dekk ü hîlesine nazaran niyâz ü istid‘âsı karîn‑i
sem‘-ı ısğâ olmayup sefîri dahı alâ-isrihî i‘âde vü ircâ‘ olunmak egerçi muktezî idi;
fe‑emmâ ez‑kadîm bu misillü kadem‑nihâde‑i arsa‑i bağy ü tuğyân olanlar bi'l‑âhıre
dûdmân‑ı Hılâfet‑nişânımuzun ezyâl‑i afv u safhlarına müteşebbis oldukları hâlde
her ne kadar habâyâ‑yı umûr anlarun ma‘lûmları olsa dahı evvel emirde çehre‑i
iltimâslarına dest‑i redd havâle olunmayarak; "Nahnü nahkümü bi'z‑zâhir." fahvâsına ri‘âyet olunageldiği deydene‑i müstahsene‑i Saltanat-ı Seniyye addolunmakdan nâşî bu bâbda sünen‑i eslâf‑ı kirâma ıktidâ ve istıtlâ‘‑ı hâli içün cevâb-nâme‑i
hümâyûnumuz ile hademe‑i Devlet‑i Aliyyemüzden bir resûl ba‘s ü isrâ olunmak
zımnında Şâh‑ı mûmâ-ileyhün harekât‑ı hırbâ‑simâtından fîmâ‑ba‘d dahı gaflet ve
tarafından vukû‘‑ı emniyyet bir dürlü câ’iz olmayup her hâlde levâzim-i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet ve merâsim‑i teyakkuz u basîrete ihtimâm u dikkat lâzime‑i zimmet‑i
Devlet‑i Hılâfet‑mekînimüz olmak hasebiyle sinîn‑i sâbıka misillü bir tarafdan
tertîb‑i asker ü techîz‑i leşkere ıtâre‑i hamâme‑i nezâret olunarak Kars ve Diyarbekir kollarında bu def‘a dahı asâkir ü mühimmât cem‘ u ıhşâd ve tekmîlen tehyi’e‑i
udde vü atâd itdürilmek münâsib‑i vakt ü hâl oldığı akdolunan umûm meşveretinde
karâr‑dâde‑i ârâ olmağla bu siyâk üzre harekete ibtidâr olunup muhâfaza‑i hudûd u
süğûr nâmıyla bi'l-cümle asâkir‑i me’mûrenün pâ‑der‑rikâb‑ı azîmet ü şitâb olmalarına ihtimâm‑ı mülûkânemüz fevka'l‑hadd der-kâr ve bu emrün encâm u karârı
dahı matmah‑ı intizâr olup ve yine sevâbıkı misillü bir dahı ıyâzen bi'llâhi Te‘âlâ
kendüden bir desîse-kârlık keyfiyyetleri tahayyül ü istiş‘âr olunmak lâzim gelür ise
bir dürlü meks ü ârâm olunmaksızın bi‑mennihî Sübhânehû ve Te‘âlâ kal‘‑ı urûk‑ı
mekîdet ve kat‘ u kam‘‑ı bîh‑ı hadî‘atine derhâl mübâderet ü kıyâm eylemeleri sergerdegân‑ı asâkir‑i mansûremüze mü’ekked evâmir‑i cihân‑mutâ‘ımuz ile tavsiye
vü tenbîh olunmışdur. Çünki bu sene‑i mübârekede sefer‑i hümâyûnumuza me’mûr
olan asâkir‑i nusret‑me’âsirimüz ber‑vech‑i muharrer zâhiren muhâfaza‑i hudûd u
sınur içün tahaşşüd ü tecemmu‘ itdürileceği musammemdür. Binâ’en-aleyh tîz elden
tâht u târâc misillü bir hâlet olmamakdan nâşî şüc‘ân‑ı asâkir‑i Tatar bî‑hûde it‘âb
olunmamak içün bu senelik bu sefer‑i hümâyûnumuzdan afvolunup ancak cenâb‑ı
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hâniyyet‑me’âblarınun taraf‑ı Saltanat-ı Seniyyemüze olan celâ’il‑i hüsn‑i ihlâs ve
mahâ’il‑i sıdk‑ı ihtisâsları husûs‑ı mezbûrda dermiyân olan teveccüh ü himmetlerinden dahı karîn‑i yakîn‑i husrevânemüz olmakdan nâşî taraf‑ı zâhiru'ş‑şeref‑i
ilhânîlerine olan incizâb‑ı derûn‑ı şâhânemüz dü-bâlâ ve hayr‑hâh‑ı Devlet‑i Aliyyemüz oldukları cezm‑kerde‑i tasdîk u imzâ olmağla zât‑ı ma‘âlî‑simât‑ı keyânîleri
dahı mahâsin‑i ahlâk‑ı fıtriyye ile mevsûf ve rızâ‑cûyî‑i Saltanat-ı Seniyyemüz ile
ma‘rûf olduklarından nâşî mesned‑i bülend‑i hânî vü erîke‑i übbehet‑mend‑i ilhânîyi teşrîf idelden berü zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve hıtta‑i fermân‑berî vü itâ‘atlerinde
olan ahâlî vü tevâbi‘-ı iklîm‑i Kırım'a neşr‑i me’âsir‑i adâlet ve etrâf‑ı şimâliyyede
te’dîb ü tanzîmi lâzim gelen uluslarun tav‘an ve kerhen îvâ’en ve naklen ribka‑i
tav‘‑ı ubûdiyyete cezb ü bend birle nizâm‑ı umûr‑ı memlekete mübâderet eyledikleri ma‘lûm‑ı hümâyûnumuz olup ve hattâ bundan mukaddemce Der-aliyyemüze vârid olan tahrîrât‑ı seniyye‑i keyânîlerinde Kuban câniblerinün dahı def‘-ı ihtilâl ve
nizâm‑ı ahvâlleri içün halefü's‑selâtîni'l‑ızâm Kalgay sultân zîde ulüvvühûyı ta‘yîn ü
irsâl itmelerine ol dahı re’y‑i isâbet‑ârâları üzre harekete ihtimâm ve cânib‑i mezbûrun pezîrâ‑yı inhılâl olan husûslarını yümn‑i himmet‑i keyânîleri ile müceddeden
sûret‑yâb‑ı hüsn‑i nizâm u encâm eyledüği ve bundan gayri tahrîrât‑ı sedâd‑âyâtlarında mezkûr sâ’ir husûsâtun ve be‑tahsîs Devlet‑i Rûsiyye ve sâ’ir milel‑i Nasrâniyyede vâkı‘ emr‑i tenâfüs ü tebâğuza binâ’en serhaddât‑ı mansûremüze ânen
fe‑ân havâle‑i çeşm‑i teyakkuz ve im‘ân olunmak lâzimesinün cümlesi ma‘lûm u
mefhûm‑ı hıdîvânemüz oldığı cihetden her hâlde tebyînât‑ı sadâkat‑simât‑ı keyânî
ve hıdemât‑ı pesendîde‑âyât‑ı ilhânîleri karîn‑i tahsîn ve mûmâ-ileyh Kalgay sultân
dahı re’y‑i rezîn‑i isâbet‑karînleri üzre harekete muvaffak oldığından ol dahı rehîn‑i
âferîn olmışdur. Binâ‑berîn hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak
üzre beş bin zer‑i mahbûb ve mûmâ-ileyh Kalgay sultâna dahı iki bin zer‑i meskûk
i‘tâ ve ihsân‑ı hümâyûnumuz olmağla işbu nâme‑i mevhibet‑alâmemüz tastîr u imlâ
ve Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Mu‘allâ‑unvânımuzdan sâbıkâ Başmukâta‘acı kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Seyyid Selâmi zîde mecdühû ile tesyîr u isrâ kılınmışdur.
Lede'l‑vusûl; atıyye‑i behiyye‑i mülûkânemüzi nihâde‑i ceyb‑i tafhîm ve mû
mâ-ileyh Kalgay sultâna olan atıyyeyi dahı ma‘rifet‑i ilhânîleriyle tarafına teslîm
eylediklerinden sonra ber‑vech‑i meşrûh Âsitân‑ı Hılâfet‑nişânımuza olan hulûs‑ı
meveddet ü sıdk‑ı taviyyetinüz lâzimesince fîmâ‑ba‘d dahı havze‑i fermân-berî vü
hükûmetlerinde vâkı‘ âmme‑i husûs u kâffe‑i umûrun re’y‑i isâbet‑nümâ‑yı keyânîleri üzre tesviye vü tevsîkına ve hudûd u sınur‑ı Memâlik‑i Mahrûsemüzün muhâfaza vü tensîkına bezl‑i cüll‑i himmet ve hıdemât‑ı pesendîdeleri zuhûr u bürûz iden
rü’esâ‑yı hıdmet‑mukîm nevâzişât‑ı hânîleriyle mazhar‑ı hüsn‑i mekremet ve umûmen sükkân u kuttân‑ı ekâlîm‑i Kırım dahı gunûde‑i pister‑i râhat olmaları husûsına sarf‑ı nakdîne‑i himmet birle isticlâb‑ı da‘avât‑ı hayriyyelerine bezl‑i levâzim-i
hamiyyet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı M., sene [1]159
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Kırım'da İslam Ağa ile Arslan Bey'in İdamı

46

Execution of Islam Agha and Arslan Beg in Crimea
Kırım'da sakin fitne ve fesad erbabından Ahmed Bey oğlu İslam Ağa ile yirmi
beş sene önce Kabartay Çerkeslerinden ayrılarak eşkıyalık etmeye başlayıp
mala ve cana zarar veren Arslan Bey'in huzur ve barışın korunması için idam
edilmelerinin uygun görüldüğü hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım
Hanı'na emr-i hümayun
Imperial decree (emr-i hümayun) sent by Sultan Mahmud l to the Crimean
Khan to execute Islam Agha, son of Ahmed Beg, and Arslan Beg who had
separated from the Kabardian Circassians twenty five years before, had
become a brigand, and had harmed people and properties in Crimea, for
ensuring peace and security
1 – 10 Haziran 1746
Hâlâ Kırım Hânı celâdetlü
Hân‑ı âlî-şân hazretlerine emr‑i hümâyûn tesvîdidür.
Siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz; zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve hıyta‑i fermân‑berî vü itâ‘atinüz olan iklîm‑i Kırım'un ve etrâf u havâlîsinün kâffe‑i umûr u
âmme‑i hutûb‑ı cumhûrı taraf‑ı bâhiru'ş‑şeref‑i mülûkânemüzden hâssaten re’y‑i
rezîn‑i isâbet‑karîn‑i ilhânînüze muhavvel oldığı egerçi ma‘lûmunuz olup ve lâkin cenâb‑ı hâniyyet‑me’âbınuz rütbe‑i fâyıka‑i ilhânî ve mesned‑i lâyıka‑i kâânîye irtikâ vü su‘ûd idelden berü muktezâ‑yı rezânet‑i tedbîr u reviyyet ve mübteğâ‑yı asâlet [ü] necâbet ü fıtnatınuz üzre dûdmân‑ı Hılâfet‑nişân‑ı şâhânemüze olan
vüfûr‑ı ihlâs ve mezîd‑i sadâkat ü ihtisâsınuzı te’yîd ve nev be‑nev kalem‑rev‑i
hükûmetinüzde olan keyfiyyât u hâlâtı Der-bâr‑ı ınâyet‑karâr‑ı Pâdişâhânemüze
i‘lâm u isti‘lâm birle ta‘dîl ü temşiyetine cidd ü cehd‑i ekîd eylemenüz ve husûsâ
muhâfaza‑i şerâyıt-ı müsâlemet ve vıkâye‑i nizâm‑ı mülk ü milletde sünûh iden evzâ‘‑ı merğûbe vü etvâr‑ı makbûlenüz tarafınuza olan hüsn‑i i‘tikâd‑ı hıdîvânemüzi
kat-ender-kat te’kîd ve itâ‘at‑i uli'l‑emrde mâ‑sadak‑ı Nazm‑ı Mecîd olmanuzı tasdîk u teşyîd eylemişdür. Bundan akdem emr‑i hümâyûnumuz ile Rodos cezîresine
nefy ve hâlâ anda meks üzre olan Kırımiyyü'l‑asl Ermîrzâ Ağa'nun yeğeni olup Kırım'da Salgır Suyı ta‘bîr olunan mahalde sâkin Ahmed Beğ-oğlı İslâm Ağa dimekle
ma‘rûf kimesne mebde’‑i fitne vü fesâd ve menba‘‑ı şûr u ınâd olup muzırru'n‑nâs
ve sâ‘î bi'l‑fesâd ve i‘dâm u izâlesi mertebe‑i vücûba müntehî şakıyy‑i bed‑nihâd
oldığı yakînen vâsıl‑ı sâmi‘a‑i husrevânem olmağla i‘dâm u izâlesi husûsı uhde‑i
diyânet ü emânetlerine tefvîz u ta‘lîk olunup ve bundan başka yiğirmi beş sene mukaddem Kabartay Çerkeslerinden ayrılup hâlâ ol havâlîde geşt ü güzâr iden Arslan
Beg-i Peyk nâm şahıs dahı bir eyyâm Baksan'un öte tarafında oturup el‑ân berü
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tarafında Kuban ile Baksan'un arasında konar u göçer makûlesi olup lâkin mezbûr bir dürlü kendü hâlinde olmayup hılâf‑ı rızâ‑yı hümâyûn ve mugâyir‑i şerâyıt-ı
musâfât evzâ‘ u harekâta cesâret ve husûsâ Kabartay tâ’ifesinün karâr‑dâde olan
hüsn‑i nizâmlarınun ihtilâllerine ta‘lîk‑ı enâmil‑i hadî‘at ve ibâdu'llâhı ber-hem-zede-i zucret idüp ve el‑ân taraf‑ı ilhânînüze dahı hıyâneten Kuban tarafında ikâmet
ve itâ‘atde olan Çerâkise ve Nogayluyân'ı kendü hâllerinde komayup ba‘zan hayvânât ve ba‘zan nüfûslarını serika vü gâret ve ba‘zı haşerât ile cem‘ıyyet ve mugâyir‑i musâleha hareketde bulunmağa cür’et itdüği ve'l‑hâsıl anun dahı muzırru'n‑nâs
ve sâ‘î bi'l‑fesâd olup izâlesi mühimm ü muktezî idüği tahkîkan resîde‑i sem‘-ı
hümâyûnumuz olmağın anun dahı hıfzan li'l‑müsâlemeti ve'n‑nizâm tertîb‑i cezâsı
fermân‑ı hümâyûnum olmağla Kuban Ser‘askerine taraf‑ı kâânîlerinden haber irsâliyle mi olur, ne vechile ve ne tarîkla olur ise olsun i‘dâm u izâlesi husûsı tedbîr-i
isâbet‑pezîrinüze havâle vü tefvîz olunduğı cihetden icrâ vü tenfîzine sarf-ı dikkat
eylemenüz içün hâssaten işbu menşûr‑ı diyânet‑neşûr‑ı hâkânîmüz şeref‑bahşâ‑yı
sudûr olup (     ) ile tarafınuza irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; zikrolunan şakîlerün i‘dâm u izâlesi hâssaten himmet‑i vâlâ‑nehmet‑i keyânînüzden matlûb‑ı hümâyûnumuz idüği karîn‑i yakîninüz oldukda şakiyyân‑ı merkûmânı ne tarîkla ve ne vechile olur ise olsun alâ-eyyi hâlin ele getürdüp
tertîb‑i cezâ‑yı sezâlarıyla vücûd‑ı habâset‑âlûdlarından ülkât‑ı Kırım'ı ve havâlîlerini tanzîf u tathîr ve nizâm‑ı memleketi ihyâ vü tecdîd ve şerâyıt-ı muvâlâtı icrâ
vü temhîd idüp bu hayr‑ı cezîlinüz hâssaten bâ‘is‑i ârâmiş‑i ibâd ve sebeb‑i âsâyiş‑i
nizâm‑ı bilâd olmağla inşâa'llâhü Te‘âlâ zikr‑i bi'l‑hayr ile pîrâye‑i elsine‑i enâm
olmağa ikdâm‑ı tâmm eyleyesiz.
Evâsıt‑ı Ca., sene 1159

104

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

Kırım'daki Kıptîlerin Vergisi

47

Collection of Taxes from the Copts (Kıptis) in Crimea
Kırım ve havalisindeki Kıptîlerin vergilerinin Osmanlı ülkesinin diğer
bölgelerinde uygulanan usul çerçevesinde Kırım hanı tarafından tek elden
yürütülmesine izin verildiği hususunda Sultan I. Mahmud'dan Selim Giray
Han'a emr-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud l to the Crimean
Khan Selim Giray Khan about giving permission to the Crimean Khan to
collect the taxes from the Copts (Kıptis) in Crimea and its surroundings,
in accordance with the procedures applied in other parts of the Ottoman
Empire
30 Haziran – 10 Temmuz 1746
Kırım Hânı celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretlerine emr‑i hümâyûn tesvîdidür.
Bi'l-cümle Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i Pâdişâhânemde vâkı‘ mahâll ü
mevâzı‘da sâkin ü kâtın kefere vü Yehûd tâ’ifelerinün cizyeleri asnâf‑ı selâse üzre
ve Kıbtıyân gürûhınun cizyeleri dahı maktû‘ıyyet vechile cibâyet olunagelmekden nâşî siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, kalem‑rev‑i hükûmet ve hıyta‑i
fermân‑berî vü hımâyetinüzde olan iklîm‑i Kırım ve ülke‑yi Bucak ve sâ’ir mahallerde bulunan göçebe vü yirlü makûleleri olan Müslim ü zimmî tâ’ife‑i Kıbtıyânun virgüleri dahı sâ’ir Memâlik‑i Mahrûsemde olan Kıbtıyâna kıyâsen maktû‘ nâmıyla cibâyet ve taraf‑ı ilhânînüzden yed‑i vâhidden rü’yet olunmak iktizâ
ider iken mesfûrlar taht‑ı zâbıtaya idhâl ü tenzîl ve cizye vü maktû‘larınun cibâyeti mıkdâr‑ı ma‘lûma ifrâğ u tahvîl olunmamakdan nâşî el‑yevm ba‘zan cibâyet
ve ba‘zan dahı hımâyet; ve cibâyet olunanlar dahı muhtelifü'l‑mıkdâr nâ‑mazbût
rü’yet olunmağla nizâm‑ı emr‑i cibâyet muhtell ve bu takrîb ile nicelerinün vech‑i
cibâyetleri metrûk ü mu‘attal oldığı vâsıl‑ı sâmi‘a‑i hümâyûnumuz olmışdur. Devâhıl‑i ülke‑i İslâmiyân'dan kabûl‑i ra‘ıyyet ile meks ü ikâmet iden ehl‑i zimmetün
esbâb-ı emn ü râhatları; " … hattâ yü‘tû'l‑cizyete an-yedin ve hüm sâğırûn."81 nass‑ı
Hikmet‑fassı üzre rakabelerine madrûb cizyenün ve Kıbtıyyü'l‑asl olup Müslim
ıdâdında olanlarından alınagelen rüsûm‑ı maktû‘anun edâ vü istîfâsına menût ve
fer u şevket‑i Devlet‑i rûz‑efzûnumuzun ızhâr u îfâsı dahı şer‘-ı kavîm ü kânûn‑ı
müstedîm üzre amel ü harekete meşrût idüği kazâyâ‑yı müsellemeden olmağla
sâ’ir Memâlik‑i Mahrûsemde cârî olan nizâm u kavânîn üzre kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan mahallerün dahı Kıbtîleri husûsı zâbıta‑i nizâma bend olunmak
muktezî oldığı cihetden bi'l-cümle Memâlik‑i Mahrûsemde olan Müslim ü zimmî
gürûh‑i Kıbtıyânun cizye vü maktû‘ları ne vechile cibâyet olunageldiği ve şurûtları
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ne gûne idüği mufassalen Hazîne‑i Âmiremüzde mahfûz olan defâtirden ihrâc ve
Başdefterdârum imzâsıyla mumzâ kılınup ma‘lûm‑ı ilhânîleri olmak üzre cânib‑i
keyânîlerine irsâl olunmışdur.
İmdi; fîmâ‑ba‘d Kırım devâhılinde ve kezâlik Taman ve Kuban câniblerinde ve
berü Bucak taraflarından dahı Kavşan ve Yalı Karyeleri ta‘bîr olunan yirlerde ve Hân
Kışlası'nda ve anlara tâbi‘ mevâzı‘da ve'l‑hâsıl öteden berü taht‑ı hükûmet‑i hânân‑ı
zevi'l‑unvânda rahhâl ü nezzâl bulunup cizye vü maktû‘ları müşârun-ileyhim câniblerinden alınagelen Kıbtıyân tâ’ifesinün cizye vü maktû‘ları bir nişân‑ı mu‘ayyen
vaz‘ı ve Kalemi'nden ihrâc olunan sûretün şurûtına tatbîk vechiyle taraf‑ı hânîlerinden tahsîl ü tetmîm ve yed‑i vâhidden cibâyet ü tanzîm olunmasına izn‑i hümâyûn‑ı
mülûkânemüz erzânî kılınmağın minvâl‑i meşrûh üzre amel ü harekete mübâşeret ve
ol bâbda efrâd‑ı âferîdeden hîç ahad fermân‑ı hümâyûnuma ve re’y‑i isâbet ârâ‑yı ilhânîlerine muhâlif hareketden mücânebet ü mübâ‘adet eylemelerini tenbîh ve ifhâmı
lâzim gelenlere tenbîh ü te’kîde himmet ve keyfiyyeti herkese i‘lân u işâ‘at eyleyesiz.
Tahrîren; fî-evâsıtı Cumâde'l‑âhır, sene tis‘a ve hamsîn ve mi’e ve elf.

Kırım Hanı Selim Giray Han'ın İstanbul'a Davet Edilmesi

48

Invitation of the Crimean Khan Selim Giray to Istanbul

Memleketinin idaresi hakkında kendisine sözlü olarak bazı tavsiyelerde
bulunulmak üzre ziyaret için İstanbul'a davet edildiği hususunda Sultan I.
Mahmud'dan Kırım Hanı Selim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Selim Giray Khan about inviting him to Istanbul to recommend
orally concerning the administration of the country
6 – 16 Ekim 1746
Hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Selim Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye da‘vet‑i şâhâneyi hâvî nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Fermân‑fermâ‑yı iklîm‑i Kırım olan hânân‑ı müstelzimü't‑tafhîmun Devlet‑i
Aliyye‑i Hılâfet‑âsârımuza olan ihlâs u ihtisâsları muktezâsınca siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı
müşârun-ileyhsiz, hîn‑i behcet ü bastatda eslâf‑ı sa‘âdet-ittisâfınuz ba‘zan Südde‑i
Sa‘âdet‑uddemüze da‘vet ve manzûr‑ı ayn‑ı kerâmet ü ınâyet kılınmak hânedân‑ı
zılliyyet‑unvânımuzun âdet‑i hasene‑i behcet‑nümûn ve kavâ‘ıd‑i müstahsene‑i
mevhibet‑efzûnından ma‘dûd olup ve bâ‑husûs cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i
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çerâğ‑ı hâss‑ı mülûkâne ve gars-i yemîn‑i mekremet‑zamîn‑i husrevânemüz olmanuz
ile cebîn‑i ihlâs‑mübîn‑i kâânînüzde lâmi‘ u dırahşân olan envâr‑ı şehâmet ü
sadâkat ve hamîr‑i mâye‑i fıtrat‑ı ilhânînüzde sâtı‘ u tâbân olan âsâr‑ı asâlet ü hüsn‑i
akîdet muktezâsınca Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze eslâf‑ı pâkîze‑evsâfınuzdan
ziyâde cilve‑ger‑i mir’ât‑ı zuhûr olan sûret‑i ihtisâs‑ı vüdd ü mahabbet ve
çehre‑i ihlâs‑vüfûr‑ı meveddetinüze binâ’en şeref‑i ziyâret‑i Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı
Pâdişâhânemüz ile müşerref ve avn‑i Rabbânî vü savn‑ı Samedânî ile fîmâ‑ba‘d
dahı zabt u rabt‑ı memleket ve tanzîm u termîm‑i umûr‑ı il ü vilâyetde muktezî
olan bi'l‑müşâfehe vasâyâ‑yı hikmet‑ârâ‑yı husrevânemüz ile gûş‑ı hûş‑ı keyânînüz
müşennef kılınmak içün bu hılâlde Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâr‑ı mülûkânemüze tahrîk‑i
rikâb‑ı nehzat eylemenüze irâde‑i seniyye‑i şâhânemüz ta‘alluk itmeğin işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; iklîm‑i Kırım'un dâhılen ve hâricen umûr‑ı lâzimü't‑tesviyesini
tanzîm u itmâm ve cenâb‑ı ma‘âlî‑nisâbınuzun avd ü ric‘atine değin her husûsı gereği
gibi ifrâğ‑ı kâlıb‑ı hüsn‑encâm eyledikden sonra hânedân‑ı rasînü'l‑erkânımuza olan
meveddet‑i hâlisanuzı siz dahı gelüp vicâhen arz u iş‘âr niyyet‑i mûcibü'l‑istibşârı
ile inşâa'llâhü Te‘âlâ makarr‑ı hükûmetinüzden hareket ve salt u sebük-bâr alâtarîkı'z‑ziyâre Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze gelmeğe bezl‑i cüll‑i himmet
eyleyesiz.
Fî-evâhıri N., sene [1]159
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Kırım Hanlığı'na Kalgay Arslan Giray'ın Tayini

49

Appointment of Qalga Arslan Giray to the Crimean Khanate
Kırım Hanlığı'na Kalgay Arslan Giray'ın tayin edilerek hanlık berat ve
hil'atinin çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği; kendisinden memleketinin
işlerini düzene koyup halkı adaletle idare etmesi ve Rusya ile yapılan
antlaşmaya uymasının beklendiği hususlarında Sultan I. Mahmud'dan
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to Qalga
Arslan Giray about the appointment of Qalga Arslan Giray to the Crimean
Khanate and sending the charter (berat) and caftan (hilat) of khanate
with various gifts; and expectation from him to put in order the state
affairs and to govern the people in justice, and to comply with the treaty
signed with Russia
29 Mayıs – 8 Haziran 1748
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Hazret‑i Cihân-dârî'den
müceddeden Kırım Hânlığı tevcîh ü ihsân‑ı mülûkâne
buyurıldığın müş‘ır yazılan nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnun sûretidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, nâhicü menâhici'l‑ızzi ve'l‑ikbâl, sâlikü mesâliki'l‑mecdi
ve'l‑iclâl, el‑muhtassu bi‑mezîdi ınâyeti'l‑Meliki'l‑Müte‘âl Kalgay‑ı sâbık Arslan
Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûnumuz vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Kırım Hânı olan Selim Giray Hân bi‑emri'llâhi Te‘âlâ ecel‑i müsemmâ ile
âzim‑i dâr‑ı bakâ oldığı Kırım tarafından Dersa‘âdetüme i‘lâm u inhâ olunmağla
cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı Cengîziyye'nün erşed ü nâmdâr ve emced ü şöhret‑şi‘ârı olup mahâsin‑i ahlâk‑ı fıtriyye ile mevsûf ve rızâ‑cûyî‑i
Devlet‑i Aliyyem ile ma‘rûf oldığınuzdan başka mir’ât‑ı nâsıye‑i hâlinüzden meşhûd ü nümâyân olan mahâ’il‑i fazâ’il‑i necâbet ü asâlet ve delâ’il‑i celâ’il‑i rüşd ü
fatânet muktezâsınca bu âna dek cilve‑ger‑i minassa‑i zuhûr olan etvâr‑ı merğûbe
vü evzâ‘‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı ilhâm‑mazâhir‑i zıllu'llâhî ve mutâbık‑ı
rızâ‑yı meymenet‑iktizâ‑yı Hılâfet‑penâhîmüz olup ve bundan böyle dahı süpürde‑i uhde‑i emânet ü besâletinüz kılınan tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve
tevsîk‑ı hıfz‑ı şurût‑ı musâleha vü müsâlemetde zîver‑i kitâbe‑i iştihâr ve sebt‑i
sahâyif‑i leyl ü nehâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u iktidâr
ve istihsâl‑i rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ‑yı Pâdişâhânemde sa‘y‑i bî‑şümâr ideceğinüz
levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmağla hâliyâ hakkınuzda bihâr‑ı zehhâr‑ı mekârim‑i bî‑imtinân‑ı husrevânemüz mevc‑hîz ve sehâb‑ı
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efzâl‑i bî‑hemâl‑i hâkâniyyemüz bârân‑rîz olup avâtıf‑ı aliyye‑i şâhânemüzden Kırım Hânlığı müceddeden cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze tevcîh ü taklîd olunmağla tevcîhini hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı tasdîr u imlâ
ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı bâhiru's‑sürûra dûhte bir sevb
kabaniçe kürk ve bir sevb sâde hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve şi‘âr‑ı celâdet ü
şehâmetinüz olan bir aded semmûr kalpak‑ı bâ‑ibtihâc‑ı kişver‑sitânî ve iki kıt‘a
murassa‘ otâka‑i hümâ‑sâye‑i cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i
hâkânî ve bir kabza mücevher şemşîr‑i berk‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak üzre dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ
ve hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı
ısdâr ve teblîğıne me’mûr Rikâb‑ı Hümâyûnumda Mîr‑âhûr‑ı Evvelüm olan iftihâru'l‑emâcid ve'l‑ekârim Mîr Turak dâme mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve kalpak‑ı felek‑mümâssı zîb‑i ser‑i ikbâl ve otâka‑i hümâyûnumı pîrâye‑i tâc‑ı vehhâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı ârâyiş‑i miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve
hâssaten olan atıyyemüzi endâhte‑i ceyb‑i iftihâr idüp ve mâdâm ki, cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i tab‘‑ı hümâyûn‑ı ilhâm‑makrûn‑ı tâc-dârî ve melhûz‑ı
hâtır‑ı feyz‑mazâhir‑i hudâvendigârîmüz oldığı üzre tanzîm‑i umûr‑ı memleket
ve terfîh‑i fukarâ vü ra‘ıyyet ve be‑tahsîs Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuz ile
Devlet‑i Rûsiyye beyninde mün‘akıd u müte’ekkid olan musâleha‑i mü’ebbedenün şurût u kuyûdına ve dostluğa şâyân mücâmele‑i hem‑civârînün merâsimine ve
kat‘ olunan hudûdlarun muhâfazasına mürâ‘ât ile harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i
sâha‑i zuhûr oldukca zât‑ı ma‘âlî-sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânî ve erîke‑i übbehet‑mend‑i ilhânîde müstekırr ve i‘tilâ’‑i şân ve irtifâ‘‑ı kadr u unvânınuz dem
be-dem mütezâyid ü mütekâsir olacağında iştibâh olunmayup ve kâtınîn‑ı ülke‑yi
Kırım olan ulemâ ve sulehâ ve ümerâ ve mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ikrâm ve fukarâ vü zu‘afâyı vücûh‑i mazârdan hımâyet ü sıyânete
hüsn‑i ihtimâm ve hem‑vâre neşr‑i me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete ikdâm‑ı
tâmm ve sa‘y‑i mâ‑lâ‑kelâm idüp ve zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve hıyta‑i fermân-rânîleri
ve itâ‘atinüzde olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u kibâr ve bi'l‑husûs
Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban'un zabt u rabtlarında ihtimâm u dikkat ve mugâyir‑i
şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün men‘ u tahzîrlerinde bezl‑i makderet ve'l‑hâsıl
cenâb‑ı şehâmet‑nisâb‑ı ilhânîlerinden me’mûl oldığı vechile lâzime‑i şân‑ı fütüvvet ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmetleri olan zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâm ve hıfz‑ı şurût‑ı
musâleha‑i müsâlemet‑encâmda sarf‑ı cüll‑i himmet ve Moskovlu ile mukaddemâ
kat‘ u tahdîd olunan hudûdlarun hıfz u hırâsetine gereği gibi îsâr‑i nakdîne‑i miknet ü kudret eyleyesiz.
Evâ’il‑i C., sene 1161
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Kırım Hanının Teşekkür Mektubu

50

The Crimean Khan's Letter of Gratitude
Kırım Hanlığı'na kendisinin tayin edilmesinden dolayı büyük mutluluk
duyduğuna ve bu vesile ile gönderilen hediyeleri aldığına dair Kırım Hanı
Arslan Giray Han'dan Sultan I. Mahmud'a gönderilen cevabname
Letter (cevabname) sent by the Crimean Khan Arslan Giray Khan to Sultan
Mahmud I about great gratitude for his appointment to the Crimean
Khanate and receiving the gifts sent to him on this occasion
13 – 23 Eylül 1748
İşbu mektûb, Mektûbî efendi tarafına virilmişdür.

Teşrîfât‑ı Seniyye‑i Hümâyûn vusûlini muhbir
hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Arslan Giray Hân tarafından
Mîr‑âhûr‑ı Evvel Turak Beğ ile gelen cevâb-nâmedür. Evâhır‑i N., sene [1]161
Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü veliyy‑i ni‘metüm, hünkârum hazretlerinün Atebe‑i Aliyye‑i Sidre‑nişân ve Südde‑i Seniyye‑i ma‘delet‑unvânlarına
envâ‘‑ı huşû‘ u huzû‘ üzre rû-yı ubûdiyyet mâlîde ve nâsıye‑i rıkkıyyet sâyîde kılınmak siyâkında ma‘rûz‑ı abd‑i sadâkat‑mefrûzlarıdur ki:
Cenâb‑ı Hudâ‑yı bî-çûn şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü veliyy‑i
ni‘metüm, hünkârum hazretlerinün sebeb‑i nizâm‑ı rub‘‑ı meskûn olan vücûd‑ı
mes‘ûd‑ı hümâyûnların kâffe‑i hatâyâdan masûn u me’mûn ve a‘dâ‑yı bed‑hâhlarını
dâ’imâ müdemmer ü ser‑nigûn eyleyüp hem‑vâre sâye‑i hümâ‑pâye‑i mülûkâneni
âmme‑i bendegân ve hâssaten bu çerâğ‑ı hâss‑ı bâhiru'l‑ihtisâsun üzerinde
ebed‑makrûn eyleye. Bu abd‑i müstehâmmun hakkında bihâr‑ı zehhâr‑ı ınâyet ü
atûfet‑i husrevânen mevc‑hîz olup avârif‑i aliyye‑i şâhânenden Kırım Hânlığı
tevcîh ü ihsân buyurıldığını mübeşşir ü hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı şeref‑me’âl ve
Rikâb‑ı Kamer‑tâb‑ı Husrevânenden şeref‑nümûd [u] sudûr olan nâme‑i hümâyûn‑ı
şevket‑makrûn‑ı übbehet‑makâl mûcebince teşrîfât‑ı mülûkânenden semmûra
dûhte bir sevb kabaniçe ve bir sevb hıl‘at-i bâhiru'l‑behcet‑i sultânî ve bir aded
kalpak‑ı bâ‑ibtihâc ile iki kıt‘a otâka‑i hümâ‑cenâha‑i cihân‑bânî ve birer kıt‘a
tîrkeş‑i düşmen‑küş ve samsâm‑ı nusret‑niyâm‑ı husrevânî ve hâssaten dört bin aded
zer‑i meskûk‑i hâlisu'l‑ayâr atıyye‑i behiyye‑i şâhânen hâlâ Mîr‑âhûr‑ı Evvel'ün
Turak Beğ kulun vesâtatıyla şeref‑bahş‑ı vürûd oldukda hezâr ta‘zîm u ibcâl üzre
edâ‑yı merâsim‑i istikbâl ve icrâ‑yı levâzim-i telsîm ü iclâl olunup emr u fermân‑ı
Pâdişâhânen üzre teşrîfât‑ı mülûkânen zîver‑i ser ü dûş-ı mufâharet ve ârâyiş‑i
miyân‑ı taviyyet ve zîb‑i ceyb‑i servet82 ve her biriyle hezâr gûne iktisâb‑ı şeref‑i
82
110

Metinde " "ثورتşeklinde geçmektedir.

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

mübâhât ü ibtihâl ve her ne gûne emr u fermân‑ı vâcibü'l‑iz‘ân‑ı Pâdişâhânene
imtisâl-i kılâde‑i gerden‑i iştiğâl olunup farîza‑i zimmet‑i çâkerânem oldığı üzre
tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfîh‑i fukarâ vü ra‘ıyyet be‑tahsîs Devlet‑i Aliyye‑i
ebediyyü'l‑istimrârun ile Devlet‑i Rûsiyye beyninde mün‘akıd olan musâleha‑i
hayriyyenün şurût u kuyûd ve mevâsîk [u] uhûdınun muhâfaza vü istikrârına bezl‑i
mâ‑hasal‑i iktidâr ve istihsâl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı husrevânen ile eyyâm u leyâl
mahsûru'l‑âmâl oldığum muhât‑ı ılm‑i âlem‑ârâ‑yı mülûkânen oldukda emr u
fermân ve lutf [u] ınâyet ü ihsân şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, azametlü hünkârum
hazretlerinündür.
Bende
Arslan Giray

Kırım Hanı Arslan Giray Han'ın Taltifi

51

Reward for the Crimean Khan Arslan Giray
Kırım'ın ve ahalisinin adalet ve düzen içerisinde idaresi, sınır bölgelerindeki
kalelerin güçlendirilmesi, Rusya ve Lehistan ile olan antlaşmalara uyulması ve
çıkan bazı sorunların ustalıkla çözümü hususlarında ortaya koymuş olduğu
başarılı çalışmalarından dolayı çeşitli hediyelerle taltif edildiğine dair Sultan
I. Mahmud tarafından Kırım Hanı Arslan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Arslan Giray Khan about rewarding him with various gifts for his
successful administration in Crimea and its people in justice and order,
and reinforcement of the castles in the frontier regions, and complying
with the treaties signed with Russia and Poland (Lehistan), and solving
problems effectively
8 – 18 Mayıs 1749
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Hazret‑i Hılâfet‑penâhî'den bu def‘a ınâyet ü i‘tâ
buyurılan teşrîfât‑ı hümâyûn irsâlini müş‘ır hâlâ Kırım Hânı Arslan Giray
Hân dâmet ma‘âlîhiye yazılan nâme‑i hümâyûn‑ı ınâyet‑makrûnun sûretidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Cenâb‑ı şehâmet‑simâtları urûğ‑ı hurşîd‑fürûğ‑ı Cengîziyye ve
dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı hâniyyenün erşed ü nâm-dâr ve emced ü şöhret‑şi‘ârı olup
mecbûl oldığınuz cevher‑i rüşd ü kiyâset ve iksîr‑i diyânet ü fütüvvet muktezâsınca cenâbınuzdan dîn ü Devlet‑i Aliyyemüze muvâfık ve rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı
şâhânemüze mutâbık harekât‑ı sencîde ve etvâr‑ı pesendîde zuhûrı melhûz‑ı tab‘‑ı
hümâyûn‑ı mülûkânemüz olmak hasebiyle bundan akdem zât‑ı necâbet‑simâtları
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fürûğ‑ı şecere‑i tayyibe‑i sâbitü'l‑asl‑ı Cengîziyye beyninden intihâb u ihtiyâr ve
sadr‑ı vâlâ-kadr‑i hânîye ıs‘âd u irkâ ile nihâl‑i şân u i‘tibârınuz muvâzî‑i çarh‑ı
devvâr kılınmışidi. Ol zamândan ilâ-yevminâ hâzâ zâtınuzda olan mâye‑i ehliyyet ü
isti‘dâd ve mâdde‑i hüsn‑i reviyyet ü reşâd muktezayâtını ızhâr u icrâ ve her emirde
tamâm‑ı rızâ‑yı hümâyûnumuz üzre hareketi iltizâm ü îfâ iderek gerek tavâyif‑i
Tatar ve Nogayluyân'un zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâmlarıyla iklîm‑i Kırım'un tanzîm‑i
kâffe‑i umûrında ve gerek kılâ‘‑ı serhaddâtun takviyet ü istihkâmları zımnında
tesviye‑i ahvâl‑i cumhûrında ve be‑tahsîs Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârumla mü’ebbed musâleha üzre olan Moskov Devleti ile hüsn‑i dostî vü hem‑civârî
ızhârında ve sebkat iden ba‘zı de‘âvî‑i cüz’iyyenün şurût‑ı ahid-nâme‑i hümâyûna tatbîk ve dostluk rüsûmını te’yîd ü tevfîk birle âkılâne ve müdebbirâne fasl u
hasminde ve hakîmâne hareket birle tarafeyni ırzâ vü tatyîbde ve'l‑hâsıl hâssaten
i‘tinâ vü ihtimâm‑ı hümâyûnum der-kâr olan şerâyıt-ı musâfâtun uhûd ü kuyûdına
mû be‑mû ri‘âyetde ve kezâlik Devlet‑i Aliyyemün kadîmî dostı olan Lehlü Devleti ve Cumhûrı'yla mün‘akıd olan musâleha‑i mü’ebbede‑i kadîmenün ve dostluk u hem‑civârî merâsiminün tatarruk‑ı halelden hıfz u sıyânetinde zuhûra gelen
himmet‑i vâlâ‑menkabet‑i ilhânîleri ve bu def‘a taraf‑ı hânîlerinden tahrîr u inhâ
olundığı vechile merâsim‑i hazm ü ihtiyâta ri‘âyet ve hudûd‑ı sulh u musâfâtı hırâset siyâkında halefü's‑selâtîni'l‑ızâm hâlâ Nûreddîn olan Kırım Giray Sultân zîde
ulüvvühûnun Bucak taraflarına ta‘yîn ü tesyîriyle ol havâlîde Nogayluyân'un emr‑i
muhâfaza vü irtibâtlarında sünûh iden dikkat ü mübâderetleri ve sâ’ir temşiyeti
fermânımuz olan mehâmm‑ı lâzimenün rü’yet ü temşiyetlerinde ve bi'l-cümle müterettib‑i zimmet‑i himmet ve muhavvel‑i uhde‑i rüşd ü reviyyetleri olan hâlât u
mühimmâtun te’diye vü tensîkında ânen fe-ânâ cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr olan gayret ü hamiyyetleri yegân-yegân karîn‑i hads ü îkân ve ma‘lûm‑ı tab‘‑ı dakîka‑dân‑ı
mülûkânemüz olmağla husûsât‑ı merkûmede zuhûr u bürûz iden ihtimâm u dikkat
ve dil‑hâh‑ı mülûkânemüze mutâbık vaz‘ u hareketinüz vesîle‑i mahzûzıyyet ve tarafınuza bâ‘is‑i tezâyüd‑i teveccüh ü ınâyetimüz olmakdan nâşî hakkınuzda bahr‑i
bî‑pâyân‑ı mekârim‑i mülûkânemüz mevc‑hîz ve âftâb‑ı âlem‑tâb‑ı avârif‑i celiyye‑i
husrevânemüz lem‘a‑rîz olup tarafınuza olan teveccüh‑i fu’âd‑ı mekârim‑mu‘tâd‑ı
şâhânemüzi cümleye ızhâr u i‘lân ve nezd‑i hümâyûnumuzda olan ulüvv‑i menzilet ü mekân ve sümüvv‑i kadr u şânınuzı irâ’et ü beyân siyâkında avâtıf‑ı aliyye‑i
mülûkâne ve avârif‑i seniyye‑i husrevânemüzden semmûr‑ı fâyızu's‑sürûra dûhte
bir sevb kabaniçe‑i sultânî ve bir aded semmûr kalpak‑ı lâmi‘u'l‑işrâk ve bir kıt‘a
murassa‘-top sorguc‑ı keyânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve
bir kabza murassa‘ şemşîr‑i bî‑nazîr‑i husrevânî i‘tâ ve hazîne‑i mekârim‑defînemüzden dahı hâssaten cenâbınuza olmak üzre yalnız beş bin aded zer‑i mahbûb-ı
merğûb ınâyet ü ihsânımuz olmağın mahsûs işbu nâme‑i hümâyûnumuz ile mashûben hâlâ Devlet‑i Aliyyemüzde Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Mu‘allâ‑unvânımuzda Küçük
Rûz-nâme pâyesiyle mukaddemâ şânı terfî‘ u i‘lâ kılınup me’mûr oldığı hıdemâtda
sadâkat ü istikâmeti ma‘lûm ve Kapu-kethudâlığınuz derece‑i behiyyesi ihrâzıyla
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müftehır u mersûm olan iftihâru'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Seyyid Selâmi zîde mecdühû
ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; teşrîfât‑ı hümâyûnumuzı hutuvât‑ı ta‘zîm ile istikbâl ve ser ü
dûş u miyân [u] ceyb‑i celâdet‑nişânınuza zîver ve ta‘lîk ile levâzim-i ihlâs u ihtisâsı ikmâl eyledikden sonra cenâb‑ı asâlet‑nisâbları bu hareket‑i razıyye ve şîve‑i marzıyye üzre sâbit ü ber‑karâr ve her hâlde tahsîl‑i rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ‑yı
şâhânemüz miyân‑bend‑i sa‘y ü ibtidâr oldukca hakkınuzda kat kat hulel‑i teveccüh ü i‘tibârımuz mebzûl ü der-kâr ve mesned‑i bülend‑i hânîde ilâ-mâşâa'llâhü
Te‘âlâ devâm u istikrâr ile hâ’iz‑i kasabü's‑sebk‑ı iftihâr ve fâ’iz‑i sihâm‑ı behcet ü
ma‘âlî‑i bî‑şümâr olacağınuzı mukarrer bilüp ana göre kemâ‑fi'l‑evvel ve belki evvelkiden ezyed ü ekmel zabt u rabt‑ı memleket ve tanzîm‑i umûr‑ı hâniyyete sarf‑ı
makderet ve hıyta‑i hükûmetinüzde olan ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân
ve eşrâf u a‘yâna alâ-merâtibihim ızhâr‑ı rû-yı nevâziş ü mekremet ve fukarâ vü
zu‘afâya neşr‑i envâr-ı âtıfet ve bast‑ı cenâh‑ı merhamet ü şefakat ile celb‑i kulûblarına mübâderet ve ol havâlîde vâkı‘ ta‘mîr u termîmi fermânımuz olan kılâ‘‑ı serhaddâtun emr‑i binâ vü tahsîn ve vücûh‑i takviyet ü tarsînlerinde taraf‑ı Devlet‑i
Aliyyemüzden ta‘yîn ü tesyîr olunan binâ emînlerine i‘ânet ü muzâheret ve tahsîl‑i
esbâb‑ı sühûlet ve temşiyet‑i me’mûriyyetlerine i‘tinâ vü dikkat ve tavâyif‑i Tatarân ve husûsâ Nogayluyân'un ve Kuban'un zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâmlarıyla hılâf‑ı
şurût‑ı musâfât mıkdâr‑ı zerre hâlet ü hareket zuhûrından ale'd‑devâm cümlesini
men‘ u tahzîre himmet ve Devlet‑i Aliyyemüz ile mü’ebbeden musâleha üzre olan
Moskov Devleti ile şerâyıt-ı dostî vü safvet ve ravâbıt‑ı hem‑civârî vü müsâlemetün
kemâ‑yenbağî metânet ü istihkâmına ziyâde i‘tinâ vü dikkat ve kezâlik Saltanat-ı
Seniyyemüzün kadîmî dostı olan Leh Devleti ve Cumhûrı dostlarımuz câniblerine
dahı vüfûr‑ı ri‘âyet ve her hâlde ibrâz-i levâzim-i hem‑civârî vü meveddet ve ızhâr‑ı
merâsim‑i dostî vü müsâlemet zımnında üslûb‑ı hakîme ri‘âyet ve cümlesi haklarında mu‘âmele‑i bi'l‑mücâmele merâsimine himmet iderek hıfz‑ı şurût‑ı musâlehaya
bezl‑i miknet ve her hâlde cenâbınuzdan me’mûlümüz olan âsâr-ı rüşd ü reviyyet
ve etvâr‑ı lutf u behceti icrâya nisâr‑ı nakdîne‑i sa‘y ü nehmet ve pey-der-pey ol
taraflarun ahvâl ü âsârını ve nev be‑nev isticlâb olunan vakâyi‘ u ahbârı i‘lâm u
işâret eyleyesiz.
Fî-evâhıri Ca., sene [1]162
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Kırım Hanı Arslan Giray Han'ın Yeniden Taltifi

52

Reward for the Crimean Khan Arslan Giray
Osmanlı Devleti ile Lehistan ve Rusya arasındaki antlaşmalara riayet, Kefe'den gidecek asker ve mühimmatın nakli, Ribat ve Ur kaleleri ile ilgili bazı
hususların tamamlanması vs. konulardaki gayretlerinden dolayı çeşitli hediyelerle taltif edildiğine dair Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı Arslan Giray
Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Arslan Giray Khan about rewarding of him with various gifts for
his efforts in complying with the treaties signed with Russia and Poland
(Lehistan), and moving soldiers and ammunition to be sent from Kefe,
and completion of certain issues related to the castles of Ribat and Ur etc.
11 – 21 Eylül 1751
Mübârek Rikâb‑ı Müstetâb‑ı Hümâyûn'dan
Kırım Hânı'na teşrîfât‑ı seniyyeyi hâvî nâme‑i hümâyûn sûretidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l‑kadri'l‑etemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, bi'l-fi‘l Kırım Hânı Arslan
Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tahıyyât‑ı şâhâne vü teslîmât‑ı selîmât‑ı Pâdişâhâne -ki,
hüsn‑i teveccüh‑i bî‑kerâne‑i husrevâneden fâ’iz olur- mütâla‘a kılındıkdan sonra
ma‘lûmunuz ola ki:
Cenâb‑ı şehâmet‑nisâbları rütbe‑i vâlâ‑yı hâniyyet ile revnak‑dih‑i gülşen‑
sarây‑ı hânî ve pîrâye‑bahş‑ı mesned‑i ilhânî oldığınuz müddetden berü her husûsda hazm ü ihtiyâtı pîş‑nihâd ve her mâddede icrâ‑yı levâzim-i rüşd ü reviyyeti pîşe
vü mu‘tâd iderek uhde‑i ihtimâmınuza ihâle kılınan mehâmm‑ı lâzimenün dil‑hâh‑ı
mülûkânem üzre hüsn‑i temşiyet ü itmâmına sa‘y ü ikdâm ve Devlet‑i Rûsiyye ve
Leh Cumhûrı ile miyânede mün‘akıd olan şerâyıt-ı dostî vü musâfâtun ri‘âyet ü
icrâsına dikkat‑i mâ-lâ‑kelâm üzre oldığınuzdan mâ‘adâ Ribat Kal‘ası'nun müceddeden neferâtları tertîbi ve yirlü yirine vaz‘ u takrîri husûsında ve Ur Kal‘ası'nun
şeranpoları vaz‘ u tertîbinde ve Kefe'den gidecek neferât u mühimmâtun mahallerine nakl ü tesyîrlerinde ve sâ’ir bunlara müteferri‘ olan umûr u hâlât ve levâzim ü
mühimmâtun istihzâr u istikmâllerinde ve'l‑hâsıl ol havâlînün vücûh-i nizâm u takviyetlerinde cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr olan gayret ü himmet‑i hânî ve mezîd‑i i‘tinâ
vü dikkat‑i kâânîleri nezd‑i hümâyûnumda be‑gâyet mevkı‘‑ı tahsîne mevsûl ve
endâm-ı isti‘dâd u istîhâlinüz pertev‑i enzâr‑ı ınâyet‑âsâr‑ı husrevânemle meşmûl
olup bu def‘a avâtıf‑ı kâmile‑i husrevâne ve avârif‑i şâmile‑i mülûkânemden tarafı-
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nuza olan vüfûr‑ı teveccühât‑ı mekârim‑âyât‑ı şâhânemi cümleye muhbir u müş‘ır
ve nezd‑i husrevânemde olan kemâl‑i vak‘ u i‘tibâr ve mezîd‑i istikrâr u istiklâlinüzi
mu‘lim ü mübeşşir olmak üzre semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte bir sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kabza murassa‘ şemşîr‑i bî‑nazîr‑i husrevânî i‘tâ ve hazîne‑i mekârim‑defînemüzden
dahı hâssaten cenâbınuza olmak üzre yalnız bin zer‑i mahbûb‑ı merğûb ınâyet ü ihsânum olmağın cümlesi işbu nâme‑i hümâyûnuma mashûben Kapu-kethudâlığınuz
hıdmetiyle be-kâm olan Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Mu‘allâ-unvânumdan kıdvetü'l‑emâcid
ve'l‑ekârim es‑Seyyid Selâmi zîde mecdühû irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; işbu teşrîfât‑ı hümâyûnumı hutuvât‑ı ta‘zîmât ile istikbâl ve ser ü
dûş u miyân u ceyb‑i celâdet‑nişânınuza vaz‘ u ta‘lîk ve rabt u ilkâ ile levâzim‑i
temahhuz u ihtisâsı ikmâl eyledikden sonra fîmâ‑ba‘d dahı bu hareket‑i razıyye vü
şîve‑i marzıyye üzre sâbit ü ber‑karâr ve belki evvelkiden ezyed ü evfer rızâ‑yı
hümâyûnum tahsîline vesîle olacak hıdemât u harekâtun ızhâr u ibrâzine bezl‑i
iktidâr ile teveccühât‑ı mekârim‑âyât‑ı şâhânemün mütezâyid ü müterakkî olmasına
sa‘y ü ibtidâr zımnında zabt u rabt-ı memleket ve tanzîm-i umûr‑ı mülk ü millet
ve hımâyet ü sıyânet‑i ahâlî vü ra‘ıyyet ve nevâziş ü iltifât‑ı ulemâ vü sulehâ ve
ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir ashâb‑ı rütbet ü şerâfet husûslarına ziyâde ihtimâm u
dikkat ve Rûsiyye Devleti ile mün‘akıd olan musâleha‑i mü’ebbedenün zavâbıt u
şerâyıtını ârıza‑i inhırâmdan sıyânet ve kezâlik Leh Devleti ve Cumhûrı ile ez‑kadîm
miyânede merbût olan merâ’ir‑i silm ü safvetün vıkâyeti ile şerâyıt-ı muvâlâtun
kemâ‑yenbağî icrâ vü ri‘âyetine sarf‑ı makderet ve her hâlde ızhâr‑ı merâsim‑i
dostî vü hem‑civârî ile üslûb‑ı hakîm üzre hareket iderek hıfz‑ı hudûd [ü] süğûr‑ı
musâlehaya bezl‑i miknet ve husûsât‑ı merkûmede ve bunlara dâ’ir sâ’ir keyfiyyâtda
rızâ‑yı hümâyûnuma muvâfık reviş ü reftâr‑ı hikmet‑şi‘âr ibrâziyle teveccühât‑ı
hümâyûnumun tezâyüd ü istimrâr ve midrârât‑ı ınâyet ü eltâf‑ı husrevânemün
dâ’imü'l‑idrâr olmasına nisâr‑ı nakdîne‑i gayret ü sadâkat ve lâzimü'l‑inhâ olan
ahvâl ü ahbârı pey-der-pey Dersa‘âdetüme i‘lâm u işâret eyleyesiz.
Evâhır‑i Şevvâl, sene 1164
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Rusya ile Yapılan Antlaşmanın Kabartaylarla İlgili Maddesi

53

Article of the Treaty Signed with Russia concerning the
Kabardians
Gönderdiği mektupta belirttiği konularda ortaya koymuş olduğu iyi devlet
adamlığından memnuniyet duyulduğu; ancak Rus tarafına antlaşmanın Kabartaylar'ın serbestliği ile ilgili maddesine uyulduğunu göstermek için onların içindeki iki Kırım sultanının Kırım'a getirilmesi bazı kendini bilmezleri
harekete geçirip istikrarın bozulmasına yol açabileceğinden, bu konudaki
kararlılığın Rus tarafına bildirilmesi ve istikrarın muhafazası için elden gelen
gayretin gösterilmesi hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı'na name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan about the satisfaction with his good statesmanship that he performed
on the subjects that he mentioned in the letter; and however, informing the
Russian side that bringing two Crimean sultans among them to Crimea to
demonstrate the obedience to the article of the treaty related to the freedom
of the Kabardians might cause someones to act to upset the stability; and
doing his best to keep stability
17 – 27 Mart 1752
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Hazret‑i Hılâfet‑penâhî'den
celâdetlü Kırım Hânı'na nâme‑i hümâyûn sûretidür.
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; bu def‘a Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûnumdan hâlâ
Kapu-kethudâlığınuz hıdmetinde olan Seyyid Selâmi zîde mecdühû ve Çukadârınuz
(     ) zîde kadruhû ile Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâr‑ı şâhâneme irsâl olunan ihlâs-nâme
vü tahrîrât‑ı sâ’irenüz manzûr‑ı hümâyûnum olup bi'l-cümle mefhûm ü mü’eddâ ve
mantûk u fahvâlarına ıttılâ‘‑ı husrevânem şâmil olmağla kalem‑rev‑i hükûmetinüzde
olan tavâ’if‑i Tatar ve ricâl‑i aşâyir u kabâ’ilün zabt u rabtları zımnında iklîm‑i
Kırım'un kâffe‑i umûrı nizâmında ve Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârumla
mü’ebbeden sulh u musâfât üzre olan Devlet‑i Rûsiyye tarafına ızhâr‑ı merâsim‑i
dostî vü muvâlât ile şerâ’it-ı musâlehanun istikrâr u istihkâmında ve bâ‑husûs
Kabartay ahâlîsinün şurût‑ı serbestiyyetlerine ri‘âyet ve Rûsiyye Devleti tarafına
kemâl‑i dostluk ve hukûk‑ı hem‑civârlığı i‘lân u işâ‘at içün necl‑i necîbleri
halefeyi's‑selâtîni'l‑ızâm Devlet Giray Sultân ve Şahbâz Giray Sultân dâme ulüv
vühümânun üslûb‑ı merğûb üzre taraf‑ı hânîlerine celb ü cezbi ile tahsîl‑i rızâ‑yı
hümâyûnumda vâkı‘ olan sa‘y ü ihtimâm ve bi'l-cümle bu husûslara müte‘allik olan
ahvâl ü keyfiyyâtun hüsn‑i temşiyet ü itmâmlarıyla irâha‑i sâmi‘a‑i hümâyûnuma
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vesîle olacak işlerün temşiyet ü icrâsında sünûh iden dikkat ü ikdâmınuz taraf‑ı
hümâyûnumda makbûl ü meşkûr ve ayn‑ı rızâ vü ınâyetüm ile manzûr u mebrûr
olup du‘â‑yı hayr‑ı serî‘u't‑te’sîr‑i Pâdişâhâneme mazhar olmışsızdur. Hemîşe berhûrdâr ve her hâlde mazhar‑ı tevfîkât‑ı Cenâb‑ı Kirdgâr olasız. Sizde olan akl ü
firâset ve hüsn‑i tedbîr u kiyâsete göre bir dürlü fikri çekilmeyecek vechile her işe
ber-vefk‑ı merâm temşiyet ü nizâm virüp devlet ü memleket ve ahâlî vü ra‘ıyyetün
tahsîl‑i emniyyet ü râhatlarına sarf‑ı kudret ideceğinüz mücerreb ü meczûm ve
bu âna dek muvaffak oldığınuz nizâm ve hıdmetlere sizden evvel hânlık şerefine
nâ’il olanlar muvaffak u musaddar olamadıkları ma‘lûm olup ve size her vechile
i‘timâd u hüsn‑i i‘tikâd‑ı mülûkânem der-kâr ve cemî‘ tahrîrât u takrîrâtınuz nezd‑i
hümâyûn‑ı şâhânemde bilâ‑şekk ü irtiyâb karîn‑i tahkîk u i‘tibâr olmak hasebiyle;
"Ersil hakîmen ve lâ‑tûsıh." fahvâsınca ol taraflarun fikrinden tahsîl‑i emniyyet
ve kesb‑i sâmân u râhat olunmışdur. Lâkin bu esnâda necl‑i necîbleri müşârunileyhimâ Kabartalu içinden çıkmaları ve cânib‑i hânîlerine celbolunmaları takrîbi
ile Kabartay ahâlîsinden ba‘zı kendüyi bilmez, encâm‑ı kârını fehmitmez makûleleri
ahid-nâme‑i hümâyûnumun mantûkına adem‑i ri‘âyet ile serbestiyyetlerine halel
virecek ba‘zı nâ‑ma‘kûl harekâta cesâret ve etrâf u eknâflarında Devlet‑i Aliyyeme
tâbi‘ olan ba‘zı kabâ’il ü oymaklara îsâl‑i mazarrat eylemeleri mülâhazadan ba‘îd
olmayup ve husûsan ahid-nâme‑i hümâyûnumun Altıncı mâddesinde; "Küçük ve
Büyük Kabartay ahâlîleriyçün tarafeynden münâsib görilmişdür ki, zikrolunan
Kabartaylar serbest kalalar. Ya‘nî Devlet‑i Aliyyemün ve gerek Rûsiyye Devleti'nün
zîr‑i hükminde olmayup iki Devlet beyninde fâsıla olalar. Ve Devlet‑i Aliyyemün
askeri ve Tatar tâ’ifesi zikrolunan Kabartalar'a halel virmeyüp ve karışmayalar.
Ve kezâlik Rûsiyye Devleti tarafından dahı halel virilmeyüp karışılmaya. Ve lâkin
mu‘tâd‑ı kadîm üzre zikrolunan Kabartalar'un râhat tahsîli içün Rûsiyye Devleti
tarafından rehnler alınmak ve bu husûs içün Devlet‑i Aliyyem tarafından dahı
rehnler alınmak câ’iz ola. Ve zikrolunan Kabartalar'dan iki Devletün birine şikâyete
mebnî hâlet oldukda gerek Devlet‑i Aliyyeme ve gerek Rûsiyye Devleti'ne te’dîb
ve haklarından gelinmesi câ’iz ola." diyü ahd ü şart olundığına binâ’en ahid-nâme‑i
hümâyûnumun şurûtı halel tatarrukından be‑gâyet sıyânet ve Rûsiyye Devleti ile olan
dostluk u mahabbetün ânen fe-ânen tezâyüd‑i istihkâmına ri‘âyet olunmak matlûb‑ı
hümâyûnum olmağın ber‑mûceb‑i şurût‑ı mu‘âhede Kabartaylarun serbestiyyetleri
mâddesinün istikrârını Ejderhan Cenerali ile bi'l‑muhâbere pezîrâ‑yı temşiyet ve
her hâlde uhde‑i ilhânîlerine mufavvaz olan umûr u kazâyânun ber‑vefk‑ı dil‑hâh
ârâyiş‑i hüsn‑i nizâmına himmet eylemeleri içün işbu nâme‑i hümâyûnum ısdâr ve
taraf‑ı eşref‑i keyânîlerine firistâde vü irsâl olunmışdur.
İmdi vusûlinde; bu husûsun dahı bu vechile temşiyet ü nizâmı matlûb‑ı me’mûl
ve uhde‑i ihtimâmınuza muhavvel ü mevkûl idiği ma‘lûmunuz oldukda ber‑vech‑i
muharrer bu bâbda dahı i‘mâl‑i rüşd ü reviyyet ve icrâ‑yı hüsn‑i tedbîr u hareket ve
Ceneral‑i mûmâ-ileyh ile dahı mükâtebe vü muhâbere merâsimine ri‘âyet iderek
ahid-nâme‑i hümâyûnum muktezâsınca Kabartay ahâlîsinün serbestiyyetleri istik117
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rârı cezmen ve kat‘an matlûb‑ı hümâyûnum idüğini ve bu emr‑i mühimme sa‘y ü
ihtimâm‑ı mülûkânem ale'd‑devâm hâzır u nâzır olup ve kezâlik Devlet‑i Rûsiyye
tarafından dahı serbestiyyetleri ibkâsında ikdâm olunmak şurût‑ı musâfâtdan oldığını tefhîm ü tastîr ile serbestiyyetleri ibkâsına ve şurût‑ı ahid-nâme ve serbestiyyetlerine münâfî bir hâlet sâdır olmamasına sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesiz.
Fî-evâ’ili Ca., sene 1165

Kırım Hanlığı'nın Arslan Giray Han Uhdesinde Bırakılması

54

Keeping the Crimean Khanate under Arslan Giray Khan

Kırım ve bağlı memleketlerin adalet ve düzen içerisinde idaresi, barış
antlaşmasına riayet vs. hususlarda gösterdiği gayret ve kararlılıktan dolayı
Kırım Hanlığı'nın yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve beratının çeşitli
hediyelerle birlikte gönderildiği; kendisinden bundan sonra da aynı şekilde
hizmet etmesinin beklendiği hususunda Sultan I. Mahmud'dan Kırım Hanı
Arslan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mahmud I to the Crimean
Khan Arslan Giray Khan about keeping the Crimean Khanate on him
because of his efforts and determinations in the government of Crimea
and its subject countries in justice and order and compliance with the
peace treaty etc., and sending his charter (berat) with various gifts, and
expectation from him to serve in the same way hereafter
24 Mayıs – 3 Haziran 1754
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Hazret‑i Hılâfet‑penâhî'den hâlâ Kırım Hânı
olan Arslan Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye ibkâ’‑i Hâniyyet ve irsâl‑i teşrîfât‑ı
hümâyûn‑ı girân‑kıymet zımnında yazılacak nâme‑i hümâyûnun tesvîdidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı Arslan Giray
Hân dâmet ma‘âlîhi tahıyyât‑ı anber‑bâr ve teslîmât‑ı abher‑nisâr -ki, mahz‑ı
çeşme‑sâr‑ı ınâyet‑i pâdişâhîden sâdır olur- mütâla‘a kılındıkdan sonra ma‘lûmunuz
ola ki:
Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı Devlet‑i müfeyyızu'l‑envâr‑ı
şehriyârî ve hâssaten gars-i yemîn‑i zât‑ı Hılâfet‑simât‑ı tâc-dâr[î]müz olup ta‘liye‑i
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mekân ve terfî‘‑ı şân u unvânınuz irâdesiyle a‘bâ’‑i cesîme‑i vâlâ‑yı hâniyyet dûş-ı
hamiyyet‑pûş-ı ilhânînüze tahmîl ü ta‘lîk olunaldan berü cebîn‑i safvet-mübîninüzde
sâtı‘ olan cevher‑i necâbet ü diyânet ve hılkat-i pâkîze‑cibilletinüzde mermûz olan
mâye‑i asâlet ü istikâmet muktezâsınca tarîka‑i enîka‑i âbâ’‑i bülend‑evsâf ve vetîre‑i
nadîra‑i eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuza ıktifâ vü ıktidâ ile kalem‑rev‑i hükûmetinüz
olan memleket‑i Kırım ve mülhakâtında neşr‑i âsâr‑ı ma‘delet ve dest‑yârî‑i tedbîr‑i
dil‑pezîrinüz ile tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve musâleha‑i mü’ebbedenün
şerâ’it u levâzimine mütehaffızâne ri‘âyet ve infâz‑i ahkâm‑ı şerî‘at ve icrâ‑yı
hüsn‑i siyâset ve lâzimü'l‑ikrâm olan ulemâ vü ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir ebrâr u
a‘yâna alâ-merâtibihim tevkîra ve eşi‘‘a‑i envâr‑ı nasafet ile kulûb‑ı fukarâyı
tenvîre bezl‑i sa‘y ü ictihâdınuz ve'l‑hâsıl bu âna dek cilve‑ger‑i mir’ât‑ı zuhûr olan
etvâr‑ı merğûbe vü evzâ‘‑ı mebrûre‑i matlûbenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı ilhâm‑mazâhir‑i
şâhâne ve mutâbık‑ı rızâ‑yı meymenet‑irtizâ‑yı şehen‑şâhânemüz olmakdan nâşî
hâlâ hakkınuzda bahr‑i zehhâr‑ı mekârim‑i bî‑imtinân‑ı husrevânemüz mevc‑engîz
ve sehâb‑ı efzâl‑i midrâr‑ı hâkânîmüz bârân‑rîz‑i mükremât‑ı mülûkânemüz olup
mevâhib‑i celîle‑i şâhânemüzden Kırım Hânlığı kemâ‑kân cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı
ilhânînüze ibkâ vü mukarrer kılınmağla ibkânuzı hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı
cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı sudûr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden
semmûr‑ı bâhiru's‑sürûra dûhte ve sâde iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve
bir kıt‘a tîrkeş‑i murassa‘‑nakş‑ı hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i berk‑nazîr‑i husrevânî
ve hâssaten cenâb‑ı hânînüze atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak üzre üç bin aded
dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâsıyla hâl ü menziletinüz taltîf u i‘lâ kılınmağın mahsûsan
işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı besâlet ve tîrkeş ü
şemşîr‑i şâhânemüzi bend‑i miyân‑ı mufâharet ve atıyye‑i behiyyemüzi dahı
pür‑sâz‑ı ceyb‑i istîhâl ile mâdâm ki, cenâb‑ı sadâkat me’âbınuz bu gûne lâyık‑ı
dîn ü devlet ve sezâ-vâr‑ı merâsim‑i hâniyyet olan harekât‑ı marzıyye üzre oldukca
mesned‑i bülend‑i hâkânî zât‑ı ma‘âlî‑simâtınuz ile müstekırr ve i‘tilâ’‑i şân u
unvânınuz dem be-dem mütekâsir olacağında iştibâh olunmayup ba‘de'l‑yevm
dahı kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan iklîm‑i Kırım ve mülhakâtınun tanzîm u
tesviye‑i umûr[ı] vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑karînleri olan husûslarda tarîka‑i
hüsn‑i i‘tidâl ve kâ‘ıde‑i enîka‑i hazm ü ihtiyât üzre ızhâr‑ı harekât‑ı meşkûre‑i
mütebassırâne birle şimdiye dek zuhûra gelen etvâr‑ı marzıyyelerine muvâfık
hayr‑hâhâne hareket ve tahsîl-i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüze sa‘y ü himmet
ve her emirde isticlâb‑ı da‘avât‑ı hayriyye‑i Pâdişâhânemüze sebeb ü vesîle olacak
âsâr‑ı cemîle‑i melhûza ızhârına nisâr‑ı nakdîne‑i hamiyyet ü fütüvvet eyleyesiz.
Fî-evâ’ili Ş., sene [1]167
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İşbu temessüğün bir sûreti bi‑aynihî Moskov Ahid-nâmesi cüz’ine kaydolunup
asıl ve tercemesi Za., sene 1167 Mühimmesi toprasında hıfzolunmışdur.

55/56*

Sehven bu mahalle kaydolunmağla işbu cüz’ün
zîrine tekrâr kaydolunmışdur.

2 Eylül 1754

Şehâmetlü Hân‑ı âlî-şân hazretleri tarafına Rûsiyye
murahhaslarından virilen temessüğün tercemesidür. Fî 14 Za., sene 1167
Haşmetlü Rûsiyye İmparatoriçesinün emr u tenbîhlerine binâ’en hâlâ Kiyev
Cenerali hürmetlü Kostorin nâm Mayor Ceneral tarafından bizler murahhas
vekîller ta‘yîn olunup Devlet‑i Aliyye‑i Osmâniyye'nün emr u fermânları üzre hâlâ
Kırım Hânı celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretlerinün cânib‑i ilhânîlerinden kezâlik
murahhas vekîller ta‘yîn olunan Kırım Kapucıbaşılarından hâlâ Ur Kâim‑makâmı
ızzetlü Abdülfettâh Efendi ile Tabya Ağası Seyyid Ağa cenâblarıyla havâlî‑i
hudûdda vâkı‘ Voroçesti Kamenko nâm mahalde mülâkî ve Der-aliyye'de mukîm
Rûsiyye Devleti'nün Müsteşîri rağbetlü Abraşkof nâm Rûsiyye Kapu-kethudâsıyla
mukaddemâ Âsitâne‑i Sa‘âdet'de karâr‑dâde oldığı vech üzre Rûsiyye Devleti'ne
tâbi‘ Zaporoh Kazağı ile Devlet‑i Osmâniyye'ye tâbi‘ Tatar ve Kırım ve Özi ve
Bucak ahâlîleri beynlerinde târîh-ı Hicretün Bin yüz altmış iki ve Altmış üç ve
Altmış dört ve Altmış beş ve Altmış altı ve işbu Altmış yedi târîhına gelince vukû‘
bulan te‘addiyât ve serika ve zâyi‘ât ve hasârât ve gasb‑ı hayvânât ve bunun emsâli
bu âna değin îrâd olunan ve olunmayan teşekkî vü mutâlebe tarafeynden nesyenmensiyyen terkolunup cânibeynün merğûbı olan işbu nizâm husûsı havâlî‑i hudûdda
tarafeynün ahâlîlerine i‘lân u işâ‘a ve fîmâ‑ba‘d kendü hâllerinde olmayanlarun
zabt u rabtlarına dîde‑güşâ‑yı basîret ve bu tedbîre cânibeynden ihtimâm u dikkat
olunmak üzre karâr‑dâde oldığı ecilden tarafeynün murahhaslarından mumzâ vü
memhûr sened virilmek muktezî oldığına binâ’en tarafımuzdan imzâlarımuz ile
mumzâ ve mühürlerimüz ile memhûr işbu temessük tahrîr ve def‘ u teslîm olundı.
Mîlâd‑ı Hazret‑i Îsâ'nun Bin yedi yüz elli dört senesinde mâh‑ı Ağustosun Üçünci
güninde havâlî‑i hudûdda mahall‑i mezkûrede tahrîr olunmışdur.
İmzâ‑yı
Zaporoh Kazağı'nun Mayor Zâbıtı
Mati Efremof
Murahhas‑ı Rûsiyye

*
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Sotnik Polkovnik
Zâbıt‑ı Kazağ‑ı
Zaporoh

Filipo Leotni
Yüzbaşı‑i Kazağ‑ı
Zaporoh
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Sultan III. Osman'ın Tahta Çıkışının İlanı

57

Proclamation of Sultan Osman lll's Accession to the Throne
Sultan I. Mahmud'un vefat edip Osmanlı tahtına kardeşi lll. Osman'ın çıktığı
ve bu münasebetle kendisine de hil'at gönderildiği; durumun halka ilan
edilip kalelerden top atışları yapılması ve şenlikler düzenlenmesi hususunda
Kırım Hanı Arslan Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent to the Crimean Khan Arslan Giray
Khan about the death of Sultan Mahmud I and his brother Sultan Osman
III's accession to the Ottoman throne and on this occasion, the sending
of caftan (hilat) to him; and announcing the situation to the people with
gunfires from castles and organizing festivals
16 – 26 Aralık 1754
Tebşîr‑i cülûs‑ı hümâyûn‑ı meymenet‑me’nûsı
hâvî Kırım Hânı Arslan Giray Hân'a nâme‑i hümâyûndur.
Birâder‑i vâlâ‑güherimüz Hudâvendigâr‑ı sâbık Sultân Mahmud Hân eskene
hu'llâhü Te‘âlâ fî-gurefi'l‑cinân bi‑irâdeti'llâhi Te‘âlâ gülşen‑sarây‑ı bakâya nakl ü
rıhlet eylemek hasebiyle Hazret‑i Vehhâb‑ı mevâhib ü âmâl cellet zâtühû ani'ş‑şebîhi ve'l‑misâlün meyâmin‑i te’yîdât‑ı ezeliyye ve eyâmin‑i tevfîkât‑ı lem‑yezeliyyesiyle nâsıye‑i ahvâl‑i sa‘âdet‑iştimâl‑i mülûkâne ve cebhe‑i âmâl‑i behcet‑nevâl‑i
husrevânemüzde lâmi‘ u sâtı‘ olan envâr‑ı kâbiliyyet ü reşâd ve eşi‘‘a‑i isti‘dâd‑ı
mâder‑zâd muktezâsınca nevbet‑i Hılâfet‑i meymenet‑refâkat zât‑ı mekârim âyât‑ı
mülûkânemüze bi'l‑irs resîde vü vâsıl olup emr‑i lâzimü't‑tebcîl‑i saltanat u iclâlimüz nazm‑ı kerîm‑i "İnnâ ce‘alnâke halîfeten fi'l‑arz."83 zîb ü zîneti ile müzeyyen ve tâc‑ı pür‑ibtihâc‑ı devlet ü ikbâl‑i ferhunde‑fâlimüz; "Fa'hküm beyne'n‑nâsi
bi'l‑adl."84 unvânıyla mu‘anven olmağla ittifâk‑ı ârâ‑yı vüzerâ‑yı ızâm ve icmâ‘‑ı
ulemâ‑yı kirâm ve inkıyâd‑ı cümle‑i havâss u avâmm ile işbu sene Semân ve sittîn
ve mi’e ve elf Saferu'l‑hayrınun Yiğirmi sekizinci mübârek yevm‑i Cum‘ada serîr‑i
saltanat‑masîr‑i cihân‑bânîye bi'l‑istihkâk şeref ü ikbâl ve sa‘âdet ü iclâl ile cülûs ve
libâs‑ı kerâmet‑ıktibâs‑ı "Ve ce‘alnâküm halâ’ife fi'l‑arz."85 kâmet‑i vâlâ‑himmet‑i
husrevânemüze ilbâs olunup hutbe vü sikke nâm‑ı sâmî‑i şerîfimüz ile müşerref olmağın bu mevhibe‑i uzmâ vü atıyye‑i kübrâ‑yı İlâhiyyenün cümle Memâlik‑i Mahrûsemüze i‘lâm u i‘lânı lâzim ve husûsâ evliyâ‑yı Devlet‑i Aliyyemüz olan hukkâm‑ı kirâma iş‘âr u ifhâmı emr‑i mütehattim olmağla hâlâ hakkınuzda mezîd‑i ınâyet‑i aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i Pâdişâhânem zuhûra getürüp
83
84
85

Kur’ân-ı Kerîm, 38/26
Kur’ân-ı Kerîm, 38/26: "Fa'hküm beyne'n‑nâsi bi'l‑hakk."
Kur’ân-ı Kerîm, 10/14: "Sümme ce‘alnâküm halâ’ife fi'l‑arz."
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hâssa-i hıla‘‑ı fâhıre‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte bir sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ınâyet ü ihsânımuz olup nâme‑i hümâyûnumuz ile
Dergâh‑ı Mu‘allâmda Kapucılar Kethudâsı olan Bergosî Mehmed dâme mecdühû
ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ınâyet ü ihsânımuz olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhire‑i bâhiremüzi envâ‘‑ı i‘zâz ü ikrâm ve asnâf‑ı tevkîr u ihtirâm ile istikbâl ve dûş-ı gayret‑pûşınuza iktisâ ve ızhâr‑ı mübâhât-i evfâ eyledikden sonra Âsitâne‑i Sa‘âdet‑unvân ve
dûdmân‑ı müşeyyedü'l‑bünyânımuza olan vüfûr-ı sadâkat ü ihlâs ve fart‑ı hulûs‑ı
taviyyet ü ihtisâsınuz muktezâsınca serîr‑i saltanat‑ı cihân‑bânî ve taht‑ı âlî‑baht‑ı
kişver‑sitânî üzre cülûs‑ı hümâyûn‑ı ızzet‑me’nûsümüz vâkı‘ oldığın havze‑i hükûmetinüzde olan emâkin ü bıkâ‘ ve kasabât u zıyâ‘ halkına i‘lân u iş‘âr ve cevâmi‘de
hutbeyi ism‑i sâmî‑i şerîfimüze kırâ’et ve ichâr zımnında meserret ü şâdmânî ızhârıyçün kal‘alarda toplar atdurup envâ‘‑ı şenlikler itdürdesiz.
Fî-evâ’ili Ra., sene [1]168

Kırım Hanlığı'na Halim Giray'ın Tayini

58

Appointment of Halim Giray to the Crimean Khanate
Kırım Hanlığı'na Kırım Nureddini Halim Giray Han'ın tayin edilerek hanlık
berat ve hil'atinin çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği; kendisinden
memleketinin işlerini düzene koyup halkı adaletle idare etmesi ve Kuban
ahalisi ile Nogay ve Tatar kabilelerini kontrol altına alıp Rusya ile olan
antlaşmayı bozacak işler yapmalarını önlemesinin beklendiği hususlarında
Sultan lll. Osman'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Osman III about the
appointment of Halim Giray Khan, the Nureddin of Crimea to the Crimean
Khanate and sending of the charter (berat) and caftan (hilat) of khanate
with various gifts; and expectation from him to put his official affairs in
order and to govern country in justice, and to prevent the residents in
Kuban and the Nogai and Tatar tribes from taking any action that may
annul the treaty signed with Russia by taking them under control
7 – 17 Ekim 1755
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den müceddeden
Halim Giray Sultân'a Kırım Hânlığı tevcîh ü ihsân‑ı mülûkâne
buyurıldığın müş‘ır yazılan nâme‑i hümâyûn‑ı şevket‑makrûnun sûretidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l‑kadri'l‑etemmi ve'l‑fahri'l‑eşemm, nâhicü menâhici'l‑ızzi ve'l‑ikbâl, sâlikü mesâli-
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ki'l‑mecdi ve'l‑iclâl, el‑muhtassu bi‑mezîdi ınâyeti'l‑Meliki'l‑Mennân sâbıkâ Nûreddîn Halim Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûnumuz vâsıl olıcak
ma‘lûm ola ki:
Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı Cengîziyye'nün erşed ü
nâm-dârı ve emced‑i şöhret‑şi‘ârı olup mahâsin‑i ahlâk‑ı fıtriyye ile mevsûf oldığınuzdan başka rütbe‑i sâmiye‑i Nureddînî ile şânınuz terfî‘ ve elkâb‑ı lâyıka‑i şeref‑efzâyî ile menşûr‑ı i‘tibârınuz tevkî‘ olundığı eyyâmdan ilâ-hâze'l‑ân mücellâ‑yı
âsâr‑ı isti‘dâd u istîhâl olan mir’ât‑ı nâsıye‑i hâlden meşhûd ü nümâyân mahâ’il‑i
sıdk‑ı ihlâs ve delâ’il‑i hüsn‑i ihtisâsınuz muktezâsınca vazîfe‑i zimmet-i fütüvvet
ve lâzime‑i rütbe vü menziletinüz olan tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve muhâfaza‑i şurût‑ı musâleha vü müsâlemetde bezl‑i makdûr ve sa‘y‑i nâ‑mahsûr üzre
oldığınuz resîde‑i sâmi‘a‑i mülûkâne ve meşmûl‑i ılm‑i âlem‑ârâ‑yı husrevânemüz
olmakdan nâşî bu âna dek minassa‑i vücûdda cilve‑ger‑i zuhûr olan etvâr‑ı merğûbe
ve evzâ‘‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı ilhâm‑mazâhir‑i şâhâne ve mutâbık‑ı rızâ‑yı
meymenet‑irtizâ‑yı dâverânemüz olup ve bundan böyle dahı zîver‑i kitâbe‑i iştihâr
ve sebt‑i sahâyif‑i leyl ü nehâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u
iktidâr ideceğinüz levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmağla hâliyâ hakkınuzda bahr‑i zehhâr‑ı mekârim‑şi‘âr‑ı husrevânemüz mevc‑engîz ve
sehâb‑ı efzâl‑i bî‑hemâl‑i hıdîvânemüz âtıfet‑rîz olup avârif‑i seniyye‑i Pâdişâhânemüzden Kırım Hânlığı müceddeden cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze tevcîh ü
ihsânımuz olmağla tevcîhini hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı
tastîr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden bir semmûr kalpak ve bir sevb
serâsere dûhte semmûr ve bir sâde hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı behcet‑efrûz-i cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ
nazîr‑i hâkânî ve bir kıt‘a şemşîr‑i adû‑tedmîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza
atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak üzre dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve
hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve sorguc‑ı
meyâmin‑iştimâli pîrâye‑i tâc‑ı ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı ârâyiş‑i
miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve atıyye‑i behiyyemüzi zîver‑i ceyb‑i iftihâr idüp mâdâm
ki, cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i tab‘‑ı hümâyûn‑ı ilhâm‑makrûn‑ı tâcdârî ve melhûz‑ı hâtır‑ı feyz‑me’âsir‑i mülûkânemüz üzre tanzîm‑i umûr‑ı memleket
ve terfîh‑i fukarâ vü ra‘ıyyet ve ale'l‑husûs Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuz ile
Devlet‑i Rûsiyye beyninde mün‘akıd ve müte’ekkid olan musâleha‑i mü’ebbedenün
şurût u kuyûdına ve dostluğa şâyân mu‘âmele‑i hem‑civârînün merâsim ü levâzimine
kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ile harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr oldukca
zât‑ı ma‘âlî-sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânî ve erîke‑i übbehet‑mend‑i keyânîde
müstekırr ve i‘tilâ’‑i şân u irtifâ‘‑ı menziletinüz dem be-dem mütezâyid ü mütekâsir
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olacağında iştibâh olmayup ve kâtınîn‑ı ülke‑yi Kırım olan ulemâ vü sulehâ ve
ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ikrâm ve fukarâ
vü zu‘afâyı vücûh-i mazârdan hımâyet ü sıyânete hüsn‑i ihtimâm ve hem‑vâre
neşr‑i me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete ikdâm‑ı tâmm ü sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm
ve yirinüze Kalgay olacak kimesnenün nasb u ta‘yîni re’y‑i rezîn‑i ilhânînüze tefvîz
olunmağla her kimi ihtiyâr u intihâb idersenüz hıl‘atini ilbâs ve ba‘dehû berâtı
ihrâcıyçün Der‑i Devlet‑medârımuza arz u i‘lâm idüp ve zîr‑i nigîn‑i hükûmet
ve dâhıl‑i havze‑i mutâva‘atlarında olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u
kibâr ve bi'l‑husûs Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban'un zabt u rabtlarında ihtimâm u
dikkat ve mugâyir‑i şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün men‘ u tahzîrlerine bezl‑i
makderet ve'l‑hâsıl cenâb‑ı şehâmet‑me’âblarından me’mûl oldığı vechile lâzime‑i
şân‑ı fütüvvet ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmetleri olan zabt‑ı ser-rişte‑i nizâm ve
hıfz‑ı şurût‑ı musâleha‑i müsâlemet‑encâma sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesiz; şöyle
bilesiz.
Fî-evâ’ili M., sene 1169

Kırım Hanı Halim Giray Han'ın Taltifi

59

Reward for the Crimean Khan Halim Giray
Gerek Bucak seraskerliği sırasında ortaya koyduğu gayret ve sadakat, gerekse
Hanlık makamına tayininden sonra Kırım'ın ve ahalisinin adalet ve düzen
içerisinde idaresi hususundaki başarılı çalışmalar ve bilhassa Sadrazam
Mustafa Paşa'nın kendisinden övgüyle bahsetmesinden dolayı yirmi bin
kuruş para ile taltif edildiğine dair Sultan III. Osman'dan Kırım Hanı Halim
Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Osman III to the Crimean
Khan Halim Giray Khan about rewarding him for his efforts and loyalty
during the task of commander-in-chief (serasker) of Buçak and his
successful performance on governing Crimea and its people in justice and
order after his appointment to the khanate, and especially Grand Vizier
Mustafa Pasha's mention about him in praise with twenty thousand paras
(money)
6 – 16 Ağustos 1756
Hân hazretlerine nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Cenâb‑ı şehâmet‑nisâbları hânedân‑ı Cengîziyye'nün a‘kal ü
erşedi ve dûdmân‑ı keyâniyyenün ekmel ü emcedi olup bu âna dek gerek Bucak
Ser‘askerliğinüz müddetinde ve gerek sâ’ir mehâmm‑ı lâzimeye me’mûriyyetinüz-
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de hüsn‑i sülûk ü hareket ve tahsîl‑i rızâ‑yı Devlet‑i Aliyyeme ihtimâm u dikkatinüz
ma‘lûm‑ı hümâyûnumuz oldığından fazla rütbe‑i vâlâ‑yı hânî ve mesned‑i bâlâ‑yı
ilhânîye su‘ûd u irtikânuz hengâmından berü iklîm‑i Kırım'un tanzîm‑i umûrında
ve ümerâ vü mîrzâyân ve bi'l-cümle ulemâ vü sulehâ ve ahâlî vü sükkânınun celb‑i
esbâb‑ı râhat u refâhiyyetleriyle cümleden taraf‑ı zâhiru'ş‑şeref‑i şâhâneme isticlâb‑ı da‘avât‑ı hayriyyede mesâ‘î‑i hamîde ve harekât‑ı pesendîdenüz zuhûrı mesmû‘‑ı şâhânemüz oldığından mâ‘adâ sizün Bağçesaray'a vürûd u ikâmetinüz haberini müş‘ır tahrîrâtınuz Kâim‑makâm‑ı Sadâret‑i Uzmâ düstûr‑ı mükerrem, müşîr‑i
mufahham, nizâmü'l‑âlem Vezîrüm İbrâhim Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû vaktine tesâdüf itmekden nâşî tefâsîl‑i etvâr‑ı merğûbenüz ve husûsan cânib‑i seniyyü'l‑menâkıb‑ı şâhânemüze olan vüfûr‑ı ihlâs u istikâmet ve mezîd‑i hüsn‑i taviyyet ü sadâkatinüz hâlâ zîver‑efzâ‑yı mesned‑i Sadâret‑i Uzmâ ve hâmil‑i emânet‑i
garrâ‑yı mühr‑i Vekâlet‑i Kübrâ, düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i efham, nizâmü'l‑âlem, nâzımu menâzımi'l‑ümem, müdebbiru umûri'l‑cumhûri bi'l‑fikri's‑sâkıb, mütemmimü
mehâmmi'l‑enâmi bi'r‑re’yi's‑sâ’ib, mümehhidü bünyâni'd‑devleti ve'l‑ikbâl, müşeyyidü erkâni's‑sa‘âdeti ve'l‑iclâl, mükemmilü nâmûsi's‑Saltanati'l‑uzmâ, mürettibü merâtibi'l‑Hılâfeti'l‑kübrâ, el‑mahfûfu bi‑sunûfi avâtıfi'l‑Meliki'l‑A‘lâ Vezîr‑i
A‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve Vekîl‑i Mutlak‑ı sadâkat‑alemüm Mustafa Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehû tarafından gereği
gibi bu hılâlde Rikâb‑ı Hümâyûnumuza arz u inhâ ve hakkınuzda sudûr‑ı âsâr‑ı
nevâziş ü iltifât‑ı şâhânemüz iltimâs ü istid‘â olundığına binâ’en mecbûl oldığınuz seciyye‑i sıdk u istikâmet ve müşârun-ileyhün hakkınuzda bu gûne vâkı‘ olan
hüsn‑i ifâde vü şehâdetleri taraf‑ı hânîlerine olan alâka‑i fu’âd‑ı şâhâne ve hüsn‑i
teveccüh ü i‘tikâd‑ı Pâdişâhânemüzi te’kîd ü teşyîd eylemek hasebiyle bu def‘a
mahzâ cenâb‑ı şehâmet‑nisâblarına olan hüsn‑i teveccüh ü in‘ıtâf‑ı husrevânemüzi
ifâde vü i‘lân ve nezd‑i mülûkânemüzde olan vak‘ u i‘tibâr ve meziyyet‑i kadr u
şân‑ı ma‘âlî‑medârınuzı cümleye ifhâm ü beyân zımnında işbu nâme‑i hümâyûnumuz ısdâr ve hazîne‑i mekârim‑defîne‑i şâhânemüzden yiğirmi bin guruş size
atıyye vü ihsân‑ı hümâyûnumuz olup Der‑i Devlet‑medâr‑ı husrevânemüzde hâlâ
Serşâhîniyân‑ı Hâssa olan iftihâru'l‑emâcid ve'l‑a‘yân İbrâhim dâme mecdühûnun
oğlı olup Silâhşôrlerimüzden olan kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Ali zîde mecdühû ile
irsâl olunmışdur.
İmdi vusûlinde; ber‑vech‑i muharrer atıyye‑i hümâyûnumuzı endâhte‑i ceyb‑i
mufâharet ve du‘â‑yı bakâ‑yı ömr ü devlet‑i Pâdişâhânemüze muvâzabet zımnında
cenâb‑ı necâbet‑nisâbınuzdan melhûz‑ı tab‘‑ı hümâyûn‑ı şâhânemüz oldığı vechile
fîmâ‑ba‘d dahı iklîm‑i Kırım'un zabt u rabtında ve ümerâ vü mîrzâyân ve ulemâ
vü sulehâ ve bi'l-cümle ahâlîsinün iktizâsına göre hareket iderek celb‑i kulûb u
tanzîm-i umûrlarında bezl‑i vüs‘ u kudret ve hem‑hudûd bulunan Devlet‑i Rûsiyye
ve Leh kralı ve Cumhûrı ile Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımuz beyninde
in‘ıkâd‑pezîr olan sulh u musâfâtun şurût u levâzimine ale'd‑devâm ri‘âyet ve
icrâ‑yı merâsim‑i dostî vü hem‑civârîye dikkat olunmak hâlâtını taht‑ı hükûmet‑i
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ilhânînüzde olanlara her bâr te’kîd ü tehdîde mübâderet birle bundan böyle dahı
rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhânemüze muvâfık hıdemât‑ı cemîle vü mesâ‘î‑i celîle
vücûda getürmeğe himmet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı Za., sene [1]169

Kırım Hanlığı'nın Halim Giray Han Uhdesinde Bırakılması

60

Keeping the Crimean Khanate under Halim Giray Khan
Kırım ve bağlı memleketlerin adalet, emniyet ve düzen içerisinde idaresi,
huzuru bozanların cezalandırılması, Abaza ve Çerkes kabilelerinin itaate
yöneltilmesi vs. hususlarda gösterdiği başarılardan dolayı Kırım Hanlığı'nın
yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve beratının çeşitli hediyelerle birlikte
gönderildiği, kendisinden bundan sonra da aynı şekilde hizmet etmesinin
beklendiğine dair Sultan III. Osman'dan Kırım Hanı Halim Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Osman III to the Crimean
Khan Halim Giray Khan about keeping the Crimean Khanate under him
because of his successes in matters such as governing Crimea and countries
subject to it in justice, security and order, and punishing disturbers of
peace, and leading Abhasian and Circassian tribes to obedience, and
sending his charter (berat) with various gifts, and expectation from him
to continue his duties in the same way
24 Eylül – 4 Ekim 1757

Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
Kırım Hânı Halim Giray Hân'a Kırım Hânlığı ibkâsını ve
teşrîfât‑ı mülûkâne irsâlini mutazammın yazılan nâme‑i hümâyûn tesvîdidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı Halim Giray
Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki:
Bu esnâda Dergâh‑ı sipihr‑iştibâh‑ı husrevâne ve Bârgâh‑ı mekârim‑destgâh‑ı
Pâdişâhânemüze irsâl olunan kâ’imelerinüz ve Kırım ahâlîsinün ve Bucaklu'nun
ve Yedisan Nogayı'nun Sol-kol Kabîlesi'nün mahzarları Der‑i Devlet‑medârımuza
vâsıl ve Pâye‑i Serîr‑i übbehet‑masîr‑i hâkânîmüze arz u mütevâsıl olup fahvâlarında
cenâb‑ı hâniyyet‑me’âbınuz iklîm‑i Kırım'a mesned‑ârâ‑yı hükûmet‑i ilhânî olaldan
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berü istihsâl‑i nizâm‑ı umûr‑ı memlekete ve istidfâ‘‑ı mazarrât‑ı ahâlî vü ra‘ıyyete
kemâl‑i sa‘y ü dikkatlerinden nâşî Kırım'un meşâhîr‑i a‘yân u erkân u ahâlîleri
ve umûmen mîrzâyân u zâbıtân u ümerâ’‑i sadâkat‑rehînleri muntazamü'l‑hâl ve
müreffehü'l‑bâl ve sizden râzî vü şâkir oldukları ve kabâ’il‑i Abaza'dan bir kendden
mâ‘adâ bi'l-cümle Abaza ve kabâ’il‑i Çerâkise tâ’ifesi hüsn‑i istimâlet ve ârâ‑yı
müstahseneleriyle tarafınuza medd‑i gerden‑i ubûdiyyet ü itâ‘ate meyl ü rağbet
eyledikleri ve zulm ü te‘addîden min-külli'l‑vücûh berî vü masûn oldukları ve
Moskovlu ile mü’ebbed ü müstahkem olan müsâleme vü mu‘âhedenün pezîrâ‑yı
hazm ve inhılâlden vıkâye vü sıyânetinde dakîka fevtolunmadığı ve bi'l‑husûs
teyakkuz u tehaffuz üzre olmanuzdan nâşî bu def‘a Yedisan Nogayı'nun Kabîle‑i
Sağ-kolı tâ’ifesinden mugâyir‑i şurût‑ı musâfât harekete cesâret idenlerün ahz ü
tenkîllerine sarf‑ı ihtimâm‑ı mâ-lâ‑kelâm olundığı derc ü tastîr ve sâ’ir sizden
me’mûl‑i zamîr‑i ilhâm‑semîr‑i Pâdişâhânemüz oldığı üzre istirâhat‑i ibâda ve
istibkâ’‑i nizâm‑ı bilâda sıdk‑ı niyyet ü safâ‑yı taviyyet ile zuhûr iden mesâ‘î‑i
cemîle vü me’âsir‑i celîleleri karîn‑i ılm‑i dakâyık‑şinâs‑ı mülûkânemüz olmağla
taraf‑ı hânînüze incizâb‑ı derûn‑ı safâ‑makrûn‑ı hıdîvânemüz mütezâyid ü mütevâfir
olup ba‘de'l‑yevm dahı istihsâl‑i rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ’‑i husrevânemüzde zîver‑i
kitâbe‑i iştihâr olacak mefâhır‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u iktidâr
ideceğinüz levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmakdan nâşî
hâliyâ hakkınuzda bahr‑i bî‑kerân‑ı husrevânemüz mevc‑zen ve âftâb‑ı âlem‑tâb‑ı
Pâdişâhânemüz pertev‑efken olup avârif‑i seniyye‑i şehen‑şâhânemüzden Kırım
Hânlığı kemâ‑kân cenâb‑ı sa‘âdet‑nisâb‑ı ilhânînüze ibkâ vü mukarrer kılınmağla
ibkânuzı hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı imlâ vü tasdîr ve
teşrîfât‑ı fâhıre‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte ve sâde iki sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑nakş‑ı hâkânî
ve bir kıt‘a şemşîr‑i bî‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâb‑ı hânînüze atâyâ‑yı
hümâyûnumuzdan üç bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâsıyla zât‑ı şehâmet‑istîhâlinüz
tevşîh u teşrîf ve hâl ü şânınuz i‘lâ vü taltîf kılınmağın mahsûsan işbu nâme‑i sâmî‑i
hümâyûnumuz ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u tafhîm ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at-i seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı hamiyyet‑pûş
ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi dahı miyân‑ı mufâharete bend ve atıyye‑i behiyyemüzi ceyb-i mübâhâtınuza vaz‘ u endâhte idüp mâdâm ki cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuz lâyık‑ı dîn ü devlet ve sezâ-vâr‑ı merâsim‑i hâniyyet olan harekât‑ı marzıyyenüz der-kâr oldukca mesned‑i bülend‑i hânî zât‑ı ma‘âlî‑simâtınuz ile müstekırr
ve i‘tilâ’‑i şân u unvânınuz mütezâyid ü müstevfir olacağında iştibâh olmamağla
kemâ‑fi'l‑evvel hıyta‑i hükûmetinüzde mukîmîn olan lâzimü'l‑ikrâm ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ihtirâm u
nevâziş ile fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i te‘addiyâtdan hımâyet ü sıyânet ve hemîşe
neşr‑i me’âsir‑i adâlet ve muhâfaza‑i hudûd‑ı silm ü musâfâta ri‘âyet ve teyakkuz u
basîret üzre hareket ile hüsn‑i nizâm‑ı memlekete ve te’dîb ü gûş-mâl‑i erbâb‑ı
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şakâvete bezl‑i vüs‘ u kudret ve sizden her hâlde me’mûl ü melhûz‑ı hümâyûnumuz
olan rüşd ü dirâyeti icrâya sarf‑ı cüll‑i himmet ü miknet eyleyesiz.
Evâsıt‑ı M., sene 1171

Sultan III. Mustafa'nın Tahta Çıkışının İlanı

61

Proclamation of Sultan Mustafa lll's Accession to the Throne
Sultan III. Osman'ın vefat edip Osmanlı tahtına amcasının oğlu III. Mustafa'nın
çıktığı ve bu münasebetle kendisine de hil'at gönderildiği; durumun halka
ilan edilip kalelerden top atışları yapılması ve şenlikler düzenlenmesi
hususunda Kırım Hanı Halim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent to the Crimean Khan Halim Giray
Khan about the death of Osman III and his uncle's son Sultan Mustafa lll's
accession to the Ottoman throne; sending of caftan (hilat) to him on this
occasion; and announcing the situation to the people with gunfires from
castles and organizing festivals
3 – 13 Kasım 1757
Tebşîr‑i cülûs‑ı hümâyûn‑ı meymenet‑me’nûsı hâvî hâlâ Kırım Hânı
celâdetlü Halim Giray Hân hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun tesvîdidür.
Ammi‑zâdem Hudâvendigâr‑ı sâbık Sultân Osman Hân aleyhi'r‑rahmetü
ve'l‑gufrân bu esnâda; "Küllü nefsin zâ’ikatü'l‑mevt."86 nazm‑ı kerîmi üzre gülşen‑sarây‑ı bakâya nakl ü rıhlet eylemek hasebiyle irâde‑i Hayy‑i lâ‑yemûtü lâ‑yezâl
ve ınâyet‑i bî‑gâyet‑i Mâliki'l‑mülki Zi'l‑celâl ile nâsıye‑i ahvâl‑i sa‘âdet‑iştimâl‑i
mülûkâne ve cebhe‑i âmâl‑i behcet‑nevâl‑i husrevânemüzde sâtı‘ olan envâr‑ı kâbiliyyet ü reşâd ve âsâr‑ı isti‘dâd‑ı Hudâ‑dâd muktezâsınca nevbet‑i Hılâfet‑i meymenet‑refâkat zât‑ı mekârim‑âyât‑ı mülûkânemüze bi'l‑irs intikâl idüp emr‑i vâcibü't‑ta‘zîm‑i Hılâfet ü iclâlimüz; "İnnî câ‘ılüke li'n‑nâsi imâmâ."87 zîb ü zîneti
ile müzeyyen ve tâc‑ı88 pür‑ibtihâc‑ı devlet ü ikbâl‑i ferhunde‑fâlimüz; "Fa'hküm
beyne'n‑nâsi bi'l‑adl."89 unvânıyla mu‘anven olmağla ittifâk‑ı ârâ‑yı vüzerâ‑yı ızâm
ve icmâ‘‑ı ulemâ’‑i kirâm ve inkıyâd‑ı kâtıbe‑i havâss u avâmm ile işbu sene İhdâ
ve seb‘în ve mi’etin ve elf Saferu'l‑hayrınun On altıncı mübârek Ahad güninde
serîr‑i saltanat‑masîr‑i cihân‑bânîye bi'l‑istihkâk şeref ü ikbâl ve sa‘âdet ü iclâl ile
86
87
88
89
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cülûs‑ı meymenet‑me’nûsümüz vâkı‘ olup libâs‑ı şerâfet‑istînâs‑ı "Ve ce‘alnâküm
halâ’ife fi'l‑arz."90 kâmet‑i âlî‑himmet‑i husrevânemüze ilbâs olunmağın hutbe
vü sikke nâm‑ı sâmî‑i şerîfimüz ile müstes‘ad ü müzeyyen ve ahkâm u menâşîr‑i
adâlet‑müşîr‑i mülûkânemüz tuğrâ‑yı garrâ‑yı şehen‑şâ[hâ]nemüz ile muvaşşah u
mu‘anven olmağın bu mevhibe‑i uzmâ vü atıyye‑i kübrâ‑yı İlâhiyyenün cümle
Memâlik‑i Mahrûsemüze ve husûsâ huddâm‑ı Devlet‑i Aliyyemüz olan hukkâm‑ı
kirâma iş‘âr u ifhâmi emr‑i mütehattim olmağın hâlâ hakkınuzda mezîd‑i ınâyet‑i
aliyye‑i şâhâne ve meziyyet‑i re’fet‑i seniyye‑i Pâdişâhânemüz zuhûra getürüp
hâssa-i hıla‘‑ı fâhıre‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte bir sevb
hıl‘at-i câlibü'l‑behcet‑i sultânî ınâyet ü ihsânımuz olup nâme‑i hümâyûnumuz
hıdmet‑güzârân‑ı Devlet‑i Aliyye ve emekdârân‑ı Atebe‑i Seniyyemüzden kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Mustafa dâme mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ınâyet ü ihsânımuz olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhire‑i bâhiremüzi envâ‘‑ı i‘zâz ü ikrâm ve asnâf‑ı tevkîr u ihtirâm ile istikbâl ve dûş-ı hamiyyet‑pûşınuza iksâ ve ızhâr‑ı fahr u mübâhât eyledikden sonra siz kemâ‑kân
iklîm‑i Kırım'da Hân‑ı vâlâ‑şân olup Âsitâne‑i Sa‘âdet‑unvân ve dûdmân‑ı müşeyyedü'l‑bünyânımuza olan vüfûr‑ı sadâkat ü ihlâs ve fart‑ı hulûs‑ı taviyyet ü ihtisâsınuz lâzimesince serîr‑i Saltanat‑ı cihân‑bânî ve taht‑ı âlî‑baht‑ı kişver‑sitânî üzre
cülûs‑ı hümâyûn‑ı ızzet‑me’nûsümüz vâkı‘ olduğın havze‑i hükûmetinüzde olan
emâkin ü bıkâ‘ ve kasabât u zıyâ‘ halkına i‘lân u iş‘âr ve cevâmi‘‑i şerîfede eyyâm‑ı cum‘a ve ıydeynde nâm‑ı sâmî‑i mülûkânemüz ile edâ‑yı hutbe itdürmeğe
ibtidâr zımnında meserret ü şâdmânî ızhârıyçün kal‘alarda toplar atdurup envâ‘‑ı
şenlikler itdürdesiz.
Fî-evâhıri S., sene [1]171
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62

Yedisan Kabilesinin İtaat Altına Alınması ve Kırım Hanlığı'nın
Halim Giray Han Uhdesinde Bırakılması

Taking under Obedience the Yedisan Nogais and Keeping the
Crimean Khanate under Halim Giray Khan
Yeterli miktarda Kırım askeri ile Hacı Yeterli miktarda Kırım askeri ile, Hacı
Giray tarafından yoldan çıkarılan Yedisan Nogaylarını itaat altına almakla
görevlendirilen Rumeli Valisi Kethüda Mehmed Paşa'ya katılması, Kırım
Hanlığı'nın bu vesile ile yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve beratının çeşitli
hediyelerle birlikte gönderildiği hususlarında Sultan lll. Mustafa'dan Kırım
Hanı Halim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to the
Crimean Khan Halim Giray Khan about his participation in Kethüda
Mehmed Pasha, the governor of Rumeli who was charged with bringing
under obedience the Yedisan Nogais tempted by Hacı Giray with sufficient
numbers of Crimean soldiers; and on this occassion, keeping the Crimean
Khanate on his own, and sending his charter (berat) with various gifts
15 – 25 Ağustos 1758
Rikâb‑ı Hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân‑bânî'den hâlâ Kırım Hânı
celâdetlü Halim Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn tesvîdidür.
Siz ki Hân‑ı celâdet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz; bu esnâda Der‑i Devlet‑medârımuza vürûd iden kâğıdınuz ve ahâlî‑i Kırım'un mahzarları Pâye‑i Serîr‑i übbehet‑masîr‑i husrevânemüze vâsıl ve mefhûmlarına ıttılâ‘‑ı mülûkânem hâsıl u
şâmil oldığından başka bu def‘a Bucak Ser‘askeri tarafından ve Bender cânibinden gelen tahrîrâtun hulâsa‑i mefhûmlarında; Nogay tâ’ifesinden Özi havâlîsinde
sâkin Yedisan kabîlesi ahâlîleri şurût‑ı mu‘âhedeye mugâyir harekâta mecbûl91 ve
ru‘ûnet ü huşûnet üzre meftûr olduklarına binâ’en tahsîl‑i emniyyetleri ve tevsîk‑ı
nizâm‑ı hâlleri irâdesiyle tarafınuzdan ba‘zı ricâl‑i ukalâ irsâliyle kabîle‑i mezbûre
ahâlîlerine nush u pend olunup âteş‑i şakâvetleri teskîn olunmışiken Hân‑ı sâbıkun
karındaşı Hacı Giray Sultân iki birâderi ile Yedisan kabîlesine duhûl idüp kendülerini ıdlâl ü ifsâd itmekle şerâre‑i şakâvetleri iltihâb‑pezîr olup ve nush u pend ile
dâ’ire‑i itâ‘ate duhûl ider makûlelerden olmadıklarına binâ’en te’dîb ü gûş-mâlleri
husûsı ârâ‑yı âlem‑ârâ‑yı husrevâneme ihâle olunmış. Tâ’ife‑i bâğıye‑i mezbûre
hîle vü hud‘a ve şakâvet‑i şenî‘a ile mecbûl bir kavm‑i merzûl olduklarından gayri
tecemmu‘ ile rakabe‑i mutâva‘atlarından hal‘‑ı ribka‑i itâ‘at idüp şer‘an te’dîb ü
gûş-mâlleri ve irğâm‑ı ünûf‑ı şakâvetleri farz u vâcib oldığına binâ’en bu emr‑i
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ehemm ü hatb‑ı a‘zamun rü’yet ü itmâmına hâlâ Rûmili Vâlîsi Vezîrüm Kethudâ
Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû mükemmel ü müretteb kapusı halkı
ve levendâtıyla ta‘yîn olunan asâkir‑i kesîreye Başbuğ olmak üzre ta‘yîn ve bir
sâ‘at evvel Bender sahrâsına varup sizünle muhâbere vü mükâtebe merâsimine ri‘âyet ve Bucak Ser‘askerine mu‘âvenet iderek ibtidâ’‑i emirde kavl‑i leyyin ü nush‑ı
beyyin ile kabîle‑i mezbûre ricâlini dâ’ire‑i itâ‘ate duhûle da‘vet idüp şakâvet ü
şenâ‘atlerinden ferâgat ü tevbe vü ric‘at iderler ise ni‘me'l‑matlûb ve eger dâ’ire‑i
itâ‘ate duhûlden imtinâ‘ ve ızhâr‑ı utüvv ü tuğyân iderler ise muktezâ‑yı şer‘-ı şerîf
üzre üzerlerine varup te’dîb ü gûş-mâlleriyle kasren ve cebren dâ’ire‑i itâ‘ate cerr u
idhâllerine ihtimâm u dikkat eylemesini ale't‑tafsîl emr‑i hümâyûnumla kendüye
tenbîh ve hey’et-i mecmû‘asıyla savb‑ı me’mûra vusûle acele vü şitâb eylemek
üzre te’kîd olundığından gayri takviye‑i bâzû‑yı mikneti ve teksîr‑i sevâd‑ı cem‘ıyyeti içün Rûmili eyâletinün sağ ve sol kolları ve Köstendil ve Üsküb ve Selanik ve
Tırhala ve Avlonya ve Delvine ve İlbasan ve Ohri ve İskenderiyye ve Dukagin ve
Prizrin ve Yanya sancaklarınun ve Özi eyâletine tâbi‘ Silistre ve Niğbolı ve Bender sancaklarınun elviye alaybeğileri cümle zü‘amâ vü erbâb-ı tîmârıyla ve kezâlik Bender muhâfazasında olan Kaplan Paşa ve Bender ve Akkirman ve İsmail ve
Kili kılâ‘ında olan bi'l-cümle kapu-kulı ağavât u zâbıtânı ve serdengeçdi ağaları ve
alemdârları ve sâ’ir askerî kullarum Bender sahrâsına varup Başbuğ‑ı müşârun-ileyhün ma‘ıyyetinde bulunup sizün ve Vezîr‑i müşârun-ileyhün re’y ü tedbîrinüz
üzre amel ü hareket eylemeleri her sınıfına başka başka evâmir‑i şerîfemle tenbîh ü teşdîd ve her hâlde ta‘yîn‑i leşker ve ihtimâmda sarf‑ı himmet‑i mezîd olunup avn ü ınâyet‑i Müsehhilü'l‑hâcât ile yâ dâ’ire‑i inkıyâda idhâl veyâhûd izâka‑i
mürr‑i siyâset ile te’dîb ü gûş-mâl olunup ke'l‑evvel hüsn‑i nizâmları ve tensîk‑ı
hâlleri husûle geleceği melhûz‑ı hümâyûnum olup ve cenâb‑ı şehâmet‑me’âblarınun bu bâbda sünûh iden tedbîr‑i dil‑pezîr u re’y‑i sedîd‑i isâbet‑semîr‑i ilhânîleri
ile tâ’ife‑i bâğıye‑i mezbûrenün te’dîb ü gûş-mâlleri husûsında sıdk‑ı niyyet ile
azîmetleri ve kavâ‘ıd-i taharrî vü ihtiyâta ri‘âyetleri hakkınuzda bâ‘is‑i izdiyâd‑ı
alâka vü hüsn‑i i‘tikâdımuz oldığından başka ref‘‑ı erbâb‑ı fesâd u def‘-ı gâ’ile‑i
ashâb‑ı ınâd ile hüsn‑i nizâm‑ı bilâd ve hımâyet ü sıyânet‑i ahâlî vü ibâd husûslarında mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i cüll‑i himmet ü iktidâr ideceğinüz
levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmakdan nâşî avâtıf‑ı
aliyye‑i şehen‑şâhânemüzden takviyet‑i celâdet ü şânınuzı ve ihkâm‑ı besâlet ü unvânınuzı mûcib hâlâta müsâ‘ade‑i hümâyûnumuz mebzûl ü erzânî kılınmak zımnında Kırım Hânlığı kemâ‑kân cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze ibkâ vü mukarrer kılınup ibkânuzı hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı sudûr
oldığından mâ‘adâ teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu'l‑hubûra
dûhte ve sâde iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir semmûr kalpak ve bir
kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i mehâbet-müşîr‑i
husrevânî ve hâssaten cenâb‑ı kâânînüze atâyâ‑yı hümâyûnumuzdan üç bin aded
dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâsıyla dûş-ı istîhâlinüz teşrîf ve hâl ü şânınuz ta‘liye vü taltîf

131

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

ve emr‑i istiklâlinüz te’kîd ü teşyîd kılınup tahrîr u iltimâsınuz üzre umûmen Kırım ve Bucak askerleriyle eşkıyâ‑yı mezbûrenün te’dîb ü gûş-mâllerine ve bâ‘is‑i
fitne vü cem‘ıyyet olanlarun şer‘an îcâb iden cezâ‑yı sezâlarınun tertîb ü icrâsına
ve tahsîl-i hüsn‑i nizâmlarına me’mûr kılınmanuz hasebiyle siz iktizâ’‑i hâle göre
hareket ve Başbuğ‑ı müşârun-ileyh ile muhâbere vü mükâtebe iderek eşkıyâ‑yı sâlifü'l‑beyânun te’dîb ü tenkîllerine ve tahsîl‑i nizâmlarına bi'l‑ittifâk bezl‑i miknet
eylemenüz murâd‑ı hümâyûnum olmağın işbu nâme‑i nâmî‑i hümâyûnumuz ısdâr
ve teblîğıne me’mûr Hâssa Silâhşôrlerimüzden kıdvetü'l‑emâcid ve'l‑a‘yân Mehemmed zîde mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; teşrîfât‑ı husrevânemüzi hutuvât‑ı ta‘zîm u tafhîm ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at ü kalpak u tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüz ile kesb‑i mübâhât ü mufâharet
ve atıyye‑i behiyyemüzi vaz‘‑ı ceyb‑i ibtihâc u meserret eyledikden sonra ber‑vech‑i muharrer tâ’ife‑i mezbûre ibtidâ kabûl‑i nush u pend ile rakabe‑i inkıyâdlarını ribka‑i imtisâl ü itâ‘ate bend ü idhâl iderler ise fe‑bihâ ve ni‘met ve eger mütenassıh u mütenebbih olmayup mecbûl oldukları hubs‑i tıynetleri muktezâsınca
mel‘anet ü tuğyânlarında ısrâr iderler ise iklîm‑i Kırım'dan ma‘ıyyetinüze istıshâbı
lâzim gelenleri istıshâb ile siz bi'n‑nefs Kırım'dan hareket ve müşârun-ileyh ile
mükâtebe vü muhâbere tarîkasına ri‘âyet ve iktizâ iden re’y ü tedbîri ifâde vü irâ’et
iderek bi'l‑ittifâk kabîle‑i mezbûrenün üzerlerine varup dest‑yârî‑i avn‑i Bârî ve
reh‑nümûnî‑i bedraka‑i tevfîk‑ı Kirdgârî ile cem‘ıyyetlerini tefrîk ve bu fitne vü
fesâdun muharrik ü mûkızı olan ser‑cem‘ıyyetlerin te’dîb ü tenkîl ve mâ‘adâsını
terhîb ü tahvîf ile nâ’ire‑i fitne vü fesâdların ıtfâ vü teskîn ve nizâm‑ı aslîlerin tahsîl ü temkîn itmeğe bi'l‑ittifâk sarf‑ı cüll‑i himmet ü sa‘y ü gayret idüp fîmâ‑ba‘d
mezbûrlardan bu makûle mel‘anet ü fesâd zuhûr itmeyecek vechile ahvâl‑i tâ’ife‑i
mezbûre hüsn‑i nizâm[a] vesîka-bend ü tevsîk olunmağa tarafınuzdan dahı sarf‑ı
cidd ü ictihâd olunup keyfiyyet‑i nizâmını Der-aliyyeme tahrîr idesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâsıtı Z., sene 1171
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Kırım Hanlığı'na Kırım Giray'ın Tayini

63

Appointment of Kırım Giray to the Crimean Khanate
Kırım Hanlığı'na, Bucak seraskerinin Yedisan Nogaylarına yönelik zulümlerine göz yumarak bölgede asayişin ortadan kalkmasına sebep olan Halim
Giray'ın yerine, Boğdan vs. yerlerden gasb edilen şeylerin sahiplerine geri
verilmesi şartıyla Kırım Giray Han'ın tayin edildiği; kendisinden Halim Giray'ı İstanbul'a naklettikten sonra belirtilen şartı yerine getirmesi ve bir an
önce Bucak zahiresini iskelelere sevketmesinin beklendiği hususunda Sultan lll. Mustafa'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Kırım Giray
Khan about the appointment of Kırım Giray Khan to the Crimean Khanate
instead of Halim Giray who disturbed public order in the region ignoring
the oppressions commited by the Commander-in-Chief (serasker) of Buçak
against Yedisan Nogais on the condition of the return of the goods extorted
from Bogdan and etc. to their owners; and expectation from him to fulfill
the requirement after transferring Halim Giray to Istanbul and to send
provisions (zahire) of Buçak to the docks
13 – 23 Ekim 1758
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
erşed‑i selâtîn-ı Cengîziyye'den Kırım Giray Hân'a Kırım Hânlığı
müceddeden tevcîh ü ihsân buyurıldığın müş‘ır yazılan nâme‑i hümâyûndur.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, erşed‑i selâtîn-ı Cengîziyye'den
bu def‘a Kırım Hânlığı müceddeden kendüye ihsânum olan Kırım Giray Hân dâmet
ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki:
Özi kurbinde sâkin Nogay Tatarı tâ’ifesinden Yedisan kabîlesi ahâlîleri Bucak
Ser‘askeri sultânun hılâf‑ı şer‘-ı şerîf tavr u hareketinden ve nâ‑hem‑vâr vaz‘ u
te‘addîsinden mütevahhış ve muztaribü'l‑bâl olup men‘ u def‘ıni selefinüz Halim
Giray Hân'dan istid‘â eylemişler iken izâle‑i tasallut u te‘addîsinden iğmâz u müsâmaha olunmakdan nâşî kendüsinden ve Sultân‑ı merkûmdan müteneffir ü dil‑gîr ü
remîde‑zamîr olmalarıyla kutr‑ı mezbûrun şîrâze‑i nizâmı münhall ve ahâlî vü sekenesinün ârâm u âsâyişi mefkûd u muhtell olup bu ihtilâl ve iftirâk‑ı makâlün vifâk‑ı
kulûb u safvete mübeddel ve ol havâlînün istihsâl‑i hüsn‑i nizâmı müyesser olmak
irâdesiyle Dergâh‑ı Mu‘allâm Kapucıbaşılarından iftihâru'l‑emâcid ve'l‑ekârim
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İsmail Mütevellîsi el‑Hâc Hasan dâme mecdühû ibâdu'llâha hayırlı olan nizâmun
rabt u tevsîkına murahhas ta‘yîn ve ol tarafa tesyîr kılınup Encümen‑i müşâvere vü
müzâkerede ba‘de'llüteyyâ ve'lletî Boğdan vilâyetinden ve sâ’ir mahallerden ahzolunan mevâşî ve esrolunan re‘âyâ vü evlâd‑ı re‘âyâ ve gâret olunan akça vü ağnâm u
eşyâ vü zehâyir u devâbb her ne ise bir hılâli zâyi‘ u noksân olmayup cümlesi ihtilâs idenlerden istirdâd ve ashâbına redd ü teslîm ile ızhâr‑ı adl ü dâd olunmak şartıyla sizün makâm‑ı vâlâ‑yı hâniyyete ıs‘âd u irtikânuz bi'l‑ittifâk istısvâb u istihsân
olundığı Kapucıbaşı‑i mûmâ-ileyh tarafından tahrîr ve kâ’imesi merfû‘‑ı pîş‑gâh‑ı
ma‘âlî‑penâh‑ı hümâyûnum kılınup mazmûnından taraf‑ı mülûkânemüze inkıyâd u
itâ‘atinüz ve celb‑i râhat ü âsâyiş‑i ibâdu'llâha sa‘y ü ihtimâmınuz ma‘lûm u münfehim olmağla cümlenün marzî vü muhtârı oldığınuza binâ’en ol havâlî ahâlîlerinün bakâ‑yı refâh ü emniyyetleriyçün taraf‑ı hümâyûnumdan dahı makâm‑ı esnâ‑yı
ilhânîye ku‘ûdunuz ahrâ vü elyak görilüp şurût‑ı mezbûreyi îfâ ve her hâlde emr‑i
hümâyûnuma sür‘at‑i imtisâle sa‘y‑i evfâ eylemenüz şartıyla şeref‑yâfte‑i sudûr
olan hatt‑ı hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûnumuz mûcebince berât‑ı âlî-şân‑ı mevhibet‑nişânımuz ile Kırım Hânlığı cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuza tevcîh ü taklîd olunup
bi‑avni'llâhi'l‑Meliki'l‑Allâm vilâyet‑i Kırım ve enhâsınun tertîb‑i esbâb‑ı nizâmı ve alâ-mâ-yürâd Yedisan kabîlesinün def‘-ı ihtilâlleri ve ol havâlînün tahsîl‑i
levâzim-i âsâyiş ü ârâmı uhde‑i iltizâm ü ihtimâmınuza tevdî‘ u ilzâm olunmağla
nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑nümûnumuz dahı şeref‑yâfte‑i sudûr ve hakkınuzda
nevâziş ü iltifât‑ı şâhânemüz cilve‑ger‑i minassa‑i zuhûr olup avârif‑i seniyye‑i
mülûkânemüzden bir semmûr kalpak ve bir sevb serâsere kaplu semmûr ve bir sâde
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı behcet‑efrûz‑i
cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑nâzîr‑i hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i bî‑nazîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak
üzre dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın
teblîğ u îsâli hıdmeti sizi Kırım'a îsâle me’mûr Kapucıbaşı‑i mûmâ-ileyhe tavsiye
vü sipâriş olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; teşrîfât‑ı husrevânemüzi hutuvât‑ı ta‘zîm u tebcîl ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at ü kalpak u tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüz ile kesb‑i mübâhât ü mufâharet
ve atıyye‑i behiyyemüzi vaz‘‑ı ceyb‑i ibtihâc u meserret eyledikden sonra selefinüz
Halim Giray Hân dâme ulüvvühûnun kemâl‑i ızz ü vakâr ve mezîd‑i emniyyet ü
i‘tibâr ile havze‑i hükûmetinüzden berü taraflara toğrı nakl ü hurûcı hâssaten matlûb [u] murâd‑ı şâhânemüz idüği ma‘lûmunuz olduk[da] muktezâ‑yı şurût‑ı ta‘ahhüdünüz üzre kabîle‑i mezbûreye duhûl iden selâtîn ve ricâl‑i sâ’irenün evtânlarına
ric‘at ü irsâllerine ve Boğdan vilâyetinden ve sâ’ir mahallerden ahzolunan mevâşî
ve esrolunan re‘âyâ vü evlâd‑ı re‘âyâ ve gâret olunan akça vü ağnâm u zehâyir u
eşyâ vü devâbb her ne ise bir dânesi ve bir akçası zâyi‘ u noksân olmayup cümlesi
ihtilâs idenlerden istirdâd ve ashâbına redd ü teslîm ile ızhâr‑ı adl ü dâda dil‑hâh‑ı
hümâyûnum üzre sa‘y ü himmet ve fîmâ‑ba‘d hılâf‑ı marzî harekete tasaddî eylememek üzre kabîle‑i mezbûre halkı hüsn‑i nizâm‑ı rasîne bend ü tevsîk ve havâlî134
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sini karîn‑i emn ü tensîk ve bi'l‑husûs eyyâm‑ı şitâ ve hengâm‑ı şiddet‑i sermâ
hücûm eylemezden evvel Bucak taraflarından maksad‑ı a‘lâ‑yı hümâyûnumuz
olan zehâyirün ale'l‑fevr iskelelere sevk u tesyîrine kemâl‑i takayyüd ü ihtimâm ve
meftûr oldığınuz tedbîr‑i dil‑pezîr ile bu emr‑i azîm u hatb‑ı cesîme dahı gereği gibi
nizâm u istihkâm virdikden sonra karârgâh‑ı eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâfınuz olan Bağçesarayı'na atf‑ı licâm‑ı ârâm idüp melhûz‑ı zamîr‑i ilhâm‑semîr‑i mülûkânemüz üzre
tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfîh‑i kulûb‑ı fukarâ vü ra‘ıyyet ve Devlet‑i Aliyyemüz ile Rûsiyye Devleti beyninde mün‘akıd u üstüvâr olan musâleha‑i mü’ebbedenün şurût u kuyûdına dahı kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ve kâtınîn-ı ülke‑yi Kırım olan
ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim
nevâziş ü ikrâm ve fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i mazârdan hımâyet ü sıyânete hüsn‑i
ihtimâm ve dâ’imâ neşr-i me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm
ve Kalgay olacak kimesnenün nasb u ta‘yîni re’y-i rezîn‑i ilhânînüze tefvîz olunmağla her kimi ihtiyâr u murâd idersenüz hıl‘atini ilbâs ve ba‘dehû berât ihrâcı içün
Der‑i Devlet‑medârımuza arz u i‘lâm idüp zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve dâhıl‑i havze‑i
mutâva‘atlarında olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve hâssaten Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban'un zabt u rabtlarında mezîd‑i ihtimâm u dikkat ve mugâyir‑i şurût u uhûd vaz‘ u
hareketden cümlesinün men‘ u tahzîrlerine bezl‑i makderet ve'l‑hâsıl cenâb‑ı şehâmet‑me’âblarından me’mûl‑i hümâyûnumuz oldığı vechile lâzime‑i şân‑ı fütüvvet
olan zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâma ve ibrâz-i hüsn‑i serîret ile celb‑i kulûb‑ı hâss u âmma
ve hıfz‑ı şurût‑ı musâleha‑i müsâlemet‑encâma ve şiddet‑i şitâ takrîbi ile inkıtâ‘‑ı
sefâyinden mukaddem eyyâm‑ı kalîle zarfında Bucak havâlîlerinden ale'l‑fevr
zehâyir‑i kesîrenün sevk u tesyîrine ızhâr‑ı mesâ‘î‑i cemîle ve ikdâm‑ı sarf‑ı cüll‑i
himmet ü gayret eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâsıtı S., sene [1]172
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Kırım Hanı Kırım Giray Han'ın Taltifi

64

Reward for the Crimean Khan Kırım Giray
Yedisan ve Bucak Tatarlarının Boğdan ahalisinden gasbettikleri şeylerin
sahiplerine iadesi, bölgeden zahire sevki vs. hususlarda gösterdiği başarılardan dolayı çeşitli hediyelerle taltif edildiğine dair Sultan lll. Mustafa'dan
Kırım Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Kırım Giray
Khan about rewarding with various gifts for his successes in the subjects
such as returning the goods extorted by the Tatars of Yedisan and Buçak
from the residents of Bogdan to the owners, and sending provisions(zahire)
from the region
8 – 18 Şubat 1759
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Cihân-dârî'den Boğdanlu'nun ihtilâs olunan re‘âyâ
vü hayvânâtınun ekserîsi tahsîl ü istirdâd olunmağla pesendîde‑i hıdmeti ve
Kırım'a azîmeti ve teşrîfât‑ı hümâyûn irsâlini muhtevî hâlâ Kırım Hânı Kırım
Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye nâme‑i hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûnun tesvîdidür.
Bundan mukaddemce Yedisan ve Bucak Tatarı'nun ihtilâlinde Boğdan vilâyetinden ahzolunan mevâşî ve esrolunan re‘âyâ vü evlâd‑ı re‘âyâ ve gâret olunan akça
vü ağnâm u eşyâ vü zehâyir u devâbb ve vâkı‘ olan hasârât her ne ise bilâ‑noksân
ihtilâs idenlerden istirdâd ve ashâbına teslîm ile ızhâr‑ı adl ü dâd olunmak husûsâtı
nâme‑i hümâyûn‑ı adâlet‑makrûn‑ı husrevânemüz ile tavsiye vü te’kîd olunmış idi.
Bu esnâda Dergâh‑ı Mu‘allâm Kapucıbaşılarından bu husûslarun tetmîm ü temşiyetlerine mübâşir ta‘yîn olunan el‑Hâc Hasan dâme mecdühûnun Der-aliyyemüze
gelen kâ’imesinde tavâyif‑i Tatar'un ve sâ’ir âhâd‑ı nâsun iğtisâb eyledikleri re‘âyâ
vü hayvânât ve emvâl ü eşyânun teftîş ü istirdâdıyçün taraf‑ı ilhânîlerinden her cânibe mu‘temed ü kâr‑güzâr mübâşirler ta‘yîni ile icrâ‑yı evâmir‑i aliyyemüze bezl‑i
makderet ve tahsîl olunan re‘âyâ vü eşyâ Boğdanlu cânibine boyarlar vesâtatlarıyla
ceste-ceste redd ü teslîm itdürilmekde sarf‑ı vüs‘ u miknet olunup eyâdî‑i Yedisan'da ve ahâlî‑i Bucak'da bulunan ve zâhir olan eşyâ istirdâd olunup ve bundan
sonra bir mahalde Boğdanlu'ya ve sâ’ire dâ’ir bir şey zuhûr ider ise Bucak Ser‘askeri sultân ma‘rifetiyle tahsîl itdürileceği ve Tatar karyelerinden zehâyir‑i kesîrenün
ihrâcında ve iskelelere nakl ü tesyîrinde ihtimâm u dikkat‑i hânîleri ber‑kemâl oldığı ale't‑tafsîl tahrîr olunmakdan nâşî keyfiyyât‑ı mezbûre bi'l-cümle karîn‑i yakîn‑i
şâhânemüz olmağla temşiyet‑i masâlih‑ı mezbûrede ve îfâ‑yı uhûd‑i mültezemede
cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr olan mesâ‘î‑i cemîle ve mefâhır‑i celîlenüz bâ‘is‑i inşirâh‑ı
derûn‑ı ilhâm‑makrûn‑ı Pâdişâhânemüz ve hâssaten hakkınuzda bâdî‑i izdiyâd‑ı
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alâka vü hüsn‑i i‘tikâd‑ı husrevânemüz olmışdur. Havme‑i Hükûmet‑i Kırım'un kâffe‑i umûrı öteden berü hânân‑ı zî-şân‑ı sadâkat‑unvânun mevkûl‑i uhde‑i istiklâlleri olan kazâyâdan olup ve ale'l‑husûs cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuzun incâh‑ı avtâr‑ı
mezbûrede sünûh iden âsâr‑ı hüsn‑i mesâ‘îleri kâ’ime‑i mezbûrede tahkîk u ifsâh
olunup tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ’‑i mülûkânemüzde âsâr‑ı sâdıkânenüz mahsûs
ve fîmâ‑ba‘d dahı tekmîl‑i şurût‑ı mültezemede ve sâ’ir cemî‘ ahvâlde harekât‑ı
mütebassırâne ile istihsâl‑i rızâ‑yı hümâyûn‑ı Pâdişâhânemüz iltizâmına sa‘y ü
iltizâmınuz melhûz‑ı tab‘‑ı safâ‑makrûn‑ı hıdîvânemüz oldığından mâ‘adâ böyle
hıdemât‑ı meşkûre vü me’âsir‑i mebrûreye muvaffak olanlar avârif‑i seniyye‑i hıdîvânemüze mazhar u nâ’il olmak deydene‑i hasene‑i Saltanat-ı Seniyyemüzden
olmağın avâtıf‑ı kâmile‑i şehriyârî ve avârif‑i şâmile‑i tâc-dârîmüzden mücerred
sizi tevkîr u tekrîm ve kadr‑i sâmînüzi i‘lâ vü tafhîm içün bir semmûr kalpak ve
serâsere kaplu bir sevb semmûr ve bir sevb sâde hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî
ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı mefharet‑efrûz‑i cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘
tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kabza şemşîr‑i mehâbet‑müşîr‑i husrevânî ve
atâyâ‑yı hümâyûnumuzdan dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr ınâyet ü ihsânımuz
olup tahsîn‑i me’âsir‑i hamîde vü şâbâş‑ı mesâ‘î‑i sa‘îdeleri zımnında işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı ınâyet‑makrûnumuz ısdâr ve Kapucıbaşı‑i mûmâ-ileyh mübâşeretiyle
teblîğ olunmak üzre irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü'l‑Melikü'l‑Vedûd ledâ‑şerefi'l‑vürûd; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan
kalpak u sorguç ve hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhiremüzi takdîm‑i merâsim‑i i‘zâz ü
ikbâl ile telakkî ve zîver‑i dûş-ı hamiyyet‑perver ve tîrkeş ü şemşîr‑i zafer‑te’sîr‑i
hâkânîmüzi ârâyiş‑i miyân‑ı celâdet‑eser ve atıyye‑i behiyye‑i husrevânemüzi
nihâde‑i ceyb‑i mufâharet‑güster eyledikden sonra fîmâ‑ba‘d Boğdanlu'nun ve
sâ’ir efrâd‑ı nâsun şikâyet ü istid‘âlarıyla eyâdî‑i nâsdan istirdâd olunmamış bir
nesneleri zuhûr ider ise taraf‑ı hânîlerinden Bucak'a ta‘yîn olunacak Ser‘asker sultân
ma‘rifetiyle lâzim gelenlerden bi‑eyyi hâl tahsîl ve ashâbına teslîm ve temşiyet‑i
kâra kemâl‑i ihtimâm u dikkat olunmak ve şimdiye dek Tatar karyelerinden
naklolunan zehâyirden gayri kemâ‑fi'l‑evvel pey-der-pey ve lâ‑yenkatı‘ zehâyir‑i
kesîre ihrâc ve iskelelere sevk u irsâl eylemek husûsâtını Bucak Ser‘askerine alâvechi'l‑ihtimâm tenbîh-i ekîd zımnında makarr‑ı hükûmetinüz olan Bağçesarayı'na
tahrîk‑i rikâb‑ı azîmet ve her hâlde emrinüzde müstekıll ve re’yinüzde müstebidd
oldığınuza binâ’en kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan iklîm‑i Kırım ve mülhakâtınun
tanzîm u tesviye‑i umûrı vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑karînleri olmağla her
husûsda tarîka‑i hüsn‑i i‘tidâl ve kâ‘ıde‑i enîka‑i hazm ü ihtiyât üzre harekât‑ı
meşkûre ve etvâr‑ı razıyye‑i merğûbe ibrâzine nisâr‑ı cüll‑i himmet ve bi'l‑husûs
Rûmili'nde vâkı‘ selâtîn-ı Cengîziyye'nün bâ‘is‑i ihtilâl‑i nizâm‑ı memleket ve
bâdî‑i tefrîk u tenfîr‑i kulûb‑ı ra‘ıyyet olur hâlâtdan ihtirâz ü mücânebet eylemelerine
ve tâ’ife‑i Tatar'dan ba‘zılarınun cây-gîr‑i zamîrleri olan efkâr‑ı fâsideden tevakkî
vü mübâ‘adetlerine ve min-külli'l‑vücûh fukarâ‑yı ra‘ıyyetün tahsîl‑i esbâb‑ı
emniyyet ü râhatlarına ve bi'l‑husûs hıyta‑i hükûmetinüzde olan ulemâ vü sulehâ
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ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ihtirâm u
nevâziş ile fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i te‘addiyâtdan hımâyet ü sıyânet ve hemîşe
neşr‑i me’âsir‑i adâlete ve muhâfaza‑i hudûd‑ı silm ü musâfâta ri‘âyet ve be‑tahsîs
Rûsiyye Devleti'yle miyânede müstahkem olan musâlehanun ale'd‑devâm icrâ‑yı
şerâyıt u levâzimine i‘tinâ vü dikkat zımnında mesâ‘î‑i marzıyyetü'l‑âsâr ızhâr u
iltizâmıyla fîmâ‑ba‘d dahı tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkânemüze sa‘y ü
himmet ve her emirde isticlâb‑ı merâzî‑i şâhânemüze sebeb ü vesîle olacak âsâr‑ı
cemîle‑i melhûza ızhârına nisâr‑ı nakdîne‑i hamiyyet ü fütüvvet eyleyesiz.
Evâsıt‑ı C., sene [1]172

Kırım Hanı Kırım Giray Han'ın Yeniden Taltifi
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Another Reward for the Crimean Khan Kırım Giray
Bucak bölgesini karıştıran Hacı Giray Sultan ve eski Akkirman Muhafızı Can
Mehmed Bey'in yakalanıp o bölgede nizam ve asayişin yeniden sağlanması,
Bucak taraflarından zahire sevki vs. hususlardaki başarılarından dolayı çeşitli
hediyelerle taltif edildiğine dair Sultan III. Mustafa'dan Kırım Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Kırım
Giray Khan about rewarding him with various gifts for his successes in
recovering order and security in the region by seizing Haci Giray Sultan
and Can Mehmed Bey, the former guard of Akkerman who disturbed the
Buçak region, and sending provisions (zahire) from Buçak and so on
22 Ağustos – 1 Eylül 1760
Lehlü'ye firâr iden Hacı Giray Sultân'un ve gaybet iden
Cân Mehemmed Beğ'ün terhîb ü istimâlet ile yanına celblerini ve
Sultân‑ı mûmâ-ileyhün çiftliğinde ikâmeti ve Mîr‑i merkûmun Kırım'a
naklini ve kendülerinün Kırım'a avdetlerini mutazammın Kırım Hânı
Kırım Giray Hân dâmet ma‘âlîhinün tahrîrâtı geldikde kendüye teşrîfât‑ı
hümâyûn irsâlini muhtevî ınâyet‑bahş‑ı sudûr olan nâme‑i hümâyûndur.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, zü'l-kadri'l-etemmi ve'lfahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet, sülâle‑i
hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan Kırım Giray Hân
dâmet ma‘âlîhi tahıyyât‑ı anber‑bâr u teslîmât‑ı abher‑nisâr -ki, mahz‑ı ınâyet‑i
pâdişâhîden sâdır olur- mütâla‘a kılındıkdan sonra ma‘lûmunuz ola ki:
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Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı devlet ve hâssaten gars-i yemîn‑i
zât‑ı Hılâfetimüz olup terfî‘‑ı şân u unvânınuz irâdesiyle a‘bâ’‑i cesîme‑i vâlâ‑yı
hâniyyet dûş-ı hamiyyet‑pûş-ı ilhânînüze tahmîl olunaldan berü cebîn‑i ehliyyet‑kâânîlerinde lâmi‘ u dırahşân olan envâr‑ı necâbet ü celâdet ve âsâr‑ı asâlet ü
nebâhet muktezâsınca vetîre‑i razıyye‑i eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuza ıktidâ ile kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan memleket‑i Kırım ve mülhakâtına neşr‑i âsâr‑ı nasafet ü ma‘delet ve bâ‑husûs bundan mukaddemce def‘-ı mekâyid‑i eşkıyâ ve tahsîl‑i
nizâm‑ı vilâyet ü enhâ içün ahâlî‑i Kırım'un ağavât u ümerâsıyla Bucak tarafına hareket ve tahrîk‑i silsile‑i ihtilâl fikriyle Leh tarafına firâr iden Hacı Giray Sultân'un
te’mîn ü te’lîfi ile yanınuza celbi ve çiftliğinde ikâmet itdürilmesi ve îkâd‑ı nâ’ire‑i
şikâk u fesâd niyyeti ile gaybet iden sâbıkâ Akkirman Muhâfızı Cân Mehemmed
Beğ'ün ruğmen ve kasran ve kerhen dâmen‑i afvınuza ilticâ ve Kırım'a götürilmesi niyyeti husûslarına ve bu vechile havâlî‑i mezbûrenün istihsâl‑i hüsn‑i nizâmına ve ahâlîsinün istibkâ’‑i emn ü refâhlarına i‘mâl‑i hüsn‑i tedbîr u reviyyet ve
sarf‑ı cüll‑i himmet ve icrâ’‑i hüsn‑i siyâset ile kulûb‑ı sükkân‑ı memleketi te’lîf ü
tatmîne ve bir tarafdan Bucak'dan ve Tatarlık'dan iskelelere sevk-ı zahîreye dahı
fevka mâ‑yürâd bezl‑i ictihâdınuz ve sa‘y ü ikdâmınuz düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i efham, nâzımu menâzımi'l‑ümem hâlâ Vezîr‑i A‘zam u efham ve Vekîl‑i Mutlak‑ı
sadâkat‑alemimüz Ragıb Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehûya vârid olan kâ’ime‑i dirâyet‑alâmenüzden
ale't‑tafsîl ma‘lûm‑ı hümâyûnumuz olmağla bu bâbda cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr olan
etvâr‑ı merğûbe vü evzâ‘‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı hâtır‑ı ilhâm‑mazâhir‑i şâhâne
ve mutâbık‑ı rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ’‑i şehen‑şâhânemüz olmakdan nâşî pesendîde vü meşkûr ve ma‘ıyyetinüzde bulunan Kırım'un ağavât u ümerâsınun hıdemât‑ı
sâdıkâneleri dahı makbûl ü mebrûr olmışdur. Bundan böyle dahı zîver‑i kitâbe‑i
iştihâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i cüll‑i himmet ü miknet ideceğinüz levâyıh‑ı ahv[â]l‑i hayriyyet‑iştimâlinüzden zâhir u bedîdâr olmakdan nâşî
tarafınuza olan teveccüh-i fu’âd‑ı mekârim‑mu‘tâd‑ı şâhânemüzi isbât ve cümleye
ızhâr u i‘lân içün hakkınuzda bahr‑i bî‑kerân‑ı husrevânemüz feyezân ve âftâb‑ı
âlem‑tâb‑ı Pâdişâhânemüz leme‘ân idüp avâtıf‑ı aliyye‑i şehen‑şâhânemüzden
semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra dûhte ve sâde iki sevb hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve
bir aded semmûr kalpak ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş ve bir kıt‘a murassa‘ şemşîr‑i
bî‑nazîr‑i husrevânî ve atâyâ‑yı hümâyûnumuzdan beş bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr
i‘tâsıyla hâl ü şânınuz ta‘liye vü taltîf kılınmağın mahsûsan işbu nâme‑i hümâyûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı mülûkânemüz olan teşrîfât‑ı hümâyûnumuzı hutuvât‑ı
ta‘zîm u tafhîm ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve
tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi miyân‑ı mufâharete bend ve atıyye‑i behiyyemüzi
endâhte‑i ceyb‑i mufâharet ile levâzim-i ihlâs u sadâkati ikmâl eyledikden sonra
mâdâm ki cenâb‑ı sadâkat‑me’âbları lâyık‑ı dîn ü devlet ve sezâ-vâr‑ı merâsim‑i
hâniyyet olan harekât‑ı marzıyye üzre oldukca hakkınuzda kat kat teveccüh ü
i‘tibârımuz mütezâyid ve mesned‑i bülend‑i hânî zât‑ı ma‘âlî‑âyâtınuz ile müstekırr
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ve i‘tilâ’‑i şân u unvânınuz dem be-dem mütekâsir olacağında gümân u iştibâh
olunmayup kemâ‑fi'l‑evvel hıyta‑i hükûmetinüzde kâtınîn-ı vâcibü'l‑ikrâm olan
ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri tabakâtihim
ikrâm ile fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i mazârdan hımâyet ü sıyânet ve hem‑vâre neşr‑i
me’âsir‑i adâlet ile hüsn‑i nizâm‑ı memlekete ve cümle haklarında mu‘âmele‑i
bi'l‑mücâmele ızhârına ve Moskovlu ve Lehlü ile mün‘akıd olan şurût‑ı musâleha
vü müsâlemeye ri‘âyete ve a‘zam‑ı umûr‑ı Saltanat-ı Seniyyemüzden olan Kırım
ve Bucak taraflarından bu hılâlde kesret üzre zehâyirün sevk u irsâllerini yarlığ‑ı
belîğ-ı hânîleriyle iktizâ idenlere tenbîh ü isti‘câle kemâl‑i ihtimâm u dikkat ve
sarf‑ı vüs‘ u kudret ve sizden her hâlde me’mûl ü melhûz‑ı hümâyûnumuz olan
diryet ü dirâyet ve hüsn‑i hareket ü sadâkati icrâya nisâr‑ı cehd ü miknet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı M., sene [1]174

Kırım Hanlığı'nın Kırım Giray Han Uhdesinde Bırakılması

66

Keeping the Crimean Khanate under Kırım Giray Khan
Bucak taraflarından İstanbul'a zahire sevki, Bucak ahalisi ve Nogaylıların
işlerinin yoluna konulması, Tatarlar ile Lehliler arasındaki anlaşmazlığın
sulh yoluyla çözümü vs. hususlarda gösterdiği başarılardan dolayı Kırım
Hanlığı'nın yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve beratının çeşitli hediyelerle
birlikte gönderildiği, kendisinden bir an önce Hanlık merkezine giderek
bundan sonra da aynı şekilde hizmet etmesinin beklendiğine dair Sultan III.
Mustafa'dan Kırım Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa Khan to the
Crimean Khan Kırım Giray Khan about keeping the Crimean Khanate on
him because of his successes on sending provisions (zahire) from the Buçak
region to Istanbul, putting the affairs of Buçak people and Nogais in order,
solving the disagreement between the Tatars and Poles (Lehs) peacefully
etc., and sending his charter (berat) with various gifts, and expectation
from him to go the center of khanate immediately and to serve in the same
way hereafter
22 Ağustos – 1 Eylül 1760
Taraf‑ı Şehen‑şâhî'den hâlâ Kırım Hânı olan
Kırım Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye Kırım Hânlığı'nun ibkâsını
ve teşrîfât‑ı hümâyûn irsâlini muhtevî nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i pehnâ‑yı

140

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan
Kırım Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola
ki:
Cenâb‑ı hâniyyet‑intisâbınuz çerâğ‑ı efrûhte‑i nûr‑ı matla‘‑ı devlet ve feyz‑ı
cûybâr‑ı menba‘‑ı Hılâfetüm oldığınuzdan gayri eslâf‑ı sütûde‑evsâfınuzun a‘kal ü
emcedi ve ekmel ü erşedi olup zât‑ı huceste‑sıfât‑ı hânînüzde müvedda‘ olan mâye‑i istikâmet ü asâlet ve vâye‑i cevher‑i fatânet ü besâlet muktezâsınca âsâr‑ı âbâ’‑i
kirâm‑ı hamîdetü'l‑menâkıbınuza ıktidâ ve eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuzun tarîka‑i
enîkalarına ihtidâ ile kalem‑rev‑i hükûmetinüzde neşr‑i elviye‑i adl ü nasafet ve
nesr‑i nakdîne‑i hımâyet‑i zu‘afâ vü ra‘ıyyetde ve bi'l‑husûs cenâb‑ı ma‘âlî‑me’âbınuzdan matlûb‑ı şâhânem ve bu def‘a taraf‑ı ilhânînüzden vârid olan kâ’imenüzde tahrîr u iş‘âr olundığı üzre Bucak câniblerinden Âsitâne‑i Aliyyeme hadd‑i tasavvurdan bîrûn sefâyin ile sevk u tesyîr‑i zehâyirde ve ahâlî‑i Bucak ve tavâ’if‑i
Nogayluyân'un tanzîm‑i umûrlarında ve Tatar ile Lehlü beynlerinde vâkı‘ olan
münâze‘ât u hısâmun bi‑tarîkı'l‑musâleha hüsn‑i tedbîrleriyle kat‘ u hasm‑i rişte‑i
hısâmlarında ve Rûsiyye Devleti ile mürtebıt olan akd‑i musâleha‑i memdûdenün
muhâfaza‑i şurût ve mürâ‘ât‑ı lâzime‑i kuyûdında zâhir u bedîd olan mesâ‘î‑i cemîlenüz ve kemâl‑i sadâkat ü istikâmete makrûn harekât‑ı pesendîdenüz ve bu hılâlde
Bucak'dan karârgâh‑ı hânîleri olan cânib‑i Kırım'a sarf‑ı zimâm‑ı avdete âmâde
oldığınuz bi'l-cümle ma‘lûm‑ı hümâyûn‑ı husrevânem olup bu bâbda ve sâ’ir ahvâlde harekât‑ı mütebassırâne ile tahsîl‑i esbâb‑ı rızâ‑yı hümâyûn‑ı Pâdişâhânem
iltizâmına sa‘y ü ihtimâmınuz sâha‑i nezd‑i hümâyûnumda marzıyy ü meşkûr oldığından gayri ba‘de'l‑yevm dahı eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâfınuzdan ziyâde dîn ü Devlet‑i
Aliyyeme muvâfık ve rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı şâhâneme mutâbık mefâhır‑i celîle
ve me’âsir‑i cemîleyi vücûda getürmenüz melhûz‑ı tab‘‑ı safâ‑intibâ‘‑ı hıdîvânem olmağın avâtıf‑ı kâmile‑i şehriyârî ve avârif‑i şâmile‑i tâc-dârîmüzden Kırım
Hânlığı kemâ‑kân cenâb‑ı ilhânînüze ibkâ vü mukarrer kılınmağla ibkânuzı hâvî
berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânem şeref‑efzâ‑yı sudûr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i
mülûkânemüzden semmûr‑ı fâ’izu's‑sürûra kaplu bir sevb ve bir sâde hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir semmûr kalpak ve bir mücevher sorguc‑ı şehen‑şâhî ve
bir kabza murassa‘ şemşîr‑i bârika‑nazîr‑i husrevânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i
süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve hâssaten cenâb‑ı ilhânînüze atıyye‑i hümâyûnum olmak
üzre dört bin dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr‑ı Pâdişâhî i‘tâ ile hâl ü şânınuz taltîf u terfî‘ ve
li‑ecli'l‑ihtiyât ilâve‑i mülâtafe‑i şâhâne içün yiğirmi sevb hıla‘‑ı mütenevvi‘a dahı
zamm u tesyîr olunup işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumun teblîğıne
me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnum olan hıl‘at-i fâhıre vü kisve‑i zâhiremi
takdîm‑i hutuvât‑ı ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at-i seniyyemi zîver‑i dûş-ı
istîhâl ve kalpak ve mücevher sorguc‑ı hümâyûnumı pîrâye‑bahş‑ı târek‑i ibtihâc
ve tîrkeş‑i şâhânemi dahı ârâyiş‑i miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve atıyye‑i behiyye‑i
husrevânemi nihâde‑i ceyb‑i iftihâr ve hıla‘‑ı sâ’ireyi dahı rızânuz üzre hıdemâtda
bulunanlara ilbâs idüp tahrîrinüz üzre âmâde‑i azîmet oldığınuza binâ’en bir sâ‘at
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evvel makarr‑ı hükûmetinüze vusûle müsâra‘at ve kalem‑rev‑i hükûmetinüz olan
iklîm‑i Kırım ve mülhakâtınun vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑karînleri olan
husûslarında tarîka‑i i‘tidâl‑i hüsn‑i irtibât ve kâ‘ıde‑i enîka‑i hazm ü ihtiyât
üzre harekât‑ı meşkûre‑i mütebassırâne ve şimdiye dek zuhûra gelen etvâr‑ı
marzıyyelerine muvâfık hayr‑hâhâne hareket ile bundan böyle dahı her hâlde tahsîl‑i
rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkâneme sa‘y ü himmet ve a‘zam‑ı umûr‑ı Saltanat-ı
Seniyyemüzden olan Bucak câniblerinden ve Tatarlık'dan mikyâl‑i tasavvurdan
ziyâde Âsitâne‑i Aliyyeme sevk u tesyîr‑i zehâyir‑i kesîreye kemâ‑fi'l‑evvel
sarf‑ı e‘ınne‑i gayret ve sevk-ı matıyye‑i dikkat ve Devleteyn‑i merkûmeteynün
istihkâm‑ı ser‑rişte‑i şîrâze‑i musâlehalarına ifâza‑i revnak‑ı adâlet ile istikrâr‑ı
nizâm‑ı memlekete hüsn‑i ihtimâm ve sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm ve her emirde isticlâb‑ı
da‘avât‑ı hayriyye‑i Pâdişâhâneme sebeb ü vesîle olacak âsâr‑ı cemîle‑i melhûza
ızhârına ikdâm u hamiyyet ve sarf‑ı ihtimâm u miknet eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâhıri Z., sene [1]176

Kırım Hanı Kırım Giray Han'ın İstanbul'a Davet Edilmesi

67

Invitation of the Crimean Khan Kırım Giray to Istanbul

Serhat kalelerinin güçlendirilmesi, Özi Kalesi'nin tamiri, Soğucak Kalesi
hakkında yapılacak muamelenin tayini, Lehistan ve diğer komşu ülkelerle
olan ilişkiler ve alınması gereken tedbirler ile genel olarak Kırım ve havalisini
ilgilendiren konuları yüz yüze görüşüp fikir alışverişinde bulunmak üzere
İstanbul'a davet edildiğine dair Sultan lll. Mustafa'dan Kırım Giray Han'a
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Kırım Giray
Khan about the intivtation of him to Istanbul to interview and exchange
opinions on the reinforcement of frontier fortresses, restoration of the
castle of Özi, determination of works to be carried out about Soğucak
Castle, relations with Poland (Lehistan) and other neighbour countries
and precoutions to be taken, generally on the matters related to Crimea
and its vicinity
20 – 30 Temmuz 1764
Hâlâ Kırım Hânı celâdetlü Kırım Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye da‘vet‑i şâhâneyi muhtevî nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Ecdâd‑ı ızâm‑ı mağfiret‑ittisâmumun enâra'llâhü Te‘âlâ berâhînehüm vakıtlarında ve husûsâ vâlid‑i mâcidüm cennet‑mekân, firdevs‑âşiyân mer142
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hûm ve mağfûrun‑leh Sultân Ahmed Hân‑ı Gâzî tâbe serâhü[nü]n zamân‑ı saltanatında hükümrân‑ı iklîm‑i Kırım olan Hân‑ı ma‘âlî‑unvân vakıt-vakıt Dâru'l‑Hılâfe‑i
Saltanat‑ı Seniyye'ye da‘vet ve bi'l‑müşâfehe ba‘zı husûsun müzâkeresiyle umûr u
mehâmm‑ı lâzimü'l‑ihtimâma nizâm u temşiyet virilmek ve hânân‑ı ulüvvü'ş‑şânun
dahı hüsn‑i iltifât‑ı pâdişâhâneye mazhariyyeti vesîle‑i esbâb‑ı kuvvet ü miknetleri olmak kâ‘ıde‑i kadîme‑i Devlet‑i Aliyye ve deydene‑i dîrîne‑i Saltanat-ı Seniyye'den iken bir müddetden berü resm‑i mezkûra i‘tinâ vü ihtimâm olunmayup her
husûsun nizâm u temşiyeti mükâtebe vü mürâseleye hasr u kasr olundığına binâ’en
umûr‑ı azîme vü hutûb‑ı cesîmenün müzâkeresi dûçâr‑ı ukde‑i te’hîr olarak nice
umûr‑ı külliyyenün mu‘attal olmasını mûcib olup ve cenâb‑ı şehâmet‑me’âblarınun ibtidâ‑yı hânîlerinden şimdiye dek kaleme getürdükleri ve bu cânibden cevâb
olmak üzre tahrîr olunan mevâddun künh ü hakîkatini92 tahsîle ıttılâ‘ birle tesviye
vü tensîkı mümkin olmaduğından mâ‘adâ teksîr‑i sevâdı müstelzim olmakdan nâşî
gerek serhaddât‑ı mansûre kılâ‘ınun takviyet ü tarsînı ve Özi Kal‘ası'nun mübâşeret
olunan ta‘mîr u termîminün tekmîl ü tetmîmi ve gerek düvel‑i etrâfun çi‑gûnegî‑i
hareketlerinden bahs ile muktezâ‑yı vakt ü hâle göre umûr‑ı lâzimenün tanzîmi ve
Lehlü'ye dâ’ir iktizâ iden mevâddun temşiyeti ve Soğucak Kal‘ası'nun masârif‑i
kesîre ile ta‘mîri veyâhûd hedm ile derûnında olan mühimmâtun âhar mahalle nakli
ve alâ-hâlihâ terki şıklarınun bi'l‑müzâkere tesviyesi mevâdd‑ı külliyyeden olmakdan nâşî cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âblarıyla müşâfeheten müzâkere vü mükâlemesinden
lâ-büdd olup ve bu merâmun husûli zât‑ı sütûde‑sıfâtlarını tevkîran ve ihtirâmen
Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâra da‘vet ve bi'l‑muvâcehe her husûsı mükâleme vü müzâkere
ile mümkin olacağı zâhir u bedîdâr olmağla ol havâlînün kâffe‑i umûr u husûsını
huzûr‑ı hümâyûnumuzda bi'l‑müşâfehe müzâkere ve iktizâsı üzre nizâm u temşiyet
virilmek ve âdet‑i kadîme‑i hasenenün îfâ vü icrâsına ri‘âyet ve şân‑ı vâlâ‑nişân‑ı ilhânîlerinün tebcîl ü tafhîmıne mürâ‘ât olunmak içün Rikâb‑ı Müstetâb‑ı Cihân-dârîmüze atf‑ı licâm‑ı hareket eylemelerine irâde‑i cemîle‑i husrevânemüz ta‘alluk itmekle da‘vet‑i şâhânemüzi mutazammın işbu nâme‑i mülâtafet-alâmemüz ısdâr ve
(     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; zât‑ı ma‘âlî‑simâtlarında merkûz olan cevher-i rüşd ü reviyyet
ve mâye‑i dûr‑endîşî vü kiyâset muktezâsınca iklîm‑i Kırım'un dâhılen ve hâricen
umûr‑ı lâzimü't‑tesviyesinün tanzîm u itmâmı ve cenâb‑ı ma‘âlî-nisâblarınun
avdet ü ric‘atine değin her husûsun ve be‑tahsîs sevk-ı zehâyir mâddesinün gereği
gibi temşiyet ü ikmâli erbâbına tavsiye vü tefvîz olundukdan sonra mevâdd‑ı
lâzimeyi huzûr‑ı hümâyûnumuzda müzâkere ve her husûsı bi'l‑müşâfehe
mükâleme ile tesviye vü tanzîm ve te’diye vü tetmîm içün bir gün evvel Der-bâr‑ı
Hılâfet‑karârımuz cânibine imâle‑i licâm‑ı azîmet eylemeleri me’mûldür.
Evâhır‑i M., sene 1178

92

Metinde " "حقيقتنهşeklinde geçmektedir.
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Kırım Hanlığı'na Selim Giray'ın Tayini

68

Appointment of Selim Giray to the Crimean Khanate
Kırım Giray Han'ın memleket idaresi, komşu ülkelerle ilişkiler, İstanbul'a
zahire nakli vs. hususlarda yaptığı kötü işlerden dolayı Kırım Hanlığı'na
Selim Giray Han'ın tayin edilerek hanlık berat ve hil'atinin çeşitli hediyelerle
birlikte gönderildiği; kendisinden belirtilen hususlarda iyi işler yapıp adaletli
ve duyarlı davranmasının beklendiğine dair Sultan III. Mustafa'dan name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III about the
appointment of Selim Giray Khan to the Crimean Khanate because of
Kırım Giray Khan's failures in the subjects such as government of country,
relations with neighbouring countries and sending provisions (zahire);
and sending of the charter (berat) and caftan (hilat) of khanate with
various gifts; and expectation from him to make good works and to act
justly and sensiblely
17 – 27 Eylül 1764
Taraf‑ı Hümâyûn‑ı Hılâfet‑penâhî'den erşed‑i selâtîn-ı
Cengîziyye'den Selim Giray Hân'a Kırım Hânlığı müceddeden
tevcîh ü ihsân kılındığını mutazammın yazılacak nâme‑i hümâyûndur.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, erşed‑i selâtîn-ı Cengîziyye'den
bu def‘a Kırım Hânlığı müceddeden kendüye ihsânum olan Selim Giray Hân dâmet
ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûmunuz ola ki:
Selefinüz Kırım Giray Hân hadâset‑i sinnine binâ’en mesned‑i hânîye irtikâ
idelden berü dâ’iresi halkınun ve müntesibânınun iğrâ vü iğfâllerine firîfte olmakdan nâşî birer bahâne ile Eflak ve Boğdan re‘âyâsına zulm ü te‘addîden hâlî olmayup hevâ‑yı nefsine mütâba‘at ve hılâf‑ı şer‘-ı şerîf ve mugâyir‑i rızâ‑yı hümâyûn
evzâ‘ u etvâr‑ı nâ‑şâyesteye ve re‘âyâyı tecrîm ü tağrîme mübâderet idüp eslâf‑ı
dirâyet‑ittisâfınun âdet‑i marzıyyelerine mugâyir Devlet‑i Aliyyeme eylediği
teklîfât‑ı sakîlenün hadd ü hasrı olmadığından gayri bî‑hûde beytü'l‑mâl‑i Müslimînün telef ü ızâ‘atini mûcib olacak hâlâta tasaddî ve Devlet‑i Aliyyemle düvel‑i
sâ’ire beyninde mün‘akıd olan ma‘âkıd‑ı sulh u salâhun fesh u inhılâlini müstelzim
olacak hâlâtı tahrîre cesâret ve ale'l‑husûs Tatarlık'dan pey-der-pey Âsitâne‑i Aliyyeme celbi matlûb‑ı mülûkânem olan zehâyirün naklinde dahı iğmâz u teğâfüli ve
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tağliye‑i bahâsına ıllet‑i müstekılle oldığı meşhûd ü bedîdâr olup makâm‑ı hânîden
tenzîl ü teb‘îd ile ol havâlî ahâlîsinün istikrâr‑ı emn ü râhatlarına ve def‘‑ı mazarrat u eziyyetlerine himmet‑i vâlâ‑nehmet‑i mülûkânem masrûf kılınmak lâzim ve
cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz dûdmân‑ı Cengîziyye'nün erşed ü nâm-dârı ve emced‑i
şöhret‑şi‘ârı olup mahâsin‑i ahlâk‑ı zekiyye ile mevsûf oldığınuzdan gayri mir’ât‑ı
nâsıye‑i hâlde meşhûd ü nümâyân olan mahâ’il‑i rüşd ü nebâhet ve delâ’il‑i sedâd u
istikâmet muktezâsınca vazîfe‑i zimmet-i fütüvvet ve lâzime‑i rütbe vü menziletinüz olan tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve muhâfaza‑i şurût‑ı musâleha vü
müsâlemete bezl‑i makdûr u mechûd üzre olacağınuz vâsıl‑ı sâmi‘a‑i mülûkânemüz
olmakdan nâşî uğur‑ı hümâyûnumuzda zîver‑i kitâbe‑i iştihâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u kudret ideceğinüz muntazar‑ı şâhânemüz olmağla
Devlet‑i Aliyyemüze dâ’ir vâkı‘ olan hıdemâtını murâd‑ı hümâyûnumuz üzre rü’yet
ve eslâf‑ı sütûde‑evsâf misillü hareket ve düvel‑i etrâf ile müstahkem olan şerâ’it-ı
musâlehaya ri‘âyet ve fukarâ‑yı ra‘ıyyeti hımâyet ü sıyânet ve ahâlî‑i Kırım'ı tecrîmden ve Eflak ve Boğdan ahâlîsini bî‑hûde rencîdeden ve mu‘tâd‑ı kadîmden
ziyâde akça almakdan mücânebet ve Âsitâne‑i Sa‘âdetüme kesret üzre zahîre göndermeğe sa‘y ü dikkat olunmak ve sâ’ir vasâyâ‑yı şâhânemi alâ-vefkı'l‑murâd edâ
vü icrâ eylemenüz şartıyla hakkınuzda bahr‑i zehhâr‑ı mekârim‑şi‘âr‑ı husrevânemüz mevc‑engîz olup avârif‑i seniyye‑i Pâdişâhânemüzden Kırım Hânlığı müceddeden cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı ilhânînüze tevcîh ü ihsânımuz olmağla tevcîhini hâvî
berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı tastîr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i
mülûkânemüzden bir semmûr kalpak ve bir sevb serâsere dûhte semmûr ve bir sâde
hıl‘at-i câlibü'l‑behcet‑i sultânî ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı şa‘şa‘a‑efrûz‑i
cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ-veş‑i hâkânî ve bir kıt‘a şemşîr‑i
adû‑tedmîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuz olmak üzre
bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve hâl [ü] şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u tafhîm ile ba‘de'l‑istikbâl hıl‘at-i seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve
sorguc‑ı meymenet‑iştimâli pîrâye‑i târek‑i ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi
ârâyiş-i miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve atıyye‑i behiyyemüzi zîver‑i ceyb‑i iftihâr
idüp mâdâm ki, şurût‑ı merkûme üzre cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i
tab‘‑ı hümâyûn‑ı ilhâm‑makrûnumuz üzre tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfîh‑i
fukarâ‑yı ra‘ıyyet ve ale'l‑husûs Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuz ile Devlet‑i
Rûsiyye ve Cumhûr‑ı Lehlü beyninde mün‘akıd u müte’ekkid olan musâleha‑i
mü’ebbedenün şurût u kuyûdına ve dostluğa şâyân mu‘âmele‑i hem‑civârînün
levâzimine kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ile harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i sâha‑i
zuhûr ola, zât‑ı ma‘âlî‑sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânîde müstekırr olacağınuza
kat‘an iştibâh olmayup ve kâtınîn-ı ülke‑yi Kırım olan ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü
mîrzâyân ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ikrâm ve fukarâ vü zu‘afâyı
vücûh-i mazarratdan hımâyet ü sıyânete hüsn‑i ihtimâm ve hem‑vâre neşr‑i elviye‑i
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adâlet ile nizâm‑ı memlekete ve def‘-ı mezâlime ikdâm‑ı tâmm ve mevsim‑i deryâ
güzerân eylemezden mukaddem Tatarlık'dan mıkdâr‑ı tasavvurdan ziyâde Alçaklar
iskelelerinde kat‘ olunan fî’âta kıyâs ile İsmail ve Akkirman İskelelerine ve
Hocabeğlü Limanı'na kesret üzre bir sâ‘at evvel müte‘âkıben zehâyir sevk u tesyîrine
ve kapan‑ı dakîka nakline be‑gâyet takayyüd ü ihtimâm ve yirinüze Kalgay olacak
kimesnenün nasb u ta‘yîni re’y‑i rezîn‑i hânînüze tefvîz olunmağla her kimi ihtiyâr
idersenüz hıl‘atini ilbâs ve ba‘dehû berâtı ihrâcıyçün Der‑i Devlet‑medârımuza
i‘lâm idüp zîr‑i nigîn‑i hükûmetinüzde olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve bi'l‑husûs
Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban'un93 zabt u rabtlarında cidd‑i tâmm ve mugâyir‑i
şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün men‘ u tahzîrlerine bezl‑i makderet ve'l‑hâsıl
cenâb‑ı şehâmet‑me’âblarından muntazar oldığı vech üzre lâzime‑i şân‑ı fütüvvet
ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmetleri olan zabt‑ı ser‑rişte‑i nizâm ve hıfz‑ı şurût‑ı
musâleha-i94 müsâlemet‑encâma sarf‑ı cüll‑i miknet eyleyesiz.
Evâhır‑i Ra., sene [1]178

Kırım Hanı Selim Giray Han'ın İstanbul'a Davet Edilmesi

69

Invitation of the Crimean Khan Selim Giray to Istanbul

Kendisine sözlü olarak bazı tavsiyelerde bulunulmak üzre ziyaret için
İstanbul'a davet edildiği hususunda Sultan III. Mustafa'dan Kırım Hanı Selim
Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Selim Giray
Khan about the invitation of him to Istanbul for verbal advices on him
3 – 13 Mart 1765
Hâlâ Kırım Hânı Selim Giray Hân
dâmet ma‘âlîhiye da‘vet‑i şâhâneyi hâvî nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; eslâf‑ı sa‘âdet‑ittisâfınuzun ba‘zan Südde‑i
meymenet‑uddemüze da‘vet ve manzûr‑ı ayn‑ı kerâmet ü ınâyet kılınmaları
Saltanat-ı Seniyyemüzün âdet‑i hasene‑i behcet‑intimâ ve kavâ‘ıd‑i müstahsene‑i
mevhibet‑efzâsından olup ve bâ‑husûs cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı
hâss‑ı mülûkâne ve gars-i yemîn‑i mekremet‑zamîn‑i husrevânemüz olduğunuza
binâ’en şeref‑i ziyâret‑i Rikâb‑ı Kâm‑yâb‑ı Pâdişâhânemüz ile müşerref ve
bi'l‑müşâfehe vasâyâ‑yı hikmet‑ârâ‑yı mülûkânemüz ile gûş‑ı hûş‑ı keyânînüz
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müşennef kılınmak içün bu hılâlde Der-bâr‑ı Hılâfet‑karâr‑ı şehen‑şâhânemüze
tahrîk‑i rikâb‑ı nehzat eylemenüze irâde‑i seniyye‑i şâhânemüz ta‘alluk itmeğin
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑makrûnumuz ısdâr ve Dergâh‑ı Mu‘allâm
Kapucıbaşılarından Halil Paşa-zâde Ahmed dâme mecdühû ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; iklîm‑i Kırım'un dâhılen ve hâricen umûr‑ı lâzimü't‑tesviyesinün
tanzîm u ikmâli erbâbına tavsiye vü ihâle olundukdan sonra bu hânedân‑ı
rasînü'l‑erkânımuza olan meveddet‑i hâlisanuzı vicâhen arz u iş‘âra niyyet‑i
câlibü'l‑hubûr ile inşâa'llâhü Te‘âlâ makarr‑ı hükûmetinüzden hareket ve salt u
sebük-bâr Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemüze gelmeğe bezl‑i himmet ü hamiyyet
eyleyesiz.
Evâsıt‑ı N., sene 1178

Kırım Hanlığı'nın Selim Giray Han Uhdesinde Bırakılması

70

Keeping the Crimean Khanate under Selim Giray Khan
Hanlığı sırasında memleketin adaletle idaresi, İstanbul'a zahire nakli
vs. hususlarda gösterdiği gayretten dolayı, İstanbul'u ziyaretinde Kırım
Hanlığı'nın yine kendi uhdesinde bırakıldığı ve döndüğünde gerekli
görülenlere dağıtması için de kendisine yirmi adet hil'at verildiğine dair
Sultan lll. Mustafa'dan Selim Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) by Sultan Mustafa III to Selim Giray
Khan about keeping the Crimean Khanate on him for his efforts in the
matters of governing the country in justice and sending provisions (zahire)
to Istanbul in the time of his khanate, and conceding twenty caftans
(hilats) to him to be distributed to persons seen necessary by him on his
return, during his visit in Istanbul
20 – 30 Temmuz 1765
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Şehen‑şâhî'den hâlâ Kırım Hânı olan Selim
Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye med‘uvven Âsitâne‑i Aliyye'ye gelüp hılâl‑i avdetde
Kırım Hânlığı'nun ibkâsını muhtevî yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i pehnâ‑yı
celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan
Selim Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola
ki:
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Cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz efrûhte‑i çerâğ‑ı devlet ve hâssaten gars-i yemîn‑i
zât‑ı Hılâfetimüz oldığınuzdan gayri eslâf‑ı sa‘âdet-evsâfınuzun a‘kal ü erşedi olup
zât‑ı huceste‑sıfât‑ı hânînüzde müvedda‘ olan mâye‑i istikâmet ü ehliyyet ve vâye‑i
cevher‑i fatânet ü kiyâset muktezâsınca vetîre‑i razıyye‑i eslâf‑ı sadâkat‑ittisâfınuza
muvâfakat ü ıktidâ ile kalem‑rev‑i hükûmetinüzde neşr‑i âsâr‑ı adl ü nasafetde ve
hımâyet‑i zu‘afâ vü ra‘ıyyetde sarf‑ı vüs‘ u cüll‑i himmetde ve Bucak câniblerinden ve Tatarlık'dan Âsitâne‑i Aliyyeme hadd‑i tasavvurdan bîrûn sefâyin ile sevk u
tesyîr‑i zehâyirde ve ahâlî‑i Bucak ve tavâ’if‑i Nogayluyân'un tanzîm‑i umûrlarında
ve celb‑i kulûb‑ı e‘âlî vü ahâlîde zâhir u bedîdâr olan mesâ‘î‑i cemîlenüz ve kemâl‑i
sadâkat ü istikâmete makrûn harekât‑ı pesendîdenüz vâsıl‑ı sâmi‘a‑i hümâyûnum
olmakdan nâşî mahzâ eltâf‑ı seniyye‑i husrevânemüz ile hâl ü şânınuz terfî‘ u
taltîf u telmî‘ kılınmak irâdesine mebnî med‘uvven Der-bâr‑ı Hılâfet‑karârımuza
tahrîk‑i rikâb‑ı nehzat ve ba‘de'l‑vürûd birkaç gün ârâm u istirâhat ile hakkınuzda icrâ’‑i merâsim‑i mihmân‑nevâzî vü mihr‑bânî olunarak hayz‑i95 kıst‑ı evfâ‑yı
mübâhât ü meserret ve istîfâ’‑i huzûz‑ı şâdmânî‑i96 müsâferet hılâlinde cilve‑ger‑i
minassa‑i şuhûd olan evzâ‘‑ı merğûbe ve harekât‑ı makbûlenüz muvâfık‑ı tab‘‑ı
ilhâm‑mazâhir‑i şâhânemüz olup bundan böyle dahı eslâfınuzdan ziyâde istihsâl‑i
merâzî‑i meyâmin‑iktizâ’‑i dâverânemüzde sebt‑i cerîde‑i rûzgâr olacak mesâ‘î‑i
cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i cehd ü himmet ideceğinüz levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzden zâhir u bedîdâr olmakdan nâşî avârif‑i behiyye‑i husrevânemüzden alâ-vechi'l‑âde teşrîfât‑ı seniyye vü atâyâ‑yı celîle‑i şâhânemüz ile dûş-ı istihkâk u istîhâlinüz tezyîn ü teşrîf ve mekân u menziletinüz i‘lâ vü taltîf zımnında
Kırım Hânlığı dahı kemâ‑kân cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âb‑ı hânînüze ibkâ vü mukarrer
kılınup mübtehicen ve mükerremen makarr‑ı hükûmetinüze me’zûn‑ı avd ü insırâf
oldığınuza binâ’en ol tarafda iktizâ idenlere ilbâs içün ihtiyâten yiğirmi aded hıla‘‑ı
mütenevvi‘a dahı i‘tâ’‑i hümâyûnum olmağın imdi:
Mezîd‑i şevk u iftihâr ile mu‘azzezen makarr‑ı hükûmetinüz olan Kırım'a tahrîk‑i
rikâb‑ı mu‘âvedet ve bir sâ‘at evvel Bağçesarayı'na vusûle müsâra‘at ve hıla‘‑ı
şâhânemi rızânuz üzre hıdemâtda bulunanlara ba‘de'l‑ilbâs kalem‑rev‑i hükûmetinüz
olan iklîm‑i Kırım ve mülhakâtınun vâbeste‑i re’y‑i rezîn‑i istikâmet‑karînleri olan
husûslarında tarîka‑i i‘tidâl‑i hüsn‑i irtibât ve kâ‘ıde‑i enîka‑i hazm ü ihtiyât üzre
ızhâr‑ı harekât‑ı meşkûre‑i mütebassırâne ve etvâr‑ı marzıyyelerine muvâfık ibrâz-i
vaz‘‑ı hayr‑hâhâne ile bundan böyle dahı her hâlde tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ’‑i
mülûkânemüze sa‘y ü himmet ve fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i mazarrat u te‘addîden
hımâyet ü sıyânet ve cümle haklarında mu‘âmele‑i bi'l‑mücâmele ızhârına nisâr‑ı
cehd ü miknet ve a‘zam‑ı umûr‑ı Saltanat-ı Seniyyemüzden olan Bucak câniblerinden
ve Tatarlık'dan bu eyyâmda kesret ü vefret üzre Âsitâne‑i Aliyyeme sevk u tesyîr‑i
zehâyire kemâ‑fi'l‑evvel sarf‑ı e‘ınne‑i gayret ve sevk‑ı matıyye‑i dikkat ü himmet
ve hem‑hudûd olan Rûsiyye Devleti ve Leh Cumhûrı'nun müstahkem olan şurût‑ı
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musâlehalarına muhâlif vaz‘ u hareket zuhûr eylememesine ve istikrâr‑ı nizâm‑ı
memlekete hüsn‑i ihtimâm ve sa‘y‑i mâ-lâ‑kelâm ve her emirde isticlâb‑ı da‘avât‑ı
hayriyye‑i Pâdişâhânemüze sebeb ü vesîle olacak âsâr‑ı cemîle‑i melhûza ibrâzine
ikdâm u hamiyyet ve sarf‑ı ihtimâm u kudret eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâ’ili S., sene [1]179

Kırım Hanlığı'na Arslan Giray'ın Tayini
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Appointment of Arslan Giray to the Crimean Khanate
Selim Giray Han'ın memleket idaresindeki başarısızlığından dolayı azledilerek Kırım Hanlığı'na Arslan Giray Han'ın tayin edildiği ve hanlık beratının
çeşitli hediyelerle birlikte gönderildiği; kendisinden memleketinin işlerini
düzene koyup halkı adaletle idare etmesi, Osmanlı Devleti ile Rusya ve Lehistan arasındaki antlaşmaya uyması ve o taraflardan İstanbul'a zahire nakline ihtimam göstermesinin beklendiğine dair Sultan III. Mustafa'dan name-i
hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) by Sultan Mustafa III about the
appointment of Arslan Giray Khan to the Crimean Khanate on dismissing
of Selim Giray Khan because of his failures in the government of the
country, and sending the charter (berat) of khanate with various gifts;
and expectation from him to put in order the state affairs and to govern
the country in justice, and to comply with the treaties signed between
the Ottoman Empire and Russia and the Ottoman Empire and Poland
(Lehistan), and behaving carefully about sending the provisions (zahire)
from Crimea to Istanbul
11 – 21 Mart 1767
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den bu def‘a kendüye
müceddeden Kırım Hânlığı tevcîh ü ihsân buyurılan Hân‑ı esbak
Arslan Giray Hân hazretlerine yazılacak nâme‑i hümâyûn müsveddesidür.
Şeref‑rîz‑i sudûr iden hatt‑ı hümâyûn‑ı şevket‑makrûn nezd‑i hazret‑i Sadr‑ı
Âsafî'de hıfzolundığı buyurıldısınun bu mahallinde Vezîr‑i A‘zam hazretlerinün
mübârek kalemleriyle tastîr olunmışdur.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l‑kadri'l‑etemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, selâtîn-ı Cengîziyye'nün erşedi sâbıkâ Kırım Hânı olup bu def‘a Kırım Hânlığı müceddeden kendüye tevcîh ü
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ihsân‑ı Pâdişahânem olan Arslan Giray Hân dâmet ma‘âlîhi tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûnumuz vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; selefinüz Selim Giray Hân'dan rızâ‑yı
meyâmin‑iktizâ‑yı mülûkânemüze muvâfık vaz‘ u hareket ve mütefekkirâne
sülûk ve hüsn‑i serîret melhûz [ve] mesned‑i mu‘allâ‑yı97 hânîye ık‘âd ve şânı i‘lâ
kılındığından başka mahzâ kendüyi98 taltîf ve bi'l‑muvâcehe tefhîmi iktizâ iden
vasâyâ‑yı hümâyûnumı tefhîm içün Der-aliyyemüze da‘vet ve eslâfından ziyâde
nâ’il‑i hüsn‑i mu‘âmele vü ikrâm‑ı şâhâne ve bi'l-cümle mültemesâtı karîn‑i is‘âf‑ı
mülûkânemüz oldukdan sonra mezîd‑i ızzet ü memnûniyyetle makarr‑ı hükûmetine
avdet itdürilmişiken kendüden melhûz u me’mûl‑i husrevânemüz olan etvâr‑ı
merğûbeyi ızhâr idemeyüp tavsiye vü tenbîh‑i hümâyûnumuz olan mevâdda kusûrı
ve zîr‑i hükûmetinde olan tavâ’if‑i Tatar'un iktizâsı üzre zabt u rabt u te’lîflerinde ve
etrâfda olan serhaddât‑ı mansûrem ricâliyle hüsn‑i mu‘âmele vü ülfetde tesâmuhı
zâhir oldığından kat‘‑ı nazar kânûn‑ı kadîm‑i Devlet‑i Aliyyemüzün hılâfı ve rızâ‑yı
Pâdişâhânemüzün mugâyiri iltimâsâtdan kat‘â hâlî olmadığından hasbe'l‑iktizâ azli
îcâb idüp ve cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı Cengîziyye'nün
erşed ü nâm-dârı ve emced‑i şöhret‑şi‘ârı olup mukaddemâ mesned‑i hâniyyetde
kıyâmınuz esnâsında mahâsin‑i etvâr‑ı fıtriyyenüz muktezâsınca tanzîm u tensîk‑ı
umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve muhâfaza‑i şurût‑ı musâleha vü müsâlemete ve sâ’ir
uhde‑i kiyâset ü şehâmetinüze mukalled ü muhavvel olan mehâmda bi'l-cümle
harekât u sekenâtınuzı rızâya tatbîk ve lâzime‑i vakt ü hâle ve merâsim‑i hazm ü
ihtiyâta ri‘âyet ve ibrâz-i kemâl‑i gayret ü fütüvvet eylediğinüz resîde‑i sem‘-ı
mülûkâne ve meşmûl‑i ılm‑i âlem‑ârâ‑yı husrevânemüz olmakdan nâşî inşâa'llâhü
Te‘âlâ zamân‑ı Hılâfet‑nişân‑ı mülûkânemüzde dahı evsâf‑ı mevsûfenüze mâ‑sadak
sizden nice-nice me’âsir‑i cezîle vü mefâhır‑i pesendîde zuhûr u sünûh ideceği
nezd‑i hümâyûnumuzda bilâ‑reyb ü iştibâh olmağla hâliyâ hakkınuzda bahr‑i
zehhâr‑ı mekârim‑şi‘âr‑ı husrevânemüz mevc‑engîz ve sehâb‑ı efzâl‑i bî‑hemâl‑i
hıdîvânemüz âtıfet‑rîz olup avârif‑i seniyye‑i mülûkânemüzden Kırım Hânlığı
müceddeden cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuza tevcîh ü ihsânımuz oldığını hâvî berât‑ı
behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz şeref‑efzâ‑yı tastîr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i
mülûkânemüzden bir semmûr kalpak ve serâsere dûhte bir sevb semmûr ve bir sâde
hıl‘at-i mûrisü's‑sürûr‑ı sultânî ve iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı behcet‑efrûz-i
cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kıt‘a şemşîr‑i
adû‑tedmîr‑i husrevânî ve hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak
üzre dört bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın
işbu nâme‑i hümâyûnumuz dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl ve
97
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sorguc‑ı meyâmin‑iştimâli pîrâye‑i tâc‑ı ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi
dahı ârâyiş‑i miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve atıyye‑i behiyyemüzi zîver‑i ceyb‑i
iftihâr idüp mâdâm ki, cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i tab‘‑ı hümâyûn‑ı
ilhâm‑makrûn‑ı tâc-dârî ve melhûz‑ı hâtır‑ı feyz‑makâtır‑ı mülûkânemüz üzre
tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfîh‑i kulûb‑ı fukarâ‑yı ra‘ıyyet ve ale'l‑husûs
Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karârımuz ile Devlet‑i Rûsiyye ve Cumhûr‑ı Lehlü
beyninde mün‘akıd u müte’ekkid olan musâleha‑i mü’ebbedenün şurût u
kuyûdına ve dostluğa şâyân mu‘âmele‑i hem‑civârînün merâsim ü levâzimine
kemâ‑yenbağî mürâ‘ât ile harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr oldukca
zât‑ı ma‘âlî-sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânî ve erîke‑i übbehet‑mend‑i keyânîde
ebed‑kıyâm u ber‑devâm olacağınuzda iştibâh olmamağla bi‑avni'llâhi Te‘âlâ
makarr‑ı hükûmetinüze varup ba‘de'l‑ku‘ûd kâtınîn‑ı ülke‑yi Kırım olan ulemâ vü
sulehâ ve mîrzâyân u ümerâ ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim ikrâm ve
fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i mazârdan hımâyet ü sıyânet ve Tatarlık'dan mikyâl‑i
tasavvurdan ve mıkdâr‑ı me’mûlden ziyâde İsmail ve Akkirman İskelelerine ve
Hocabeğ Limanı'na zahîre nakl ve Alçaklar iskelelerinde kat‘ olunan fî’ât üzre bey‘
itdürilüp Âsitâne‑i Sa‘âdetüme tesyîrine mezîd‑i sa‘y ü ikdâm ve hem‑vâre neşr-i
me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete ve zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve dâhıl‑i havze‑i
mutâva‘atlarında olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u kibâr ve bi'l‑husûs
Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban ve Yedisan'un zabt u rabtlarında ve iktizâsı üzre te’lîf ü
istimâletlerinde dikkat ü ihtimâm ve mugâyir‑i şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün
men‘ u tahzîrlerine bezl‑i makderet ve'l‑hâsıl cenâb‑ı şehâmet me’âblarından
me’mûl oldığı vechile lâzime‑i şân‑ı fütüvvet ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmetleri
olan zabt‑ı ser‑rişte‑i kâffe‑i nizâm ve hıfz‑ı şurût‑ı musâleha‑i müsâlemet‑encâma
sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâsıtı L., sene [1]180
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Kırım Hanlığı'na Kalgay Maksud Giray'ın Tayini

72

Appointment of Qalga Maksud Giray to the Crimean Khanate
Arslan Giray'ın vefatı üzerine Kırım Hanlığı'na Kırım Kalgayı Maksud
Giray Han'ın tayin edildiği ve hanlık beratının çeşitli hediyelerle birlikte
gönderildiği; kendisinden memleketinin işlerini düzene koyup halkı adaletle
idare etmesi, Osmanlı Devleti ile Rusya ve Lehistan arasındaki antlaşmalara
uyup Nogay ve Tatar kabilelerinin bunları bozacak işler yapmalarını
önlemesi ve İstanbul'a zahire naklinde ihtimam göstermesinin beklendiğine
dair Sultan III. Mustafa'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III about the
appointment of the Crimean Qalga Maksud Giray Khan to the Crimean
Khanate after the death of Arslan Giray, and the sending of the charter
(berat) of khanate with various gifts; and the expectation from him to
put the affairs of the country in order and to govern the public in justice,
and to comply with the treaties signed between the Ottoman Empire and
Russia and between the Ottoman Empire and Poland (Lehistan), and to
prevent the Nogai and Tatar tribes from abolishing the treaties mentioned
above; and to pay attetion to sending provisions (zahire)
30 Mayıs – 9 Haziran 1767
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
bu def‘a kendüye müceddeden Kırım Hânlığı tevcîh ü
ihsân buyurılan Kalgay‑ı sâbık Selâmet Giray Hân-zâde Maksud
Giray Hân hazretlerine yazılacak nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, selâtîn-ı Cengîziyye'nün erşedi
sâbıkâ Kalgay olup bu def‘a Kırım Hânlığı müceddeden kendüye tevcîh ü ihsân‑ı
Pâdişâhânem olan Selâmet Giray Hân-zâde Maksud Giray Hân dâmet ma‘âlîhi
tevkî‘-ı refî‘-ı hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki:
Bundan mukaddem Kırım Hânlığı kendüye tevcîh ü ihsân‑ı şehen‑şâ[hâ]nem
olan Arslan Giray Hân bi‑emri'llâhi Te‘âlâ hulûl‑i ecel‑i müsemmâsıyla bu esnâda
âzim‑i dâru'l‑karâr oldığı haberi bu def‘a vârid ve cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuz
dûdmân‑ı şecâ‘at‑nişân‑ı Cengîziyye'nün erşed ü nâm-dârı olup mahâsin‑i
ahlâk‑ı fıtriyye ile mevsûf ve rızâ‑cûyî‑i Devlet‑i Aliyyem ile ma‘rûf ve nâsıye‑i
sa‘âdet‑bâhirenüzde âsâr‑ı fütüvvet ü liyâkat zâhir ve rızâ‑yı meyâmin‑iktizâ‑yı
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mülûkânemüze mutâbık harekât‑ı pesendîde ibrâzine isti‘dâdınuz bâhir ve tevdî‘‑ı
uhde‑i emânet ü besâletinüz kılınan tensîk‑ı umûr‑ı ra‘ıyyet ü memleket ve tevsîk‑ı
şurût‑ı musâleha vü müsâlemetde zîver‑i kitâbe‑i iştihâr ve sebt‑i sahâyif‑i leyl ü
nehâr olacak mesâ‘î‑i cemîletü'l‑âsâr ızhârına bezl‑i vüs‘ u iktidâr ve sa‘y‑i bî‑şümâr
ideceğinüz levâyıh‑ı ahvâl‑i hayriyyet‑me’âlinüzde99 bedîdâr olmağla hâliyâ
hakkınuzda bahr‑i zehhâr‑ı mekârim‑şi‘âr‑ı husrevânemüz mevc‑engîz ve sehâb‑ı
efzâl‑i bî‑hemâl‑i hıdîvânemüz âtıfet‑rîz olup avârif‑i seniyye‑i mülûkânemüzden
Kırım Hânlığı cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuza tevcîh ü ihsânımuz oldığını hâvî berât‑ı
behcet‑âyât‑ı cihân-dârânemüz şeref‑efzâ‑yı tastîr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i
mülûkânemüzden şi‘âr‑ı celâdet‑i hânedân‑ı hânîden olan bir semmûr kalpak ve
serâsere dûhte bir sevb semmûr ve bir sâde hıl‘at‑i mûrisü'l‑meserret‑i sultânî ve
iki kıt‘a murassa‘-top sorguc‑ı behcet‑efrûz-i cihân‑bânî ve bir kıt‘[a] murassa‘
tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî ve bir kıt‘[a] şemşîr‑i zafer‑te’sîr‑i husrevânî ve
hâssaten cenâbınuza atıyye‑i hümâyûnumuzdan olmak üzre dört bin aded dînâr‑ı
hâlisu'l‑ayâr i‘tâ ve hâl ü şânınuz taltîf u i‘lâ kılınmağın işbu nâme‑i hümâyûnumuz
dahı ısdâr ve teblîğıne me’mûr (     ) ile irsâl olunmışdur.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı mülûkânemüzi hutuvât‑ı
ta‘zîm u iclâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyye‑i mülûkânemüzi zîver‑i dûş-ı istîhâl
ve sorguc‑ı meyâmin‑iştimâli pîrâye‑i tâc‑ı ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i şâhânemüzi
dahı ârâyiş‑i miyân‑ı mufâharet ü mübâhât ve atıyye‑i behiyyemüzi zîver‑i ceyb‑i
iftihâr idüp mâdâm ki, cenâb‑ı sadâkat‑me’âbınuzdan me’mûl‑i tab‘‑ı hümâyûn‑ı
ilhâm‑makrûn‑ı tâc-dârî ve melhûz‑ı hâtır‑ı feyz‑mazâhir‑i mülûkânemüz üzre
tanzîm‑i umûr‑ı memleket ve terfiye‑i kulûb‑ı zu‘afâ‑yı ra‘ıyyet ve ale'l‑husûs
Saltanat-ı Seniyye‑i ebediyyü'l‑istimrârımuz ile Rûsiyye Devleti ve Leh Cumhûrı
beyninde mün‘akıd u müte’ekkid olan musâleha‑i mü’ebbede‑i hayriyyenün şurût u
kuyûdına ve dostluğa şâyân mu‘âmele‑i hem‑civâriyyenün merâsim ü levâzimine
kemâ‑yenbağî ri‘âyet olunarak harekât‑ı marzıyyenüz cilve‑ger‑i sâha‑i zuhûr
oldukca zât‑ı ma‘âlî‑sıfâtınuz mesned‑i bülend‑i hânî ve erîke‑i sa‘âdet‑mend‑i
keyânîde ber‑devâm u ebed‑kıyâm olacağınuzda iştibâh olmamağla bi‑mennihî
Te‘âlâ makarr‑ı hükûmetinüze ba‘de'l‑ku‘ûd kâtınîn‑ı ülke‑yi Kırım olan cümle
ulemâ vü sulehâ ve mîrzâyân u ümerâ ve sâ’ir eşrâf u a‘yâna alâ-kadri merâtibihim
ikrâm ve fukarâ vü zu‘afâyı vücûh-i mazârdan hımâyet ü sıyânetine cidd‑i tâmm
ve Tatarlık'dan mikyâl‑i tasavvurdan ziyâde İsmail ve Akkirman İskelelerine ve
Hocabeğ Limanı'na zahîre nakl ve Alçaklar iskeleleri[n]de kat‘ olunan fî’ât üzre
bey‘ itdürilüp Âsitâne‑i Sa‘âdetüme tesyîre mezîd‑i sa‘y ü ikdâm ve hem‑vâre neşr‑i
me’âsir‑i adâlet ile nizâm‑ı memlekete ve zîr‑i nigîn‑i hükûmet ve dâhıl‑i havze‑i
mutâva‘atınuzda olan kâffe‑i kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u kibâr ve bi'l‑husûs
Nogayluyân ve ahâlî‑i Kuban ve Yedisan'un zabt u rabtlarında ve iktizâsı üzre te’lîf ü
istimâletlerinde dikkat ü ihtimâm ve mugâyir‑i şurût u uhûd harekâtdan cümlesinün
99

Metinde " "معالكزدهşeklinde geçmektedir.
153

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

men‘ u tahzîrlerine bezl‑i makderet ve'l‑hâsıl cenâb‑ı şehâmet‑me’âbınuzdan
me’mûl oldığı vech üzre lâzime‑i şân‑ı fütüvvet ve muktezâ‑yı unvân‑ı hükûmet
olan zabt‑ı ser‑rişte‑i kâffe‑i nizâm ve hıfz‑ı şurût‑ı musâleha‑i müsâlemet‑encâma
sarf‑ı cüll‑i himmet eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâ’ili M., sene [1]181

Kırım Tatar Askerlerinin Rusya Seferine Hazırlanması

73

Mobilization of the Crimean Tatar Soldiers for the Russian
Campaign
Aradaki antlaşmayı bozan Rusya üzerine ilkbaharda sefer düzenlenmesine
karar verildiğinden, kendisinin de şimdiden Tatar askerini toplayıp harbe
hazır hale getirmesi ve Tatarların eskiden olduğu gibi düşman üzerine
akınlar yapıp eşya ve zahirelerini almaları, yerleşim yerlerini tahrip etmeleri;
Lehlilerin tamamı antlaşmayı bozmadıkları için şimdilik onlar üzerine sefer
düzenlenmeyeceği hususlarında Sultan lll. Mustafa'dan Kırım Hanı Kırım
Giray Han'a name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to the
Crimean Khan Kırım Giray Khan about calling up and mobilizing the
Tatar soldiers for the war right now for carrying out a military campaign
in spring against Russia which violated the treaty, and seizing the wares
and provisions (zahire) of enemies; and destroying their settlements in a
manner that the Tatar soldiers had used to be during raids against them
as in the past; and but the campaign has not yet been organized since the
Poles have not violated the treaty
1 Kasım 1768
Şehâmetlü, celâdetlü Kırım Hânı Kırım Giray Hân
bendelerine yazılan nâme‑i hümâyûnlarınun sûretidür. Fî 20 C., sene [1]182
Ba‘de'l‑elkâb. Siz ki Hân‑ı müşârun-ileyhsiz; cenâbınuz nesl‑i Cengîziyye'nün
nâm-dârı oldığına binâ’en her hâlde dîn ü Devlet‑i Aliyyeme nâfi‘ ve rızâ‑yı
yümn‑iktizâ‑yı Pâdişâhâneme muvâfık hıdmet zuhûrı me’mûl‑i hümâyûnum ve
akl ü fikr u hüsn‑i tedbîrinüz mücerreb ü ma‘lûm‑ı mülûkânem olup ve bu esnâda
düşmen‑i dîn ve adû‑yı Rabbü'l‑âlemîn olan Moskov keferesi nakz‑ı ahd eylediği
zâhir u âşikâr oldığı ecilden inşâa'llâhü'r‑rahmân böyle sarâhaten nakz‑ı ahde cesâret
eylediği sebebiyle karîn‑i kahr‑ı Bârî ve asker‑i İslâm mansûr u muzaffer olacağı
eltâf‑ı İlâhiyyeden meczûmdur. Ancak sizünle bu tarafda müzâkere olundığı üzre
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ber‑muktezâ‑yı şer‘-ı kavîm ittifâk‑ı ârâ‑yı ulemâ‑yı ızâm ve erbâb‑ı meşveret‑i
ricâl‑i Devlet‑i ebed‑kıyâmum ile evvel‑bahârda düşmen‑i dînün istîsâlleri niyyet‑i
sâdıkasıyla sefer‑i hümâyûn‑ı nusret‑makrûnum muhakkak u mukarrer ve fâtihası
kırâ’et oldığına binâ’en Anadolı ve Rûmili'den vüzerâ‑yı ızâm ve mîr‑i mîrân ve
sâ’ir asnâf‑ı asâkir Nevrûz'da Edirne sahrâsında Ordu‑yı Hümâyûnuma ve serhadler
ve Kırım taraflarına varmak üzre me’mûr olmalarıyla cenâb‑ı şecâ‘at‑ittisâfınuz
bi‑avnihî Te‘âlâ makarr‑ı hükûmetinüze vâsıl oldukdan sonra tavâyif‑i Tatar'ı
cem‘ u tertîb ve hîn‑i iktizâda i‘mâlleri keyfiyyetine bi'l‑müşâfehe size olan tenbîh‑i
hümâyûnum üzre sarf‑ı kudret eylemenüz içün hâssaten işbu nâme‑i hümâyûnumuz
şeref‑sudûr olup selâtîn-ı Cengîziyye vü mîrzâyân ve ma‘ıyyetinüzde olan kırk aded
bayrak sekbânları ve Kalgay ve Nûreddîn sultânlarına mu‘tâd oldığı vechile ihsân
olunan atıyye‑i husrevânem cenâbınuz ile irsâl olunmak hasebiyle re’y ü irâdenüz
üzre ilbâs içün elli aded hıl‘at dahı ınâyet‑i mülûkânem olmağla bu def‘a (     ) ile
tarafınuza irsâl olunmışdur.
İmdi; bi‑selâmeti'llâhi Te‘âlâ mesned‑i hânîye ku‘ûd ve atıyye‑i mülûkânem
mûmâ-ileyhime teslîm ve hıl‘atler ile dûşlarını tezyîn idüp zamân‑ı mâzıyede Kırım
hânları yalnız selâtîn-ı Cengîziyye ve ümerâ’‑i Şırıniyye vü mîrzâyân ve rü’esâ‑yı
asâkir‑i Tatar ile Moskov keferesini şikest ve memleketlerini yağma vü gâret ve
nisâ vü sıbyânlarını esîr itmek ile şöhret ve nîk-nâm tahsîline mübâderet eyledikleri
gibi cenâb‑ı gayret-ittisâfınuz eslâf‑ı hamiyyet‑nisâbınuzdan ziyâde sarf‑ı kudret
ve bezl‑i mâ‑hasal‑i miknet idüp zâtınuzda merkûz olan gayret ve şân‑ı şecâ‘at ü
fütüvveti ızhâr ve her hâlde size olan vasâyâ‑yı şehen‑şâhânemi fikr u hayâl iderek
asâkir‑i Tatar‑ı adû‑şikârı iktizâ‑yı vakt ü hâle göre Bender Ser‘askeri olan Vezîrüm
Ali Paşa ve sâ’ir ol havâlîde olan kal‘alar muhâfızlarıyla mükâtebe vü muhâbere
ve hîn‑i iktizâda ittifâk üzre harekete himmet eyleyesiz ve Devlet‑i Aliyyemüz ile
Lehlü tâ’ifesi Karloviçe Musâlehası'ndan berü musâfât üzre iken birkaç seneden
berü Moskov keferesinün cebr u tazyîklarıyla ba‘zıları kefere‑i mesfûreye lâ‑ilâc
teba‘ıyyet ve ba‘zıları Devlet‑i Aliyyem ile hâlâ musâfât üzre olduklarını beyân
eylediklerinden cümlesi nakz‑ı ahd itmiş olmamalarıyla şimdiki hâlde Lehlü
üzerlerine şer‘an sefer‑i hümâyûn lâzim gelmediğini Şeyhu'l‑islâm ve Müfti'l‑enâm
cenâbınuz hâzır oldığı hâlde cevâb virdikleri ecilden ancak şimdi Moskov keferesi
memleketine çapul u akın idüp kurâ vü bıkâ‘ u kasabaların tahrîb ve eşyâ vü
zehâyirlerin guzât‑ı muvahhıdîne ahzitdürmek ile gereği gibi intikâm almağa ve
gönül birliği ile düşmen‑i dîn ü devletüm olan Moskov keferesine rahne itmeğe
ve eslâf‑ı kirâmlarından ziyâde hıdemât‑ı pesendîde zuhûrıyla rızâu'llâha muvâfık
a‘mâl vücûda getürmekle du‘â-yı hayr‑ı mülûkâneme nâ’il olmağa ziyâde gayret ü
himmet eyleyesiz.
Fî-evâsıtı C., sene [1]182
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Kırım Tatar Askerlerinin Rusya'ya Akınları

74

Raids of the Crimean Tatar Soldiers against Russia
Kırım askeri ile birlikte Rus topraklarına yapılan akınlar ve elde edilen
başarılar hakkında gönderdiği mektubun alındığı ve memnuniyet duyularak
kendisine ve maiyyetindekilere birçok hediye ve para gönderildiği; Sadrazam
Mehmed Emin Paşa Osmanlı Ordusu ile o tarafa hareket etmek üzere
olduğundan, o gelene kadar Bender seraskeri ile haberleşerek memleket
muhafazasında bulunması, o geldikten sonra da düşmana karşı onunla
birlikte hareket etmesi hususunda Sultan III. Mustafa'dan Kırım Hanı'na
name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to the
Crimean Khan about receiving his letter telling about the raids against
the Russian lands and the victories over them together with the Crimean
soldiers, and sending a large quantity of money and gifts to him and to
his men being satisfied with this situation; and defending the country by
staying in contact with the Commander-in-Chief (serasker) of Bender until
the arrival of Grand Vizier Mehmed Emin Pasha with the Ottoman Army
there, and acting jointly with him against enemies after his arrival
9 – 19 Mart 1769
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den celâdetlü
Kırım Hânı cenâblarına yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Siz ki Hân‑ı hamiyyet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz; bu def‘a tarafınuzdan Dergâh‑ı ma‘âlî‑penâh‑ı husrevânemüze arz u takdîm eylediğinüz tahrîrât‑ı
şehâmet‑dâ’imenüz Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûnumuzdan olup Dîvân Kitâbeti
hıdmetinüzde olan Ömer Besim zîde mecdühû yediyle vârid ü vâsıl ve mefhûm‑ı
cihâd‑mersûmında münderic ü mündemic olan tebâşîr‑i sabâhu'l‑hayr‑i fevz ü zafere bi'l-cümle ılm‑i şerîf‑i âlem‑muhît‑ı Pâdişâhânemüz şâmil ü lâhık olmışdur.
Cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âblarınun cebîn‑i şehâmet‑mekîn‑i hânîlerinde lem‘a‑rîz olan
envâr‑ı sıdk u fütüvvet mübteğâsı üzre rehberî‑i tevfîk‑ı nusret‑refîk ile ber‑fahvâ‑yı
rahmet‑ihtivâ‑yı "Faddala'llâhü'l‑mücâhidîne ale'l‑kâ‘ıdîne ecran azîmâ."100 tahtına
ilticâ ve bi'z-zât ihrâz-i fazâ’il‑i gazâ içün ma‘ıyyet‑i kâânîlerine cem‘ u ihtişâd iden
selâtîn-ı gayret‑nişân ve Tatar‑ı adû‑şikâr ve sâ’ir asâkir‑i nusret‑mazâhir ile mâh‑ı
Ramazân‑ı Şerîfün On beşinci İsneyn güni Balta nâm mahalden hareket ve Aksu
nehri müncemid oldığı hâlde üzerinden mürûr ve memleket‑i a‘dâya duhûl ve Unkul
nâm mahalle ba‘de'l‑vusûl ma‘ıyyetinüzde mevcûd asâkir‑i nusret‑mev‘ûddan otuz
100
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binden mütecâviz merd‑i mümtâz intihâb ve üç koldan tertîb ü tesyîr ve siz dahı bâkî
askerinüz ile verâlarından ta‘kîb; "Ve men yetevekkel ala'llâhi fe‑hüve hasbüh."101
kelâm‑ı beşâret‑zamîni üzre her hâlde mütevekkil ala'llâh olarak taraf-taraf memâlik‑i adûya hücûm ve seksen sâ‘at mıkdârı mesâfe mahallerine varınca akın olarak on beş [gün] ale't‑tevâlî küffâr‑ı dûzah‑karâra îsâl‑i hasâra ikdâm ve on binden
mütecâviz kefere‑i li’âm tu‘me‑i şemşîr‑i intikâm ve sığâr‑ı ricâl ü nisvânlarından
yedi bin mıkdârı girifte‑i kemend‑i102 teshîr‑i guzât‑ı adû‑şikâr ve beşer yüz-biner
hâneli yüz aded kurâ‑yı ma‘mûre ve nice kenîse ve kamalic ta‘bîr itdikleri kurâ ve
mevâzı‘‑ı muhassanaları hedm ü tahrîb ve derûnlarında bulunan zehâyir‑i vâfireleri
ihrâk bi'n‑nâr ve bu vechile guzât‑ı şecâ‘at‑nihâd mazhar‑ı ganâyim‑i bî‑şümâr ve
bî‑hadd ü add mevâşî vü hayvânâtları ahz ü zabt olunmağla Rûsiyye kılâ‘ından olan
Mirhorat ve Adhanhorat ve Lasvet nâm üç aded kal‘aya mülhak ve memâlik‑i düşmenün sâ’ir mahallerinden ma‘mûr oldığı meşhûr u muhakkak olan kurâ vü nevâhî
bi'l‑külliyye âsâr‑ı ımâretden ârî oldığı ve hattâ Seylof nâm Kal‘a'nun varoşı üzerine
hücûm u vülûc olunmışiken kal‘a derûnında olan kefere‑i fecere kal‘adan hurûc ve
mukâbeleye cesâret idemeyüp bi‑hamdi'llâhi Te‘âlâ murâd üzre adûya hasâret îsâl ve
tahrîb‑i dâr u diyâr‑ı küffâr olundukdan sonra mâh‑ı Şevvâlü'l‑mükerremün On altıncı
yevm‑i mübâreke‑i Hamîsde bi'l-cümle guzât‑ı İslâm ile mansûren ve muzafferen ve
muğtenimen ve mübtehicen Kavşan'a vusûl ü nüzûl müyesser olup el‑yevm mahall‑i
mezbûrda sâye‑güster‑i hırâset oldığınuz ve sâ’ir tahrîr u işâret olunan keyfiyyât
bi'l-cümle ma‘lûm‑ı ılm‑i atûfet‑şümûl‑i hıdîvânemüz olmağla bi‑avnihî ve keremihî
Te‘âlâ bu gûne hâ’iz oldukları fevz ü nusret ve uğur‑ı dîn‑i mübînde fevka'l‑me’mûl
zuhûr u vukû‘ bulan dest‑bürd‑i muzafferâne ve gayretlerinden hâssaten cenâb‑ı
Hılâfet‑me’âbuma ve âmme‑i ibâd‑ı mü’minîne sürûr u hubûr‑ı nâ‑mahsûr hâsıl olmışdur. Cenâb‑ı Müsehhilü's‑sı‘âb dâreynde ücûr‑ı bî‑hısâb ile mahbûr ve bundan
böyle dahı sebîl‑i dîn‑i mübînde bu gûne nice-nice mesâ‘î‑i cemîlelere muvaffak
eyleye. Âmîn. Hâliyâ hakkınuzda âftâb‑ı cihân‑tâb‑ı nevâziş ü iltifât‑ı mülûkânemüz pertev‑efken ve bihâr‑ı bî‑kerân‑ı ınâyet‑i şâhânemüz mevc‑zen olup avâtıf‑ı
aliyye‑i husrevâne ve avârif‑i seniyye‑i hıdîvânemüzden semmûra kaplu bir sevb
hıl‘at-i mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kabza murassa‘-gılâf şemşîr‑i adû‑tedmîr‑i
hâkânî ve kezâlik bir kıt‘a tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i sâhıb‑kırânî ve tezyîn‑i fark‑ı celâdet‑karîninüz içün bir çift mücevher sorguc‑ı kişver‑sitânî ve hazîne‑i mekârim‑defîne‑i şâhânemüzden an-nakdin yüz kîse akça cenâbınuza ve emr u îmâ-yı kâânî ve
re’y‑i savâb‑âşinâ‑yı keyânîleri üzre mesâ‘î‑i memdûhası zuhûrı sonra gelen tahrîrâtınuzdan ma‘lûm‑ı hümâyûnum olan Kalgay sultân ile selâtîn-ı sâ’ireye103 taksîm
içün elli kîse akça atıyye vü ınâyet‑i mülûkânem oldığından gayri miyân‑beste ve
miyân‑beste‑i emr‑i mutâva‘atınuz olarak bu gazâda sa‘y ü ictihâd iden mûmâ-ileyh
Kalgay sultân ve sâ’ir selâtîn ve mîrzâyân‑ı şecâ‘at‑nihâd ve sâ’ir iktizâ idenlere
alâ-kadri tabakâtihim ilbâs ü iksâ içün üç sevb kürk ve yetmiş dört aded hıla‘‑ı zâhi101
102
103
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re‑i mülûkâne in‘âm ve işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑meşhûnumuz ısdâr olunup
teblîğ u îsâli hıdmetine me’mûren bu def‘a yine cânib‑i ilhânîlerine i‘âde vü imrâ[r]
olunan Dîvân Kâtibinüz mûmâ-ileyh ile irsâl olunmışdur.
Vusûlinde; siz ki Hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, teşrîfât‑ı seniyyemüzi
istikbâl idüp hâssaten cenâbınuza ihsân‑ı Pâdişâhânemüz olan hıl‘at‑i cezîlemi
dûş-ı celâdet-pûşınuza iktisâ ve samsâm‑ı neheng‑iltikâm ve tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i
süreyyâ‑nizâm‑ı mülûkânemüzi dahı miyân‑ı hamiyyetinüze bend ü pîrâ ve sorguc‑ı
hamiyyet ü ibtihâcı zîver‑i tâc‑ı behcet‑efzâ ve atıyye‑i hümâyûnumuzı endâhte‑i
kîse‑i mufâharet birle ızhâr‑ı mübâhât‑i evfâ ve mûmâ-ileyh Kalgay sultân ve
selâtîn-ı sâ’ireye ihsân‑ı hümâyûnumuz olan hıla‘‑ı fâhıremüzi iksâ ve atıyye‑i
Pâdişâhânemüz olan elli kîse akçayı taksîm ü i‘tâ idüp ve hıla‘‑ı re’fet ve hıla‘‑ı
zâhire‑i sâ’iremüzi dahı ma‘ıyyetinüzde bulunan ümerâ vü mîrzâyân ve sâ’irlere
re’y‑i rezîn‑i ilhânîleri üzre bi‑kadri merâtibihim ilbâs ü iksâ olundukdan sonra
mevdû‘‑ı dürc‑i cibilliyyet‑i bâhiru'l‑hamiyyetleri olan gevher‑i girân‑bahâ‑yı
şecâ‘at ü şehâmet ve mermûz‑i tıynet‑i lâzimü'l‑istikâmetleri olan hâssıyyet‑i
gayret ü celâdet muktezâsınca uhde‑i himmet ü hırâsetlerine104 muhavvel olan ol
taraflara dâ’ir umûr u hutûb‑ı aliyyede kemâl‑i ihtimâm u dikkat ve bi‑mennihî
Sübhânehû ve Te‘âlâ sancağ‑ı şerîf‑i nusret‑redîf‑i Hazret‑i Fahru'l‑mürselîn ile hâlâ
Vezîr‑i A‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve Vekîl‑i Mutlak‑ı celîlü'l‑himem ve Serdâr‑ı Ekrem‑i
mansûru'l‑alemüm el‑Hâc Mehmed Emîn Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve
dâ‘afe bi't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehû dahı işbu mâh‑ı mübâreke‑i Zi'l-ka‘denün
On sekizinci güni Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyânemden Ordu‑yı Hümâyûnumla hareket ü
azîmet ideceği muhakkak u mukarrer olmağla Serdâr‑ı Ekremüm müşârun-ileyh
varınca hâlâ Bender Cânibi Ser‘askeri ve sâ’ir muhâfızîn ile bi'l‑mükâtebe muhâbere
ve muktezâ‑yı vakt ü hâlden olan hâlâtı pey-der-pey kendülere işâ‘a vü ifhâm iderek
hıfz u hırâset‑i105 kılâ‘ u memâlike ve müdâfa‘a‑i a‘dâya bezl‑i cüll‑i himmet ve
inşâa'llâhü'l‑Melikü'l‑Müte‘âl Ordu‑yı Hümâyûnum ol taraflara vardığında Serdâr‑ı
Ekrem ü efhamum müşârun-ileyh ile her hâlde merâsim‑i ittihâd u ittifâka ri‘âyet ve
cemî‘ husûsında ınâyet‑i Hazret‑i Rabb‑i Ga[f]ûr'a istinâd ile adû‑yı dîn ü Devlet‑i
Aliyyem olan Moskov keferesine nakz‑ı ahdün şe’âmeti bildürilerek ızhâr‑ı satvet‑i
kâhire‑i İslâm ile ilâ-inkırâzı'd‑devrân sebeb‑i hubûr u sürûr‑ı âmm‑ı İslâmiyân
olacak nice fütûhât‑ı celîlelere muvaffak olmağa mezîd‑i ihlâs ile sarf‑ı nîrû‑yı
miknet ü kudret ve düşmen‑i dînün keyfiyyet‑i harekât u sekenâtlarını bir tarafdan
istiş‘ârdan hâlî olmayarak vukû‘ bulan hâlâtı tahrîr u iş‘âra mübâderet ve te’yîd‑i
dîn‑i mübîn ve tekmîl‑i nâmûs‑ı Saltanat‑ı ebed‑karînimüzde nisâr‑ı vüfûr‑ı gayret ü
celâdet eyleyesiz.
Fî-evâ’ili Za., sene [1]182
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Sultan III. Mustafa'nın Gazi Unvanı ile Anılması

75

Entitlement of Sultan Mustafa III as Ghazi
Osmanlı ordusunun Hotin'de Rus ordusuna karşı elde ettiği zaferlerden
dolayı Sultan III. Mustafa artık gazi unvanı ile anılacağından, Kırım ve
Tataristan'da da hutbe ve vaazlarda bu şekilde anılması hususunda Kırım
Hanı'na name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent to the Crimean Khan about
mentioning the name of Sultan Mustafa Ill as Ghazi in sermons (hutbes)
and preaches (vaazes) in Crimea on the occassion of winning victories by
the Ottoman armies over the Russians in Hotin
26 Mayıs – 5 Haziran 1769
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den celâdetlü
Kırım Hânı hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûnun müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karâr ile bir mü[dde]tden berü musâleha üzre iken nakz‑ı ahd ârını irtikâb iden Moskov keferesi fi'l‑asl me’lûf oldığı hîle vü hud‘aya revâc ve kudret‑i Cenâb‑ı Hudâvend‑i Fettâh'ı derûn‑ı mel‘anet‑meşhûnından ihrâc ile bî‑hengâm var kuvvetini bâzûya getürüp ma‘kıl‑i metîn
olan Hotin üzerine yüz binden mütecâviz Lehlü ile mahlût asker‑i hezîmet‑eser ve
külliyyetlü top u cebehâne ile tabur‑ı makhûrı mâh‑ı Zi'l‑hiccetü'l‑harâmun Yiğirmi
dördünci güni Leh memleketi derûnından bağteten nehr‑i Turla'yı mürûr ve hudûd‑ı
İslâmiyye'ye ubûr eylediği haberi Seksen üç senesi Muharremi gurresinde Ordu‑yı
Hümâyûnumda Sadr‑ı A‘zam ve Serdâr‑ı Ekrem ve Vekîl‑i Mutlak‑ı sadâkat‑alemüm
düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i efham, nizâmü'l‑âlem, nâzımu menâzımi'l‑ümem Vezîrüm
el‑Hâc Mehmed Emîn Paşa yessera'llâhü mâ‑yürîdü ve mâ‑yeşâya vâsıl oldukda derhâl livâ’‑i sa‘âdet-ihtivâ‑yı Hazret‑i Fahr‑i Kâ’inât u Eşref‑i Mahlûkât aleyhi ezkâ
mine't‑tahıyyât ve evfâ mine't‑teslîmâta teşebbüs; "Ve şâvirhüm fi'l‑emr."106 hıtâb‑ı
müstetâbına imtisâlen Ordu‑yı Hümâyûnumda bulunanlar ile akd‑i Encümen‑i Şûrâ
ve sünnet‑i seniyye‑i Resûlü's‑sakaleyn'i ihyâ birle ittifâk‑ı ârâ üzre mütevekkilen
ala'llâh ve müste‘înen bi'llâh tevfîk‑ı hidâyet‑refîk‑ı Cenâb‑ı Kibriyâ'yı istid‘â ve
ser‑nigûnî‑i a‘lâm‑ı menhûse‑i a‘dâ‑yı dîn‑i Muhammedî niyyet‑i hâlisasıyla destber-efrâşte‑i Dergâh‑ı Vâhibü'l‑atâyâ olarak etrâf u eknâfda ve serhadd‑i merkûmun
kurb u civârında bulunan vüzerâ vü mîr‑i mîrân‑ı kirâm ve sâ’ir asâkir‑i nusret‑nişânumun bir kadem akdem düşmen‑i dînün müdâfa‘a vü tedmîrlerine sür‘at ü şitâb
eylemeleriyçün evâmir‑i ekîde ısdâr ve mukdim mübâşirler ile isti‘câl ve ketâ’ib‑i
106
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mevfûrenün sevk u tesyîrlerine sa‘y‑i bî‑hemâlden hâlî olmayarak guzât‑ı muvahhıdîne istimâlet ü imdâd u i‘ânet birle bezl‑i mâ‑hasal‑i miknet eylediğine binâ’en
Kal‘a‑i mezbûrede olan rü’esâ vü guzât‑ı muvahhıdîn dahı keyfiyyet‑i hareket‑i
adûdan habîr olduklarında mütevekkilen ala'llâh ve ittibâ‘an bi‑sünneti Resûli'llâh
süyûf‑ı gayreti miyânlarına bend ve Mîr‑i mîrân Ali Paşa ile mukâbeleye sür‘at ü
şitâb ile bi‑avni'llâhi Te‘âlâ hücûm‑ı küffârı seyl‑i aramram gibi sedd ü sadd ve nice
kelleler ve diller ahz ve katı çok melâ‘îni şîr‑i şemşîre alef ve vücûd‑ı habâset‑âlûdların bâzâr‑ı kâr‑zârda telef idüp ancak cünûd‑ı zafer‑mev‘ûd bi'n‑nisbe kalîl ve
küffâr‑ı hezîmet‑âsâr müte‘addid tabur ile vefîr u kesîr iken; "Ve enzele cünûden
lem-teravhâ ve azzebe'llezîne keferû ve zâlike cezâ’ü'l‑kâfirîn."107 fahvâ‑yı belâğat-ihtivâsı üzre merdâne vü gayûrâne mukâbele vü mukâtele birle mir’ât‑ı şemşîr‑i
tâb-dâr‑ı asâkir‑i zafer‑me’âsirde suver‑i feth u nusret rû‑nümâ ve bir tarafdan dahı
Mar‘aş Beğlerbeğisi ve Teke Sancağı Mutasarrıfı Mîr‑i mîrân Abaza Mehmed dâme
ikbâlühû ma‘ıyyetinde olan merdân‑ı hamiyyet‑nişân ile Kal‘aya iki sâ‘at karîb
Yemeklik Çeşmesi'nde a‘dâ‑yı dîn‑i mübîni mukâbele ve bâzâr‑ı nâ’ire‑i ceng ü
peykâr işti‘âl ve asâkir‑i nusret‑me’âl dahı bi‑hulûsi'l‑bâl muhârebe vü mukâteleye
iştiğâl iderek altı binden efzûn bir tabur‑ı nekbet‑nümûnında müterâkim olan kefere‑i habâset‑âyînün cümle‑i ûlâda; "İzâ zülzileti'l‑arzu zilzâlehâ."108 müfâdı üzre
pây‑i sebâtları mütezelzil ve derhâl satvet ü celâdet‑i cünûd‑ı İslâm'dan bi‑ınâyeti'llâhi Sübhânehû perîşân u muzmahıll olarak münhezimen bakıyyetü's‑süyûf olan
kefere‑i sakar‑makar nâle vü efğân ile "Eyne'l‑meferr."109 diyerek tabur‑ı kebîrlerine
toğrı gürîzân ve altı-yedi bin mıkdârı bir taburı dahı asker‑i zafer‑eserüme şerâre‑endâz‑ı mümâna‘at olduklarında cünûd‑ı muvahhıdîn ol gürûh‑ı şakâvet‑enbûha dahı göz açdurmayup cem‘ıyyetlerin tefrîk ve muhassalu'l‑kelâm dört‑beş sâ‘at
zarfında düşmen‑i dînün dört taburı avn [ü] ınâyet‑i Cenâb‑ı Bârî ile şikest ü temzîk
olunarak lâ‑yu‘add ü lâ‑yuhsâ melâ‘în‑i nekbet‑âyîn kantara‑i süyûf‑ı ceng‑azmâdan güzerân oldığından kat‘‑ı nazar Kal‘a‑i mezbûreyi üç gün üç gice muhâsara itmişiken bi‑ınâyeti'llâhi Te‘âlâ taraf‑ı düşmenden atılan top u humbara dânelerinden
Kal‘a‑i mezbûre rahne-dâr olmayup avn‑i Hazret‑i Feyyâz ile yed‑i guzât‑ı gayret‑simâtdan endâhte olunan top‑ı ceng-âşûb ve humbara‑i ra‘d‑üslûb dânelerinün
ekseri sufûf‑ı küffâr‑ı bed‑tebârı târ‑mâr ve birkaç bin melâ‘îni îsâl‑i dâru'l‑bevâr
ve bi‑ınâyeti'l‑Meliki'l‑Kahhâr bir gülle ve salkım ta‘bîr olunan dâneler Moskovlu
la‘înün i‘mâl‑i sanâyi‘‑ı harbiyye ve tedvîr‑i110 umûr‑ı askeriyyede kuvve‑i zahr
ittihâzıyla i‘tinâ eylediği serdâr‑ı murdârına isâbet ve yek nefesde me’vâ‑yı kadîmi
olan dâru'l‑cahîme avdet ve dîger bir ceneral dahı sadme‑i topdan refîk‑ı harîkı
ma‘ıyyetine reh‑neverd‑i azîmet ve topcıbaşısı ve sâ’ir nice melâ‘în -ki, her biri
fünûn‑ı harbiyyede mu‘tenâ- âğûşte‑i hâk‑i mezellet-i küfr olmakdan nâşî kulûb‑ı
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kâsiyelerine havf u hirâs istîlâ ve geldikleri tarafa bî‑siper firâr u ric‘at ve guzât‑ı
muvahhıdînün hücûm‑ı nerîmâ[n]‑pesendlerinden otuz bine karîb küffâr‑ı hâk‑sâr
meş‘ale‑i tîğ‑ı guzât u mücâhidîn ile; " … ilâ‑cehenneme ve bi’se'l‑mihâd."111 nass‑ı
şerîfine mâ‑sadak ve teng-nâ‑yı dihlîz‑i ademe azm ile cenerallerine mülhak olup
mücâhidîn‑i dîn‑i mübînden altı‑yedi yüz mıkdârı merdân‑ı meydân‑ı gayret‑nişân
âb‑ı hayât‑ı ebedî ve mâye‑i sa‘âdet‑i sermedî olan rahîk‑ı şehd‑i şehâdeti nûş ve
matâlib‑i a‘lâ vü mev‘ûd‑ı Hazret‑i Seyyidü'l‑enbiyâ ile hem‑âgûş ve birkaç yüz
merd‑i dilîr dahı mecrûh olmışdur. El-hamdü li'llâhi alâ-hâzihi'n‑ni‘am, bu gazâ‑yı
fîrûzun işâ‘at ü i‘lânı kulûb‑ı mü’minîn ü fırka‑i muvahhıdîn[e] nûr‑ı meserret ilkâ,
"Ve emmâ bi‑ni‘meti Rabbike fe‑haddis."112 emr‑i münîfi icrâ ile fîmâ‑ba‘d cenâb‑ı
Hılâfet‑me’âbumun ism‑i sâmîsi ru’ûs‑ı menâbirde pîrâye‑i telkîb‑ı "Gâzî" ile tezkîr olunmak üzre zîr‑i nigîn‑i hükûmet‑i hânîlerinde olan memleket‑i Kırım ve sâ’ir
Tataristân'da vâkı‘ cevâmi‘‑ı şerîfe hutabâsına tenbîh ü tefhîm eylemenüz içün işbu
nâme‑i hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûnum şeref‑efzâ‑yı sudûr olup (     ) ile tarafınuza
irsâl olunmışdur.
İmdi vusûlinde; [icrâ-yı] levâzim-i senâyâ‑yı Hazret‑i Kibriyâ ve îfâ‑yı
merâsim‑i hamd‑i lâ‑yuhsâ’‑i Cenâb‑ı Vâhibü'l‑atâyâ'dan sonra bu haber‑i meserret‑i
zaferi hıtta‑i hükûmetlerinde olan Kırım memleketi ve sâ’ir Tataristân'da vâkı‘
bilâd u kasabâtda mukîm ulemâ vü sulehâ ve eşrâf u ahâlî vü berâyâya i‘lân u işâ‘at
ve fîmâ‑ba‘d cenâb‑ı Hılâfet‑me’âb‑ı şâhânemün nâm‑ı nâmî vü ism‑i sâmîsini
ru’ûs‑ı menâbirde hutabâya "Gâzî" lakabıyla yâd u tezkâr itdürüp ve bi‑tevfîkı'llâhi
Te‘âlâ ve avnihî Ordu‑yı Hümâyûnum işbu mâh‑ı Muharremü'l‑harâmun Yiğirmi
yedinci yevm‑i mübâreke‑i Cum‘ada İsakcı Ma‘beri'nden ubûr ve a‘dâ‑yı dîn‑i
mübîn olan Moskovlu ve ana tâbi‘ olanlar üzerine teveccüh ü azîmet itmekle
bi‑ınâyeti'r‑Rabbi'l‑Mecîd melâ‘în‑i hâsirînün kılâ‘ u büldânı dahı zamîme‑i
memâlik‑i kişver‑gîr‑i şehen‑şâhânem olmak temennâsıyla fevz ü nusret‑i dîn‑i
mübîn ve dâ’imâ kahr u tedmîr‑i gürûh‑ı müşrikîn içün cümleden isticlâb‑ı da‘avât‑ı
hayriyyeye mübâderet ve cenâb‑ı ni‘me'l‑me’âbınuzdan me’mûl ü muntazar‑ı
mülûkânem olan me’âsir‑i memdûhayı vücûda getürmeğe fevka'l‑hadd ve'l‑gâye
himmet ve bezl‑i makderet birle hakkınuzda sebeb‑i tezâyüd‑i teveccühât‑ı
mekremet‑gâyât‑ı hıdîvânem olur ahvâl ü etvâr‑ı haseneyi nev be‑nev ibrâz ü ızhâra
nisâr‑ı nakdîne‑i fütüvvet ü liyâkat eyleyesiz.
Fî-evâhıri M., sene 1183
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Kırım Hanlığı'na Devlet Giray'ın Tayini ve Tatar Askerlerinin
Hotin'e Yardıma Gitmesi

Appointment of Devlet Giray to the Crimean Khanate and
Dispatch of the Tatar Soldiers to Hotin for Assistance
Kırım Hanlığı'na tayin olunduğunu Bender'de Ordu-yı Hümayun'a vardığında Sadrazam Mehmed Emin Paşa'dan sözlü olarak öğrenen Devlet Giray
Han'ın, burada maiyyetine verilen ordu ve Kırım Tatar ordusu ile birlikte
Rus ordusunun tehdidi altında bulunan Hotin Kalesi'ne yardıma gitmesi,
ancak bir sultanını gerektiğinde Özi ve Bender'e yardım için yeterli miktarda Tatar askeriyle birlikte Kavşan'da bırakması hususunda Sultan lll. Mustafa'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III ordering
Devlet Giray Khan, who learnt orally from Grand Vizier Mehmed Emin
Pasha that he was appointed to the Crimean Khanate when he arrived
in the Imperial Army (Ordu-yı Hümayun) in Bender, to go to support
the Castle of Hotin under the threat of the Russian army with the army
given under his command there, and, however, to leave one of his sultans
with sufficient numbers of Tatar soldiers in Kavşan for assisting Özi and
Bender if necessary
5 – 15 Temmuz 1769
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
celâdetlü Kırım Hânı hazretlerine yazılan
nâme‑i hümâyûn‑ı mehâbet‑makrûn müsveddesidür.
Ba‘de'l‑elkâb. Siz ki Hân‑ı hamiyyet‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz; siz irsen ve
aslen ve zâten ve neslen Saltanat-ı Seniyye‑i ebediyyü'l‑istimrâr u sermediyyü'l‑istikrârumun hayr‑hâh u sadâkat‑kârı olup sizden bi‑avnihî Te‘âlâ işbu sene‑i mübâreke‑i amîmetü'l‑meymenede vukû‘ bulan sefer‑i hümâyûn‑ı zafer‑makrûnumda ve sâ’ir taraf‑ı şâhânemden zimâm‑ı hall ü akdi yed‑i kifâyetlerine müsellem
ve uhde‑i hamiyyet ü dirâyetlerine mufavvaz olan kâffe‑i umûr u husûsda rızâ‑yı
meyâmin‑iktizâ‑yı mülûkâne ve dil‑hâh‑ı bî‑iştibâh‑ı husrevâneme muvâfık harekât‑ı cemîle ve mesâ‘î‑i celîle zuhûrı me’mûl‑i tab‘‑ı ınâyet‑neb‘‑ı husrevânem
oldığı avâtıf‑ı aliyye‑i şâhânemden size Kırım Hânlığı ihsân ve Ordu‑yı Hümâyûnuma da‘vet ile nâ’il‑i teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânem oldığınuzda düstûr‑ı ekrem
ilâ-âhırihî (     ) Vezîr‑i A‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve Serdâr‑ı Ekrem‑i mansûru'l‑alemüm el‑Hâc Mehemmed Emîn Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi'l‑ızzi
ve't‑te’yîdi iktidârahû ve ikbâlehûnun lisânen takrîr u tefhîmlerinden ma‘lûmunuz
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olup müşârun-ileyh Serdâr‑ı Ekremüm dahı kendüye olan tavsiye‑i aliyye‑i husrevânem üzre mevdû‘‑ı dürc‑i cibilleti olan cevher‑i asâlet ü fatânet müsted‘âsınca her umûrda âkılâne ve müdebbirâne hareket ve iktizâ‑yı maslahatı pey-der-pey
cenâbınuz ile muhâbere ve Ordu‑yı Hümâyûnumda olan ricâl‑i mu‘temedü'l‑akvâl
ve sâ’ir nîgû‑hâhân‑ı Devlet‑i Aliyyemüz ile müzâkere ve icrâ‑yı sünnet‑i seniyye‑i
meşveret ve taraf-taraf kahr‑ı müşrikîn içün sevk-ı ketîbe‑i celâdet ve me’mûr oldığı işbu sefer‑i zafer‑eserde nasr u tevfîk‑ı İlâhiyyeyi Dergâh‑ı Hazret‑i Hakk'dan
istid‘â iderek mâh‑ı Saferu'l‑hayrun Yiğirmi beşinci güni zîr‑i sâye‑i livâ’‑i Seyyidü'l‑ebrâr'da mevcûd cünûd‑ı Müslimîn ile sahrâ‑yı Bender'e vusûl ve cenâb‑ı
ni‘me'l‑me’âbınuz dahı mâh‑ı mübâreke‑i merkûmenün Yiğirmi sekizinci güni sahrâ‑yı mezbûrede Ordu‑yı Hümâyûnuma lâhık olup Sadr‑ı A‘zam u Vekîl‑i Mutlak u
Serdâr‑ı Ekremüm müşârun-ileyh ile Sırb‑ı Cedîd'de vâkı‘ İlsavet113 ve Mirhorad ve
Orhankrad nâm Moskov keferesi kılâ‘ını feth u teshîr husûsı müzâkere ve ser‘asker ve levâzimi ba‘de't‑tertîb mâh‑ı Rebî‘u'l‑evvelün Beşinci Ahad güni Kavşan'a
azîmet ve orduda karâr‑dâde olan re’y üzre Sırb‑ı Cedîd üzerine azîmet tedârükine
tarafeynden ihtimâm olunurken irtesi İsneyn güni on bin Tatar ile me’mûren Hotin
tarafında olan Bucak Ser‘askeri İslâm Giray Sultân dâme ulüvvühûnun tahrîrâtıyla
âdemîsi vürûd idüp hulâsasında mâh‑ı Rebî‘u'l‑evvelün İkinci Hamîs güni Moskov
keferesinün külliyyetlü tabur‑ı makhûrı Hotin'e sekiz sâ‘at mesâfesi olan Kurugene
nâm mahalle gelüp ve mahall‑i mezbûrdan Turla Suyı üzerine beş aded köpri kurup dört‑beş sâ‘at zarfında asker‑i bî‑şümâr‑ı hezîmet‑âsârını köprilerden imrâr ve
Hotin toprağına idhâl idüp kadem be‑kadem hareketde oldığı ve melâ‘în‑i mesfûrîn
kesret ü vefret üzre olmağla küffâr‑ı hâk‑sârun tekrâr hey’et‑i gurûrâne ile Hotin'e
yörümesi Hotinlü'nün ıztırâblarına bâ‘is olmağla Hotin Kal‘ası'na ve Ser‘askeri
ordusına piyâde vü süvârî külliyyetlü asker ü top u cebehâne ve vüzerâ vü mîr‑i
mîrân ta‘yîn olunmasını kâ’imenüzde tahrîr; ve Hotin Ser‘askeri olan Rûmili Vâlîsi
düstûr (      ) Vezîrüm Mehemmed Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehûnun tahrîrâtı
me’âlinden dahı asker ü mühimmât u şa‘îr ve zehâyir‑i sâ’ire ile imdâda müsâra‘at
olunması tastîr olunup bu esnâda Hotin tarafına imdâd akdem‑i umûr‑ı dîn ü Devlet‑i Aliyyemden oldığına binâ’en cenâbınuz bi'n‑nefs külliyyetlü Tatar askeriyle
ber‑vech‑i müsâra‘at Hotin hudûdına mürûr iden tabur‑ı makhûr‑ı küffârı mukâbele
vü kahr u istîsâl içün azîmet ve ma‘ıyyetlerinde bulunup re’y‑i savâb‑dîd‑i ilhânî ve
tedbîr‑i isâbet‑pezîr‑i keyânîleri üzre hareket ve kahr u tedmîr‑i gürûh‑ı müşrikîn ile
levs‑i vücûd‑ı habâset‑nümûdlarından hudûd‑ı İslâmiyyeyi tanzîf u tathîr zımnında
Ordu‑yı Hümâyûnumdan dahı serî‘an ve âcilen ma‘ıyyetinüze lâhık olmak üzre
otuz‑kırk bin süvârî ve top u cebehâne mühimmâtıyla külliyyetlü piyâde asker ve bir
vezîr‑i gayret‑eser ve birkaç nefer mîr‑i mîrân‑ı şecâ‘at‑güster ta‘yîn olunmasını tahrîren ve takrîren arz u iltimâs eylediğinüze binâ’en iltimâsınuza müsâ‘ade‑i aliyye‑i
şâhânem erzânî kılınup matlûb olan asâkir ve mühimmât‑ı top u cebehâne ve
bi'l-cümle eyâleti askeri ve kapusı halkıyla Diyarbekir Vâlîsi düstûr (     ) Vezîrüm
113
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Mehemmed Emîn Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve kezâlik eyâleti askeri ve
kapusı halkı ve levendâtıyla Karaman Beğlerbeğisi Ali dâme ikbâlühû ve Çorum
Mutasarrıfı paşa tesyîr ve Ordu-yı Hümâyûnumda mevcûd Dergâh-ı Mu‘allâm Yeniçerilerinün süvârî serdengeçdileri dahı ma‘ıyyet‑i ilhânîleriyle vâsıl olmak üzre
ta‘yîn ve yiğirmi bin mıkdârı piyâde Dergâh-ı Mu‘allâm Yeniçerileri Ocağı'nun
kul-kethudâsı ile ve kifâyet mıkdârı top u cebehâne mühimmâtı ile idârelerine iktizâ mıkdârı topcı neferâtı ve cebeci vü top-arabacılarından dahı dört orta tesyîr
olunmağla bu bâbda ve her hâlde niyyet‑i hâlisa ve gayret ü şecâ‘at-i cibilliyyenüz üzre asker‑i nusret‑eser‑i Tatar ve selâtîn-ı gayret‑medâr ve mîrzâyân ve sâ’ir
kabâ’il‑i hamiyyet‑şi‘ârı derhâl cem‘ ve ma‘ıyyetinüze me’mûr kılınanları re’y‑i
savâb‑âşinâ‑yı kâânîleri üzre umûr‑ı dîn‑i mübînde istihdâm ve Hotin Ser‘askeri
müşârun-ileyh ile ittifâk ve bu esnâda Tabur nâm mahalde ikâmeti fermânum olan
sâbıkâ Bender Ser‘askeri düstûr (     ) Vezîrüm Ali Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû
tarafına dahı iktizâ iden husûsları tahrîr u te’kîd iderek serî‘an ve âcilen adû‑yı
dîn‑i mübînün tabur‑ı makhûrı üzerine azîmet ve müste‘înen bi'llâhi Te‘âlâ Hotin ve
Boğdan hudûdlarına ve Hotin Kal‘ası üzerine hücûm iden melâ‘în‑i dalâlet‑âyîni;
Bismillâh. "Uktülûhüm haysü vecedtümûhüm."114 nass‑ı kerîmi mefhûmı üzre katl ü
istîsâl ile küffâr‑ı dûzah‑karârdan avn ü ınâyet‑i Perverdigâr ile gereği gibi ahz‑i sâr u
intikâm idüp Dergâh‑ı Hazret‑i Kâdı'l‑hâcât'dan niyâz ü istid‘â olundığı üzre yüzinüzden zuhûrı me’mûl‑i şâhânem olan fütûhât‑ı celîle vü nusret‑i cemîle haberleriyle
âmme‑i muvahhıdîni dil‑şâd ve rûh‑ı enbiyâyı şâd eylemeğe şedd‑i nitâk‑ı gayret ve
i‘lâmı mühimm husûsâtı Ordu‑yı Hümâyûnuma i‘lâm u iş‘âra müsâra‘at ve berü taraflar dahı asâkir‑i Tatar'dan115 hâlî kalmayup inde'l‑hâce Özi ve Bender taraflarına
i‘ânet içün umûr‑dîde selâtînden mücerrebü'l‑etvâr bir sultânı münâsib gördiğünüz
vech üzre kifâyet mıkdârı Tatar askeriyle Kavşan'da ikâmete ta‘yîn ve her husûsı kendüye tavsiye vü tefhîm eyleyesiz.
Fî-evâ’ili Ra., sene [1]183
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Kırım Hanlığı'na Kaplan Giray'ın Tayini

77

Appointment of Kaplan Giray to the Crimean Khanate
Düşman üzerine akınlar yapmadığı için üstünlük sağlamalarına sebep
olan Devlet Giray'ın azledilip Kırım Hanlığı'na Selim Giray oğlu Kaplan
Giray'ın tayin edilerek hanlık berat ve hediyeleri ile sefer münasebetiyle çok
miktarda para gönderildiği; kendisinden Eflak, Boğdan ve Lehistan'a akınlar
düzenlemesi ve Hotin Kalesi'nin kurtarılması için gayret sarfetmesinin
beklendiği hususunda Sultan lll. Mustafa'dan name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Mustafa III to Kaplan
Giray about appointing Kaplan Giray, the son of Selim Giray, to the
Crimean Khanate dismissing Devlet Giray who was caused to be defeated
by the enemies as he did not make raids on them, and sending the charter
(berat) of khanate, the gifts and a large amount of money on the occasion
of campaign, and expectation from him to conduct raids against Wallachia
(Eflak), Moldavia (Boğdan) and Poland (Lehistan), and to do his best to
recover the Castle of Hotin
16 – 26 Şubat 1770
Taraf‑ı hümâyûn‑ı hazret‑i Cihân-dârî'den
Hâlâ Kırım Hânı Kaplan Giray Hân hazretlerine yazılan nâme‑i hümâyûndur.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, sa‘âdet‑iktisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'letemmi ve'l-fahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet,
sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî bi'l-fi‘l Kırım Hânı olan Kaplan
Giray Hân ibn‑i Selim Giray Hân dâmet ma‘âlîhi:
Selefinüz Devlet Giray Hân Hotin avdetinden sonra birkaç def‘a sâdır olan
hutût‑ı hümâyûn‑ı mehâbet‑makrûnum mûceblerince Boğdan memleketine ve Fokşan ve Bükreş taraflarına istîlâ iden Moskovlu ve Boğdanlu ve Eflaklu hâinleri üzerlerine çapul u akın, a‘dâ’‑i dîn‑i mübîni tedmîr ve emvâl ü eşyâların iğtinâm ve nisâ
vü sıbyânların seby ü esîr eylemesi tavsiye vü te’kîd olundukda Kişnev'den aşağı
geçmeyüp ve yanına cem‘ olan guzât‑ı gayret‑şi‘âr‑ı Tatar'ı karındaşları ile dahı
memleket‑i Boğdan'a tesyîr eylemediğine binâ’en Boğdan memleketine istîlâ iden
Moskovlu la‘în Boğdanlu usâtıyla ma‘an gâh Bender'e ve gâh Kalas ve İbrail ve
etrâfına yöriyüp Tatar karyelerinden hayvânât sürüp Tuna sevâhıline istîlâ kasdıyla
günden güne cem‘ıyyet ü tedârükde oldığı resîde‑i sâmi‘a‑i mülûkânem ve esfâr‑ı
sâbıkada ve hattâ geçen senede dahı asâkir‑i gayret‑şi‘âr‑ı Tatar'dan ve mîrzâyân
ve güzîde-i kabâ’il ve selâtînden nice-nice me’âsir‑i makbûle ve çapul u akınlar ile
âsâr‑ı sa‘îde ve fütûhât‑ı kesîre zuhûr idegeldiği mesbût‑ı sahâyif‑i rûzgâr ve esfâr‑ı
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hümâyûnda cümlesi bezl‑i vüs‘ u iktidâr idegeldikleri ma‘lûm‑ı ılm‑i âlem‑ârâ‑yı
mekârim‑nisâr‑ı şâhânem olup lâkin Hân‑ı sâbık‑ı müşârun-ileyhün i‘mâl‑i askerde
acz ü kusûrı ve düşmen üzerine azîmetde vehm ü fütûrı nümâyân olmakdan nâşî
azlolunup ve siz urûğ‑ı bâ‑fürûğ‑ı ilhâniyândan memdûhu'l‑âsâr Selim Giray Hân-ı
merhûmun necl‑i necîbi ve selâtîn-ı besâlet‑nişânun eşca‘ u erşedi oldığınuz hasebiyle bu def‘a şeref‑rîz‑i sudûr olan hatt‑ı hümâyûn‑ı mevhibet‑makrûn‑ı husrevânem mûcebince Kırım Hânlığı cenâb‑ı vâlâ‑nisâbınuza ta‘lîk u tevcîh olunmağla
tevcîhini hâvî berât‑ı behcet‑âyât‑ı cihân‑bânîmüz tasdîr u imlâ ve teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden bir sevb semmûr‑ı mûcibü's‑sürûr‑ı sultânî ve iki kıt‘a sorguc‑ı116 mefâhır‑pûş‑ı cihân‑bânî ve bir kıt‘a murassa‘ tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i hâkânî
ve bir kabza şemşîr‑i adû‑tedmîr‑i husrevânî ile atıyye‑i hâssa‑i hümâyûnumuzdan
dört bin aded zer‑i mahbûb ve sefer‑i hümâyûn atıyyesi olmak üzre elli bin guruş ve sefer‑i hümâyûnumda bezl‑i tâb u gayret içün ber‑vech‑i mu‘tâd sekbânân
ulûfesi olmak üzre elli bin guruş ve tîrkeş‑bahâ olmak üzre kırk bin guruş dahı
ihsân u irsâl‑i hümâyûnum olmağın (     ) ile irsâl kılındığını mübeyyin işbu nâme‑i
hümâyûn‑ı mülâtafet‑meşhûnumuz irsâl olundı.
Lede'l‑vusûl; ihsân‑ı hümâyûnumuz olan teşrîfât‑ı seniyye‑i şâhânemüzi
hutuvât‑ı ta‘zîm u ibcâl ile ba‘de'l‑istikbâl hıla‘‑ı seniyyemüzi zîb‑i dûş-ı istîhâl
ve sorguc‑ı117 meyâmin‑hurûşı pîrâye‑i ser-tâc‑ı ibtihâc ve tîrkeş ü şemşîr‑i
adû‑tedmîri dahı bend‑i miyân‑ı mufâharet ü i‘tibâr ve hâssaten olan atıyye‑i
behiyyemüzi pîrâye‑i ceyb‑i iftihâr ve sefer atıyyesi olan meblağ‑ı merkûmı
dahı mehâmm‑ı seferiyyenüze şimdilik sarf ve tîrkeş‑bahâ ve ulûfe‑i sekbânânı
dahı mu‘tâd ve kâ‘ıde‑i müstedîme üzre askerinüze taksîm ü nisâr ile Dergâh‑ı
Hazret‑i Vâhibü'l‑atâyâ'dan temennâ‑yı tevfîk [u] nusret iderek cem‘ olan asâkir‑i
gayret‑me’âsir‑i encüm‑şümârınuzı derhâl tanzîm ve bi'n‑nefs bâzû‑yı şecâ‘ati
teşmîr ve a‘dâ’-i dîn‑i mübîn üzerine iktizâsına göre birkaç koldan çapul u akınlar
iderek küffâr‑ı hâk‑sârı Boğdan memleketinde bi'l-cümle katl ü tedmîr ve nisâ
vü sıbyânların seby ü esîr ve emvâl ü eşyâların ahz ü iğtinâm Bükreş ve Potşan
ve sâ’ir mahalleri ve Eflak derûnını ihrâk u tahrîb iderek a‘dâ’‑i dîn‑i mübînden
gereği gibi ahz-i sâr u intikâma bezl‑i vüs‘ u tâkat eyleyesiz. Du‘â‑yı hayr‑ı
serî‘u't‑te’sîr‑i şâhânem size ve sizünle olan selâtîn u rü’esâ‑yı kabâ’il‑i gayret‑şi‘âr
ve mîrzâyân u asâkir‑i Tatar‑ı adû‑şikâr haklarında masrûf u tezkâr oldığı yakînen
meczûmunuz olup ve hâlâ Sadr‑ı A‘zam‑ı sütûde‑şiyem ve Vekîl ü Serdâr‑ı Ekrem‑i
sadâkat‑alemüm düstûr‑ı ekrem, müşîr‑i efham, nâzımu menâzımi'l‑ümem ilââhırihî Vezîrüm el‑Hâc Halil Paşa edâma'llâhü Te‘âlâ iclâlehû ve dâ‘afe bi't‑te’yîdi
ikbâlehû ve iktidârahû ile umûr‑ı mehâmm‑ı seferiyyeyi bi'l‑ittifâk ve'l‑muhâbere
re’y ü ittihâd iderek işbu sene‑i müyemmenede ınâyet‑i Hazret‑i Vehhâb ile düşmen‑i
dînden gereği gibi ahz-i intikâma gayret ve düşmen‑i hızlân‑karîni katl ü tedmîr
ve Boğdan ve Eflak derûnına kaviyy ü muhkem çapullar ve seferler ile a‘dâ’‑i
116
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dîn‑i mübînün nisâ vü sıbyânlarını seby ü esîr ve emvâl ü eşyâların ahz ve guzât‑ı
gayret‑simâta iğtinâm itdüre[re]k memleket‑i Boğdan ve Eflak'ı levs‑i vücûd‑ı
dalâlet‑nümûdlarından tathîr ve tedmîr ü ta‘kîb iderek inşâa'llâhü'l‑Melikü'l‑Mu‘în
Hotin Kal‘ası'nı dahı dest‑i nuhûset eser‑i adûdan tahlîs ve Leh memleketi derûnına
dahı geçüp bilâd-ı dalâlet‑mu‘tâd‑ı küffâr‑ı bed‑nihâdı [istîlâ] iderek istirkâk u
istîsâl‑i a‘dâya bezl‑i cüll‑i himmet ve âbâ vü ecdâdınuz misillü me’âsir‑i makbûle
ızhârına sarf‑ı nakdîne‑i tâb u kudret eylemenüz mesned‑i bülend‑i hânî ve erîke‑i
übbehet‑mend‑i kâânîlerinde müstekırr ve i‘tilâ’‑i şân ve irtifâ‘‑ı kadr u unvânınuz
dem be-dem mütezâyid ü mütekâsir olacağı bî‑iştibâh oldığı ma‘lûmunuz oldukda
meknûz‑ı zamîr‑i celâdet‑semîrinüz olan cevher-i gayret ü şecâ‘ati ızhâr u nisâra
mübâderet ve kâtınîn-ı ülke‑yi Kırım olan ulemâ vü sulehâ ve ümerâ vü mîrzâyân
ve eşrâf u a‘yâna alâ-merâtibihim ikrâm ve zu‘afâ vü fukarâyı vücûh-i mazârdan ve
mekâyid‑i a‘dâdan vıkâyet ü sıyânete ihtimâm ve hemmâre neşr‑i me’âsir‑i adâlet
ile nizâm‑ı memlekete dahı ikdâm‑ı tâmm eyleyesiz; şöyle bilesiz.
Fî-evâhıri L., sene [1]183

Yedisan Mirzalarının Kırım Hanına İtaat Etmeleri

78

Yedisan Mirza's Obedience to the Crimean Khan
Yedisan halkı adına Kırım hanına göndermiş oldukları mektupta Osmanlı
Devleti'ne bağlılıklarını bildirmiş olmalarından memnuniyet duyulduğu,
ancak Rusya ile yapılan antlaşma Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne bağlılığını
ortadan kaldırmadığından Kırım hanlarına itaatlerinin Osmanlı'ya itaat
demek olacağına dair Sultan I. Abdülhamid tarafından Yedisan Mirzası Can
Mehmed ve diğer mirzalara gönderilen ferman-ı hümayun
Imperial edict (ferman-ı hümayun) sent by Sultan Abdülhamid I to Can
Mehmed, the Yedisan Mirza, and to the other mirzas about the satisfaction
with declaring their loyalty to the Ottoman Empire in the letter sent by
them on behalf of the Yedisans to the Crimean Khan, and, nevertheless,
that their obedience to the Crimean khans would mean obedience to the
Ottomans since the treaty signed with Russia did not cancel the dependency
of Crimea to the Ottoman Empire
4 – 14 Mart 1775
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Yedisan mîrzâlarından Cân Mehmed ve sâ’ir mîrzâyân ve söz sâhıblerine ve
ihtiyârlarına hüküm ki:
Hıtta‑i Kırım ve havâlîsinde mutavattın kabâ’il‑i Tatar‑ı diyânet‑şi‘ârun öteden
berü Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrâruma olan râbıta‑i ihlâs u taviyyetleri ve
ale'l‑husûs urûğ‑ı pür‑fürûğ‑ı Cengîziyye'den memleket‑i Kırım'da mütevessid‑i
visâde‑i hükûmet‑rânî olan hânân‑ı kâânî‑nijâd ve selâtîn-ı hamiyyet‑mu‘tâdun
cânib‑i Saltanat-ı Seniyyeme tahakkuk iden zâbıta‑i incizâb ü husûsıyyetleri minkülli'l‑vücûh cümlesinün haklarında neşr‑i me’âsir‑i eşfâk‑ı dâverâne ve bezl‑i
mevâhib ü eltâf‑ı Hudâvendigârânemi müstelzim oldığı îrâd‑ı bürhân u delîlden
müstağnî olup ve Rûsiyye askerinün ber‑muktezâ‑yı takdîr‑i mümteni‘u't‑tağyîr
Kırım cezîresine duhûl ü istîlâları evânında Kırım ahâlîsi ve sâ’ir kabâ’il‑i Tatar'un
mücerred muhâfaza‑i ırz u ıyâl zımnında zarûrî ihtiyâr eyledikleri sûret‑i muvâza‘a
sadâkat‑i dîrînelerine münâfât îcâb ider kazâyâdan olmayup mukaddem ü mu’ahhar
vürûd iden urûz u mahzarlarından dahı leyl ü nehâr zafer ü nusret‑i Devlet‑i
ebed‑müddetüme müterakkıb u muntazır oldukları zâhir u müstebân oldığından
başka sen ki mûmâ-ileyh Cân Mehmed Beğ'sin, hâlâ Kırım Hânı Sâhib Giray Hân
dâmet ma‘âlîhi tarafına bu def‘a gönderdiğün kâğıdunda senün ve Yedisan halkınun
her vechile cânib‑i Saltanat-ı Seniyyeme inkıyâd u itâ‘atde oldığınuz mastûr u
muharrer oldığına binâ’en Hân‑ı müşârun-ileyh kendüye gelen kâğıdını Der-bâr‑ı
atûfet‑karâruma tesyîr ve hulâsa‑i mefhûmı ma‘lûm‑ı husrevânem oldukda senden
ve Yedisan halkından me’mûl ü melhûz‑ı mülûkânem olan sadâkat ü istikâmet
ve gayret‑i İslâm u diyâneti te’yîd ü te’kîd itmekle cümlenüzün hakkında hüsn‑i
teveccühât‑ı şâhânem mütezâyid ü efzûn olmışdur; ber-hûrdâr olasız. Devlet‑i
Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrârumla Rûsiyye Devleti beyninde nizâm u istikrâr bulan
musâleha şurûtında hıtta‑i Kırım'da hutbe vü sikke nâm‑ı nâmî‑i husrevâneme cârî
olup kuzât‑ı Kırım dahı Tatar ulemâsından olmak ve kuzât‑ı asâkir‑i Devlet‑i Aliyyem
câniblerinden nasblarına izn‑i şer‘î mürâselesi virilmek ve hânân‑ı Kırım'a taraf‑ı
vâzıhu'ş‑şeref‑i şâhânemden teşrîfât‑ı hümâyûn ve menşûr‑ı hânî i‘tâ olunmak ve
bundan mâ‘adâ Kırım hânları umûr‑ı hâriciyye vü dâhıliyyelerinde serbest olmak
husûsına nizâm virildiği ve mecmû‘unuz üzerlerine hafd‑ı cenâh‑ı ınâyet ve isbâl‑i
zılâl‑i birr u mekremet vâcibe‑i zimmet‑i himmet ve râtibe‑i uhde‑i ma‘delet‑i
şehriyârânem oldığını ve sizün gibi sâdık u mütedeyyin tavâ’if‑i bâhiru's‑sedâddan
mekârim‑i celîle‑i tâc-dârânem bir dürlü dirîğ kılınmayup avn‑i Kâdir‑i Müste‘ân
ile sâye‑i merâhım‑vâye‑i şehen‑şâhânemde çekdiğinüz meşâkk u mihanun dünyevî
vü uhrevî mükâfâtına nâ’il olacağınuz bî‑iştibâh idüği ma‘lûmunuz oldukda bundan
böyle dahı Hân‑ı ma‘alî‑unvân‑ı müşârun-ileyhün emr u re’yine mutâva‘at taraf‑ı
vâzıhu'ş‑şeref‑i Pâdişâhâneme inkıyâd u itâ‘at oldığını ve cânib‑i adâlet‑menâkıb‑ı
hıdîvânemden vücûhla mazhar‑ı lutf u mürû’et ve nâ’il‑i cûd ü atûfet olacağınuzı
mukarrer bilüp muktezâ‑yı diyânet ü İslâmınuzı icrâya mübâderet eylemenüzi
beyân ve Devlet‑i Aliyyeme olan sıdk‑ı derûn ve râbıta‑i rûz‑efzûnunuz nezd‑i
dâverânemde karîn‑i şâbâş u tahsîn oldığını i‘lân siyâkında harekât‑ı merğûbenüzi
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istihsânen işbu fermân‑ı celîlü'ş‑şânum ısdâr ve tarafınuzdan Hân‑ı müşârun-ileyhe
tahrîrât ile gelüp Âsitâne‑i Sa‘âdet‑âşiyâneme ib‘âs olunan Murad Mîrzâ zîde
kadruhû ile irsâl olunmışdur.
Siz ki Cân Mehmed Beğ ve sâ’ir Yedisan mîrzâları ve söz sâhıbleri ve ihtiyârları
mûmâ-ileyhimsiz; esâs‑ı dîn‑i mübîn ve binâ‑yı metîn‑i şerî‘at‑ı Seyyidü'l‑mürselîn
cihet‑i câmi‘a‑i tevâfuk‑ı muvahhıdîn ile mümehhed oldığı zâhir u âşikâr ve
sizlerün cümlenüz zîr‑i hımâye vü sıyânet‑i hudâvendigârânemde mahmî olmanuz
lâzime‑i kavâ‘ıd‑i mu‘tebere‑i Hılâfet ve mübteğâ‑yı merâsim‑i mukarrere‑i adâlet
olup bi‑mennihî Sübhânehû ve Te‘âlâ dâ’imen ve müstemirren zıll‑i zalîl‑i tâcdârânemde müreffehü'l‑hâl ü emînü'l‑bâl safâ‑yı hâtır ile evkât‑güzâr olacağınuz
muhakkak olmağın bundan böyle dahı Hân‑ı müşârun-ileyhün emr u re’yine
mütâba‘at ve tahsîl‑i rızâ‑yı yümn‑iktizâ‑yı mülûkâneme nisâr‑ı vüs‘ u makderet
eylemenüz bâbında.
Fî-evâ’ili M., sene [1]189

Kırım Hanlığı'na Devlet Giray'ın Tayini

79

Appointment of Devlet Giray to the Crimean Khanate
Kırım ve havalisinde sakin Tatar kabileleri önde gelenlerinin gönderdikleri
mahzarların cevaplarının daha sonra verileceği; Osmanlı Devleti ile
Rusya arasında yapılan antlaşma Osmanlı sultanına Kırım'a han atama
yetkisi verdiğinden, hanlık için gerekli şartları taşıyan Devlet Giray'ın
Kırım Hanlığı'na tayin edilerek hanlık berat ve hediyelerinin gönderildiği;
kendisinin de Kırım'ın nizam ve imarı ile ahalisinin adaletle idaresine gayret
etmesi hususunda Sultan l. Abdülhamid'den name-i hümayun
Imperial letter (name-i hümayun) sent by Sultan Abdülhamid I to Devlet
Giray about that the answers to the collective petitions (mahzars) presented
by the nobles of the Tartar tribes in Crimea and its surroundings would
be given later; and appointing Devlet Giray who possessed necessary
conditions for being khan to the Crimean Khanate as the treaty signed
between the Ottoman Empire and Russia gave the power to appoint
khans to Crimea to the Ottoman Sultans, and sending the charter (berat)
of khanate and the gifts; and his trying to put Crimea in order and to
construct it and to gowern its residents in justice
20 – 30 Nisan 1776
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Hâlâ fermân‑fermâ‑yı hıtta‑i Kırım
celâdetlü Devlet Giray Hân hazretlerine irsâl‑i teşrîfâtı hâvî
ısdâr olunan nâme‑i hümâyûn‑ı Cihân-dârî'nün müsveddesidür.
Cenâb‑ı emâret‑me’âb, eyâlet‑nisâb, devlet‑intisâb, zü'l-kadri'l-etemmi ve'lfahri'l-eşemm, alem‑efrâz-i hıtta‑i şehâmet, yekke‑tâz-i arsa‑i celâdet, sülâle‑i hânedân‑ı hânî, nukâve‑i dûdmân‑ı ilhânî, hâlâ Kırım Hânı olan Devlet Giray Hân dâmet
ma‘âlîhi selsâl‑ı tahıyyât‑ı sâfiyât‑ı şâhâne ve zülâl‑i teslîmât‑ı tayyibât‑ı Pâdişâhâne -ki mecrâ‑yı teveccüh-i bî‑kerân‑ı husrevâne ve ayn‑ı teveddüd‑i feyz‑iktirân‑ı
şehriyârâneden cârîdür- icrâ vü işrâb kılındıkdan sonra ma‘lûm‑ı nebâhet‑mersûmunuz ola ki:
Hıtta‑i Kırım ve havâlîsinde sâkin umûmen kabâ’il‑i Tatar‑ı diyânet‑şi‘ârun
ümerâ vü ulemâ ve vücûh ü esâtînı taraflarından mukaddem ü mu’ahhar Dergâh‑ı
ma‘delet‑penâh‑ı husrevânemüze ba‘s ü tesyîr olunan mahzarlarında ve husûsâ bundan akdemce halefeyi['s-]selâtîni'l‑kirâm ve şerefeyi['l-]havâkîni'l‑ızâm birâderân‑ı
nebâhet‑nişânınuz Kalgay Şahbâz Giray Sultân ve Nûreddîn Mübârek Giray Sultân
zîde ulüvvühümâ ve Tarîkat‑ı Kaçay Ocağı'ndan hâlâ Kâdî‘asker‑i Hânî umdetü'l‑ulemâ’i'l‑muhakkıkîn Mevlânâ Feyzullâh zîde ılmühû ve Ocakhâ‑i Erba‘a‑i Şırıniyân'dan Mehmed Şâh Mîrzâ ve Timur Şâh Mîrzâ ve Hacı Giray Mîrzâ ve Kaya
Mîrzâ ve ağavât‑ı Kırım'dan sâbıkâ Ser-hâzin‑i Hânî Mehmed Ağa ve İvaz Ağa ve
sâbıkâ Kâdî‑ı Sultânî Abdurrahman zîde ılmühû ve ümerâ’‑i Mansûriyân'dan Ali
Mîrzâ ve Kaplan Şâh Mîrzâ ve Sücûd ümerâsından Ahmed Şâh Mîrzâ ve Argun
ümerâsından Mehmed Şâh Mîrzâ ve Kasay-oğlı Kabîlesi'nden Orak Hacı Mîrzâ
ve Yedişki-oğlı Kabîlesi'nden Ali Mîrzâ ve Yedisan Kabîlesi'nden Kanay Mîrzâ ile
tekrâr irsâl kılınan mahzar‑ı âmme ile mahâzır‑ı mezkûreyi musaddık hânân‑ı sâbık
ve selâtîn-ı Cengîziyye'nün mahzarları mefâhîminde münderic matâlib ü mültemesâtun mecmû‘ına ıttılâ‘‑ı dâverânem muhît u şâmil olmağla mâdde‑i matlûbe vü
mültemesât‑ı sâ’irelerinün iktizâ iden ecvibesi bundan sonra Sultân‑ı müşârun-ileyhimâ ile îmâ vü iş‘âr olunacağı mukarrer olup ve Devlet‑i Aliyyemüz ile Rûsiyyelü
beyninde in‘ıkâd bulan musâleha şurûtında egerçi Kırım mâddesi derc ü tasrîh olunup lâkin zât‑ı ma‘delet‑simât‑ı mülûkânemüz imâmü'l‑mü’minîn ve halîfetü'l‑muvahhıdîn olmak cihetiyle ber‑muktezâ‑yı şerî‘at‑ı garrâ şu‘ûb‑ı dûdmân‑ı Cengîziyye'den kişver‑i Kırım'da müttekâ‑pîrâ‑yı nişîmen‑i ilhânî olacak hân‑ı hamâset‑unvânun tahlîf ü istinâbesi husûsı mufavvaz‑ı uhde‑i şehriyârânemüz oldığı mazmûn‑ı
ahid-nâmeden münfehim oldığından başka Devlet‑i Aliyyemüzde mukîm Rûsiyye
maslahat-güzârına bu mâdde zımnında virilen takrîr Rûsiyye feld-mareşaline irsâl
ve ol dahı Devleti tarafına tahrîr ve Rûsiyye İmparatoriçesinün kendüye i‘tâ eylediği ruhsat‑ı kâmilesi mûcebince Devlet‑i Aliyyemüzün bu makûle umûr‑ı şer‘ıyyesine Rûsiyye İmparatoriçesinün kat‘â müdâhalesi olmadığını mutazammın Maslahatgüzâr‑ı mûmâ-ileyhün virdiği memhûr u mumzâ vü ma‘mûlün‑bih senedi mefhûmı
üzre sülâle‑i selîle‑i Cengîziyye'den hılye‑i şehâmet ü diyânet ve ârâyiş‑i istîhâl ü
hamâset ile mütezeyyin ü mevsûf bir zâtun visâde‑i hânî vü evreng‑i ilhânîde ikâme
vü ık‘âdı ber‑mübteğâ‑yı şer‘-ı kavîm müsellem‑i kabza‑i irâde vü ihtiyâr‑ı Hılâ170
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fet‑penâhımuz olup siz nesl‑i nesîl‑i Cengîziyye ve asl‑ı asîl‑i kââniyyeden teşa‘‘ub
iden havânîn‑i bülend‑mekân beyninde kıdem‑i sinn ü sâl ve diyânet ü kemâl ile
pîrâste ve evsâf‑ı hamîde vü me’âsir‑i sa‘îde ile ârâste oldığınuzdan başka def‘a‑i
ûlâda dahı rütbe‑i refî‘a‑i kâânî tırâz-ı câme‑i istihkâkınuz oldığı evânda ve bu esnâda bi'l‑vekâle câlis‑i evreng‑i ilhânî oldığınuz günden berü sekene‑i memleket ve
sunûf‑ı kabâ’il‑i Tatar‑ı celâdet‑âsâr tavr‑ı dil‑pesendinüzden memnûn u şekrân ve
mesned‑i fermân-dârî vü hükümrânîde takarrur u istimrârınuzı zâhiren ve bâtınen
hâhende vü cûyân oldukları ecilden bu def‘a taraf‑ı hümâyûnumuzdan Kırım Hânlığı cenâb‑ı sa‘âdet‑me’âbınuza tefvîz u taklîd ve zât‑ı hamâset‑simâtınuzı tekrîmen
ve taltîfen teşrîfât‑ı seniyye‑i mülûkânemüzden semmûra dûhte bir sevb hıl‘at-i
mûrisü'l‑behcet‑i sultânî ve bir kabza murassa‘-gılâf şemşîr‑i adû‑tedmîr‑i hâkânî
ve kezâlik bir kıt‘a tîrkeş‑i düşmen‑küş‑i sâhıb‑kırânî ve tezyîn‑i fark‑ı celâdet‑karîninüz içün semmûr kalpak ile iki kıt‘a sorguc‑ı kişver‑sitânî ve hazîne‑i mekârim‑defînemüzden (     ) bin aded dînâr‑ı hâlisu'l‑ayâr ihsân‑ı hümâyûn‑ı cihân‑bânımuz olmağın taraf‑ı ilhânînüze olan teveccüh-i dâverânemüzi beyân u inbâ ve
e[v]reng‑i hânîye nasbınuz ile menzile‑i ızzet ü ikrâmınuzı terfî‘ u i‘lâ zemîninde
işbu nâme‑i hümâyûn‑ı mülâtafet‑mazmûnumuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ lede'l‑vusûl; siz ki hân‑ı vâlâ‑şân‑ı müşârun-ileyhsiz, teşrîfât‑ı sâmiyemüzi istikbâl idüp hıl‘at‑i cemîlemüzi kâmet‑i şecâ‘at‑pîrânuza iktisâ
ve samsâm‑ı neheng‑iltikâm ve tîrkeş‑i süreyyâ‑veş‑i mülûkânemüzi bend‑i miyân‑ı
hamiyyet‑nümâ ve sorguc‑ı pür‑zîb ü ibtihâcı zîver‑i tâc‑ı mufâharet‑efzâ eyledikden sonra mevdû‘‑ı dürc‑i cibillet‑i bâhiru'd‑diyânetinüz olan gevher‑i girân‑kadr‑i
arâkat ü tıynet‑i lâzimü'l‑istikâmetinüzde müstevda‘‑ı rüst‑i mevhibet kılınan hâssıyyet‑i gayret ve hüsn‑i akîdetinüz muktezâsınca tervîc‑i millet‑i beyzâ‑yı Nebeviyye ve vıkâye‑i kavânîn‑i şerî‘at‑ı garrâ‑yı Ahmediyye ki, kâffe‑i mülûk‑i diyânet‑şiyem ve âmme‑i uzamâ‑yı ümmet‑i fahr‑i ümemün dâreynde bâ‘is‑i iktisâb‑ı
sa‘âdet ve neş’eteynde bâdî‑i rif‘at‑i menziletleridür; ol hasîsa‑i celîlenün istihsâli
merbût‑ı cihet‑i câmi‘a‑i Hılâfet‑i Muhammediyye alâ-mü’essisihâ efzalü't‑tahıyye oldığını mülâhaza birle ülke‑yi behcet-intimâ‑yı Kırım118 ve muzâfâtında vâkı‘
cümle ulemâ vü sulehâ ve mîrzâyân u ümerâ ve sâ’ir eşrâf u a‘yân[a] alâ-kadri
merâtibihim ikrâm ve ri‘âyet‑i fukarâ vü zu‘afâ ve e‘âlî vü ahâlî üzerlerine neşr‑i
cenâh‑ı şefakat ü sıyânete himmet‑i tâmm iderek dâhıl‑i hıyta‑i hükûmetinüzde
olan umûmen kabâ’il‑i Tatar ve kâtıbe‑i sığâr u kibârun isâbet‑i havâdis‑i çarh‑ı
kec‑reftârdan mahfûzıyyetlerine ve hıtta vü ınâ‑yı Kırım'un ımâr u nizâmına müteferri‘ olan hâlât ki, nezd‑i ilhânînüzde muhtâc‑ı ta‘rîf ü beyân değildür; ol bâbda emânet‑i kübrâ‑yı hükûmetün ber‑vefk‑ı mîzân‑ı şer‘-ı mübîn îfâ‑yı levâzimine
sarf‑ı cüll‑i miknet eyleyesiz.
Fî-evâ’ili Ra., sene 1190

118

Metinde " "قدميşeklinde geçmektedir.
171

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

Şehzade Mehmed'in Doğumu

80

Shahzade Mehmed's Birth
Şehzade Mehmed'in doğduğu, bunun Osmanlı ülkesinin her tarafında
olduğu gibi Kırım'da da şenliklerle kutlanması ve ömrünün uzun olması için
dua edilmesi hususunda Sultan I. Abdülhamid'den Kırım Hanı Devlet Giray
Han'a ferman-ı hümayun
Imperial Edict (ferman-ı hümayun) sent by Sultan Abdülhamid I to the
Crimean Khan Devlet Giray Khan about celebrating the birth of Shahzade
Mehmed with festivals in Crimea as it was held in all of the Ottoman
country and praying for his long life
16 – 26 Ağustos 1776
Hâlâ Kırım Hânı Devlet Gir[ay] Hân dâmet ma‘âlîhiye hüküm ki:
"Ve rafe‘nâ ba‘zaküm fevka ba‘zın derecât."119 nass‑ı münîfi üzre hânedân‑ı muhalledü'l‑erkân‑ı şâhâne ve dûdmân‑ı şevket‑bünyân‑ı şehriyârânemüze mevhûb‑i dest‑i feyz ve mevhibet‑i Rabbâniyye olan mertebe‑i refî‘a‑i Hılâfet‑i Muhammediyye ve rütbe‑i sâmiye‑i imâmet‑i millet‑i Ahmediyye alâ-sâhıbihâ efzalü't‑tahıyyenün te’sîs‑i rükn‑i rekîn‑i devâm u istikrâr ve temhîd‑i üss‑i
esâs‑ı istidâme120 vü istimrârı halefen an-selef te‘âkub‑ı evlâd u ensâb‑ı hânevâde‑i Devlet‑i Aliyye ve terâdüf‑i ensâl ü ahlâf‑ı sülâle‑i Saltanat-ı Seniyyemüze
bâz‑beste olup binâ’en-alâ-zâlik devha‑i zâtü'l‑ağsân‑ı nesl‑i nesîl‑i hıdîvâne ve
ravza‑i müteşa‘‘ıbetü'l‑efnân‑i asl‑ı asîl‑i tâc-dârânemüzden bir nihâl‑i nevres‑i
bâğçe-saray‑ı adâletün kadd‑i keşîde‑i sâha‑i riyâz‑ı şühûd ve sâye‑figen‑i sahn‑ı
çemen‑i vücûd olmasına eküff‑i niyâz ü recâ‑yı âmme‑i muvahhıdîn mânend‑i
evrâk‑ı çınâr u yâsemîn ber‑efrâşte‑i Dergâh‑ı Rabbü'l‑âlemîn iken fe‑hamden,
sümme hamden hübûb‑ı nesîm‑i enfâs‑i ehl‑i hulûs ile gonce‑i maksûd‑ı kâffe‑i
Müslimîn-i bâlâ‑yı şâh‑ı husûlet güşâyiş‑pezîr ve müşâhede‑i tebâşîr‑i subh‑ı
ümîd ile uyûn‑ı me’mûl‑i hayr‑hâhân‑ı dîn ü devlet münevver ü karîr olup işbu
Bin yüz toksan senesi mâh‑ı Recebü'l‑ferdinün Altıncı Çehârşenbih hılâl‑i edâ‑yı
salât-i subhda kâşin‑i sulb‑i sâmî‑i dâverânemüzden şehzâde‑i civân‑baht‑ı mü’ebbed [ve] ferzend‑i dil‑bendimüz es‑Sultân Mehemmed ammerahu'llâhü Te‘âlâ
bi‑lutfihi's‑sermed verâ‑yı sürâdikât‑ı harem‑sarây-ı ınâyet‑i Samedâniyyeden
kadem‑nihâde‑i kasr‑ı velâdet ve envâr‑ı sürûr‑ı makdem‑i meyâmin‑tev’emi
cümlenün kâşâne‑i kulûbını meşrık‑ı azvâ’‑i âftâb‑ı meserret eylemekden nâşî şük119
120
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ran li‑hâzihi'n‑ni‘am Âsitâne‑i Ma‘delet‑âşiyânemüzün derûn u bîrûnında ve mecmû‘‑ı Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i şehen‑şâhânemüzden ber‑mu‘tâd‑ı kadîm
icrâ‑yı rüsûm‑ı şehr‑âyîn olunmasını hâvî evâmir‑i aliyyemüz neşr u ib‘âs olunup
cenâb‑ı celâdet‑nisâbınuz ve gerek sâ’ir hıtta‑i Kırım ve havâlîsinde mevcûd ümerâ
vü ulemâ vü sulehâ ve ahâlî vü kabâ’il‑i Tatar‑ı diyânet‑şi‘ârun cümlesi taraf‑ı vâzıhu'ş‑şeref‑i mülûkânemüze olan hulûs‑ı‑bâl‑i safvet‑iştimâlinüz lâzimesince sipihr‑i
sülâle‑i selîle‑i husrevânemüzden tulû‘ u sütû‘ iden kevkeb‑i dırahşân‑ı efenn‑i
Hılâfetün âsmân‑ârâ‑yı zuhûr u bürûz olmasından memnûn u mesrûr olacağınuz
zâhir u âşikâr olmak hasebiyle bu peyâm‑ı behcet‑iltizâmdan zât‑ı arâkat‑simâtınuz
dahı hıssa‑yâb‑ı hazz‑ı evfâ olmanuz zımnında tebşîren ve i‘lâmen işbu fermân‑ı
nevâziş‑unvânımuz ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
İnşâa'llâhü Te‘âlâ keyfiyyet ma‘lûm‑ı asâlet‑mersûmunuz oldukda şehzâde‑i
civân‑bahtımuzun ârâyiş‑i kımât-ı vücûd ve pîrâye‑i gehvâre‑i şühûd oldığını
cümle ümerâ vü mîrzâyân u ulemâ vü sulehâ vü ahâlîye i‘lân u işâ‘at ve icrâ‑yı
sürûr u şâdmânî birle kurre‑i ayn‑ı husrevânemüzün füzûnî‑i ömr ü ikbâli da‘avâtını
isticlâba bezl‑i himmet eylemenüz bâbında.
Fî-evâ’ili B., sene 1190

Şehzade Ahmed'in Doğumu

81

Shahzade Ahmed's Birth
Sultan I. Abdülhamid'in Sultan Ahmed ismi verilen bir oğlunun daha
doğduğu, ancak şenlikler düzenlenmesi âdeti terkolunduğundan, mescid
vb. mekânlarda ömrünün uzun olması için dua edilmesi hususunda Kırım
Hanı Devlet Giray Han'a ferman-ı hümayun
Imperial Edict (ferman-ı hümayun) sent by Sultan Abdülhamid I to the
Crimean Khan Devlet Giray Khan about the birth of a shahzade called
Sultan Ahmed and praying for his long life in places such as mesjids and
the other places because celebrating with festivals has been left
2 – 12 Aralık 1776
Hâlâ Kırım Hânı Devlet Giray Hân dâmet ma‘âlîhiye hüküm ki:
Tevâlî‑i ahlâf‑ı selâtîn-ı adâlet‑rehîn ve terâdüf‑i a‘kâb‑ı havâkîn‑i zafer‑temkîn
a‘zam‑ı esbâb‑ı nizâm‑ı mülk ü millet ve akvâ‑yı vesâ’il‑i bakâ‑yı devlet ü saltanat olup be‑tahsîs hânedân‑ı muhalledü'l‑erkân‑ı husrevâne ve dûdmân‑ı müşeyyedü'l‑bünyân‑ı mülûkânemün te’sîs‑i esâs‑ı devâm u istikrâr ve temhîd‑i binâ‑yı
kavâm u istızhârı sülâle‑i selîle‑i tâc-dârâne ve cürsûme‑i nebîle‑i şehriyârânemden
173
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nice halef‑i kirâmî‑nijâd ve evlâd‑ı emcâd‑ı bâhiru'r‑reşâdun verâ‑yı sürâdikât‑ı
mevâhib‑i Rabbâniyye ve harem‑sarây‑ı atâyâ‑yı Sübhâniyyeden hırâmân‑ı pehnâ‑yı şühûd ve cilve‑nümâ‑yı mücellâ‑yı vücûd olması bâ‘is‑i tezâyüd‑i revnak‑ı
Hılâfet ü Şâhî ve bâdî‑i terakkî‑i şân u şükûh-i adâlet‑penâhî olmakdan nâşî cümle
hayr‑hâhân‑ı dîn ü devlet ve perverdegân‑ı nân u ni‘met‑i dâverânemüz bu bâbda
tekerrür‑i eltâf‑ı Vâhib‑i bî‑minnet ve teceddüd‑i ihsân‑ı Vehhâb‑ı bî‑ıllete intizâr
ile dest‑i güşâyende‑i kıble‑i du‘â ve ruhsâre‑fersâ‑yı secdegâh‑ı niyâz ü temennâ iken bundan mukaddem kımât‑ârâ‑yı mehd‑i velâdet ve zînet‑efzâ‑yı gehvâre‑i
sa‘âdet olan şehzâde‑i civân‑baht‑ı emcedüm es‑Sultân Mehmed es‘adehu'llâhü
Te‘âlâ bi‑feyzıhi's‑sermedün makdem‑i meyâmin‑tev’emi meserretine tâlî olarak
işbu Bin yüz toksan senesi Şevvâlü'l‑mükerreminün Yiğirmi altıncı yevm‑i mübârek‑i Sebt matla‘‑ı sulb‑i sâmî‑i Pâdişâhâne ve meşrık‑ı nesl‑i nesîl‑i hıdîvânemüzden Sultân Ahmed ismiyle müsemmâ bir kevkeb‑i dırahşân-ı mecd ü nebâhet ve
ahter‑i bülend‑mekân‑ı âsmân‑ı kadr u celâletün sütû‘ u tulû‘ı a‘yün‑i a‘yân u erkâna ifâza‑i envâr‑ı sürûr u behcet ve kulûb‑ı sükkân‑ı emsâr u büldâna îrâs‑i sunûf‑ı
hubûr u ferhat eylediğine binâ’en bu mevhibet‑i behiyye‑i Perverdigârî ve atıyye‑i seniyye‑i Kirdgârî'nün tebşîr u ihbârını hâvî Memâlik‑i Mahrûsetü'l‑mesâlik‑i
şâhânemüze sû be-sû neşr‑i emsile vü ahkâm kâ‘ıde‑i mer‘ıyyesine kıyâm olunup
siz ki Hân‑ı şehâmet‑nişân‑ı müşârun-ileyhsiz, beşâret‑i mezkûreden gerek cenâb‑ı
hamâset‑nisâbınuz ve gerek cezîre‑i Kırım ve havâlîsinde sâkin ulemâ vü sulehâ ve
mîrzâyân u ümerâ ve umûmen kabâ’il‑i Tatar‑ı diyânet‑şi‘ârun hıssa‑yâb‑ı hazz‑ı
evfâ olacağınuz bî‑iştibâh olmağın tebşîren ve i‘lâmen size dahı işbu emr‑i şerîfüm
ısdâr ve (     ) ile irsâl olunmışdur.
Dâru's‑saltana‑i Seniyyemde ve etrâf memâlik ü emsârda ber‑mübteğâ‑yı
kâ‘ıde‑i dîrîn icrâ‑yı rüsûm‑ı şehr‑âyîn olunmak husûsı terkolunup tahsîl‑i rızâ‑yı
Rabbü'l‑âlemîn içün kâffe‑i mesâcid ü ma‘âbid ve tekyeler ve hânkâhlar ve
mazânn‑ı isticâbe‑i du‘â olan mevâzı‘ u mahâfilde kurre‑i ayn‑ı şâhâne ve filze‑i
kebid‑i husrevânemün imtidâd‑ı ömr ü sıhhati ed‘ıyesine iştiğâl ve isticlâb-ı kulûb
ve tatyîb‑i havâtır‑ı sıbyâna sa‘y-i bî‑hemâl olunmak yazılan evâmir‑i münîfemde
tavsiye vü telkîn olundığı ma‘lûm‑ı hakâyık‑mersûmunuz oldukda siz dahı bu
haber‑i meserret‑eseri ulemâ vü sulehâ ve mîrzâyân u ümerâ ve a‘yân‑ı hıtta‑i Kırım
ve mecmû‘‑ı kabâ’il‑i Tatar‑ı besâlet‑disâra ifâde vü i‘lân ve hıtta‑i mezkûrede dahı
câmi‘ler ve mescidler ve sâ’ir emâkin‑i müteberrikede şehzâde‑i civân‑bahtumun
tezâyüd‑i eyyâm‑ı ömr ü âfiyeti da‘avâtına kıyâm eylemelerini tefhîm ü tenbîhe
bezl‑i cüll‑i himmet eylemenüz bâbında.
Fî-evâhıri L., sene 1190

174

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

Ignat Kazaklarının Emniyeti

82

Security of Ignat Cossacks
Osmanlı Devleti'ne bağlı ve Kırım Hanlığı'nın himayesinde oldukları halde
bazı Kırım sultanları tarafından rahatsız edildiklerini arzeden Tamanlı Ignat
Kazakları'na yönelik tecavüzün engellenmesi hususunda Kırım Hanı Devlet
Giray'a gönderilen emr-i şerif
Imperial decree (emr-i şerif) odering the Crimean Khan Devlet Giray to
stop injustice against the Ignat Cossacks in Taman who claimed that they
were disturbed by some Crimean khans in spite of the fact that they were
loyal to the Ottoman Empire and they were under the patronage of the
Crimean Khanate
10 – 20 Nisan 1776
Hâlâ Kırım Hânı Devlet Giray Hân'a Hüküm ki:
Taman cânibinde sâkin Yıgnad Kazakları öteden berü Devlet‑i Aliyyeme mutî‘ u
munkâd ve kendü hâlleriyle evkât‑güzâr olup hımâ‑yı hımâye‑i şâhânemde ihtimâ
idegeldiklerinden başka cânib‑i Saltanat-ı Seniyyeme ızhâr‑ı mutâva‘at eyledikleri
zamândan bu âna dek hânân‑ı asâlet‑nişân‑ı hıtta‑i Kırım'un zîr‑i hımâyet ü
sıyânetlerinde muhtemî olagelmişler iken bu esnâda ba‘zı selâtîn-ı Cengîziyye ve
sâ’irleri câniblerinden mazhar‑ı rencîdegî vü hasâr olduklarını Südde‑i adâlet‑karâr‑ı
şâhânemüze inhâ ve vücûh-i mazâlimden vâreste olmaları esbâbınun istihsâlini
recâ vü istid‘â idüp siz ki Hân‑ı ma‘âlî‑unvân‑ı müşârun-ileyhsiz, ez‑kadîm tâ’ife‑i
mezkûrenün cevr u te‘addîden muhâfazaları eslâf‑ı celâdet‑ittisâfınuzun muhavvel‑i
dûş-ı hımâyetleri121 olagelen kazâyâdan olmağın mesfûrlarun mutavattın oldukları
mahallerde bî‑vech selâtîn ve gayriler taraflarından âzürde vü remîde olunmamaları
hâlâtına nisâr‑ı cüll‑i himmet eylemenüz bâbında işbu emr‑i şerîfüm ısdâr u irsâl
olunmışdur.
Bu misillü itâ‘at‑güzâr‑ı Saltanat-ı Seniyyem olan tavâyifün bilâ‑mûcib ızrâr u
tekdîrleri münâfî‑i kavânîn‑i adâlet olup tâ’ife‑i mesfûrenün tahsîl‑i levâzim-i emn ü
refâhları cenâb‑ı asâlet‑me’âbınuzun süpürde‑i zimmet‑i122 keyânînüz olan mevâddan
idiği ma‘lûmunuz oldukda ber‑minvâl‑i muharrer kendülerine vukû‘ bulan tasallut u
tecâvüzün def‘ u ref‘ıyle iktisâb‑ı emniyyet ü râhatlarına ikdâm u dikkat eylemenüz
bâbında.
Evâhır‑i S., sene 1190
121
122

Metinde " "حام�ستلریşeklinde geçmektedir.
Metinde " "قامتşeklinde geçmektedir.
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Nogayların Özi Suyu Kıyısına Yerleştirilmesi

83

Settlement of Nogais in Özi Suyu (Dnieper)
Sınırın en uç noktasındaki Özi Suyu kıyısına yerleştirilen Nogayların oradan
kaldırılmaları için karşı kıyıda yaşayan Zaporoh Kazakları tarafından Rusya
Devleti nezdinde girişimde bulunulması üzerine mesele kendisine sorulan
Kırım Hanı Kırım Giray Han'ın; Nogayların daha önce zaten birkaç defa yer
değiştirdiği, onları iskân edecek başka yer olmadığı, Kazakların şikâyetlerinin
temelsiz olduğu, şayet aralarında bir müşkilat zuhur ederse bunun adaletle
çözüme kavuşturulacağı hususunda Sadrazama gönderdiği mektup
Letter by the Crimean Khan Kırım Giray Khan whom was asked of the
matter because of attempts of the Zaporog Cossacks living on the other
shore towards the Russian State for removal of the Nogais settled on the
shore of Özi Suyu (Dnieper) at the endpoint of the border, to Grand Vizier
about that the Nogais changed their places for several times, there were no
places to settle them, the complaints of the Cossacks were baseless, if any
problem occurs among them, it would be solved in justice
16 Eylül 1760
Aslı Mektûbî efendi tarafına virilmişdür.

Kırım Hânı esbak celâdetlü Kırım Giray Hân hazretleri taraflarından
cânib‑i hazret‑i Sadâret‑penâhî'ye gelen kâ’imenün sûretidür. Fî 5 S., sene [1]174
Benüm devletlü, âtıfetlü, mürüvvetlü, birâder‑i vâlâ‑güherüm sultânum hazretleri:
Hakk Sübhânehû ve Te‘âlâ hazretleri şevketlü, kudretlü, azametlü, kerâmetlü,
veliyy‑i ni‘am‑ı âlem ve Pâdişâh‑ı a‘zam u efham efendimüz hazretlerinün vücûd‑ı
âlem‑sûd‑ı hümâyûnların kâffe‑i hatâyâdan masûn ve ömr ü devletlerin yevmen
fe‑yevmâ efzûn ve zıll‑i zalîl‑i husrevânelerin üzerlerimüzde ebed‑nümûn eyleyüp
zât‑ı âlî-şânların dahı mesned‑i sa‘âdetde dâ’im ü ber‑karâr eyleye. Âmîn.
Bu def‘a çukadârımuz kullarıyla vürûd iden kâ’ime‑i devlet‑dâ’imelerinün
mazmûn‑ı münîfinde; "Âsitâne‑i Aliyye'de mukîm Rûsiyye kapu-kethudâsınun
Der‑i Devlet‑i Aliyye'ye arzeylediği bir kıt‘a takrîrinün hulâsa‑i tercemesinde
Nogay tâ’ifesinden on bin nefer mıkdârı nihâyet‑i hudûd‑ı İslâmiyye'de vâkı‘
Zaporoh Kazakları'nun sâkin oldukları mahallün karşusına nakl ü iskân itdürilüp
tâ’ifeteyn‑i merkûmeteyn ez‑kadîm birbirleriyle zıdd u mu‘ârız iken şimdiki hâlde
makarr u me’vâları beynini hadd‑i fâsıl ancak Özü Suyı olduğından birbirlerinden
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emniyyetleri olmayup Kazak tâ’ifesi dâ’imâ şikâyetden hâlî olmadıklarını tahrîr ve
def‘-ı nizâ‘ u şikâyetleri zımnında Nogay tâ’ifesinün mahall‑i mezbûrdan kaldırılup
me’vâ‑yı kadîmlerine ircâ‘ u iskân olunmalarını tastîr u istid‘â itmekle mûmâileyhün tahrîr u iltimâsından kat‘‑ı nazar tâ’ife‑i mezkûre mahall‑i merkûmda îvâ
vü îtân olunmalarında bir fâ’ide‑i mu‘teddün‑bihâ melhûz mıdur yâhûd makarr‑ı
kadîmlerine i‘âde vü ircâ‘da bir mahzûrı mûcib [mi] dür; vâkı‘-ı hâl her ne vechile
ise hakîkat‑i keyfiyyeti savb‑ı vâlâ‑yı âsafânelerine ihlâs‑kârîden tahrîr u işâret
olunmak" bâbında tavsiye‑i aliyyelerine ıttılâ‘‑ı hâlisânem muhît u şâmil olmışdur.
Kabîle‑i mezkûr tavâ’if‑i Nogaylu'nun Yediçki-oğlu ta‘bîr olunur aşîretinden
olup Otuz yedi târîhından Altmış tokuz senesi evâ’iline değin Ur sahrâsında
nehr‑i Özü sâhılinde mutavattın iken Kuban cânibinde olan aşîretleriyle iskân
itmek üzre Hân‑ı sâbık merhûm Selim Giray Hân asrında mahall‑i mezkûra nakl ü
iskân itdirilmişiken cibilliyyetlerinde merkûz olan şakâvetleri muktezâsı mahall‑i
mezkûrda olan aşâyir u kabâ’ili ifsâd u ihtilâlden hâlî olmadıklarına binâ’en Halim
Giray Hân me’vâ‑yı kadîmleri olan Ur sahrâsında iskân içün mahall‑i mezkûrdan
naklitdürüp ve vâfir şeylerin ahz ve Bender kurbinde Sarısu'da mütemekkin olan
Yedisan Kabîlesi'ni sâ’ir mahalle nakl ve yirine aşâyir‑i mezkûr Yediçki-oğlu'nı
iskân itdürmiş idi. Mahall‑i mezkûr Bender Kal‘ası'nun civârı olduğından mâ‘adâ
bir tarafdan Boğdanlu ve bir tarafdan Lehlü hudûdına karîb olmağla şakâvet ve
etrâfa îsâl‑i mazarratdan hâlî olmadıklarından mâ‘adâ tavâ’if‑i Yedisan'ı dahı
ifsâd idüp geçen sene vâkı‘ olan ihtilâle bâdî olmalarıyla ser‑i eşkıyâları olan Tîn
Mehmed Mîrzâ'nun ise keyfiyyeti beyândan müstağnî olup ma‘lûm‑ı devletleridür.
Sâ’ir erbâb‑ı fesâd mîrzâlarınun ba‘zıları ahz ü te’dîb ve ba‘zıları gûş-mâl birle
istimâlet virilüp mahall‑i mezkûr Sarısu'dan nakl ve me’vâ‑yı kadîmleri olan Irgacık
ta‘bîr olunan mahal ki, sevâhıl‑i nehr‑i Özü'ynün Gâzî-kirman yurdınun karşu Ur
sahrâsı tarafı Ur Kal‘ası'na sekiz sâ‘at mesâfedür ve mahall‑i mezkûrdan re’s‑i
hudûda değin mesâfe-i ba‘îd idüği vâzıh u âşikârdur ve bir tarafı sevâhıl‑i nehr‑i
mezkûr ile Kılburun'a değin Cemboyluk ta‘bîr olunan kabîle sâkindür. Yediçki-oğlu
kabîlesi on bin mıkdârı ta‘bîr olunmış; ihtilâl sebebiyle vâfiri derûn‑ı Bucak ve sâ’ir
mahalle perâkende olmalarıyla kabîle‑i mezkûrdan nakl ve mahall‑i mezkûra iskân
olunan bin yedi yüz hâneden ıbâretdür. Kaldı ki, Zaporoh Kazaklarınun tavattun
eyledikleri mahal nehr‑i Özü'ynün karşu cânibi olup beyni[n]i hadd‑i fâsıl ancak
Özü Suyı olduğı vâkı‘dur. Mahall‑i mezkûrun birkaç mevzı‘ında ma‘ber olup
Kazak tâ’ifesinün eşkıyâları zikrolunan ma‘berlerden mürûr ve Ur sahrâsında olan
ahâlî‑i Kırım ve Nogayluyân'un mâl ü mevâşîlerin gasb u gâret mu‘tâdları iken bu
esnâda refâhiyyet üzre berü tarafa geçüp Ur sahrâsında olan hargele vü hayvânâta
dil‑hâhları üzre dest‑dırâz mümkin olmaduğından def‘-ı gâ’ile bahânesiyle teşekkî
zımnında neş’et iden hâletdür. Zîrâ husûs‑ı mezkûrı bundan evvel Başkoşavi
zikrolunan Nogayluyân'un nakli husûsı[n]ı cânib‑i ihlâs‑kârîye tahrîr itmekle
"Tarafeynden dâhıl‑i hudûdda îvâ vü tavattun olunanlara müdâhale olunmak
Devleteyn beyninde mün‘akıd müsâlemenün şurûtından olmaduğından mâ‘adâ
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zîr‑i hükûmetünde olan Kazak tâ’ifesinün zabtına kâdir olamadığundan kat‘‑ı nazar
hudûd‑ı İslâmiyye dâhılinde küreniyle sâkin olan Kazağ'un nakline iktidârun yoğiken
mugâyir‑i şurût‑ı müsâleme derûn‑ı hudûd‑ı İslâmiyye'de iskân olunan nâsun
naklini bize niçün teklîf idersin?" diyü nakilleri husûsında ye’s birle redd-i cevâb
virilmeğin Kazak tâ’ifesinün ibrâmından nâşî tertîb eyledikleri mukaddemât idüği
bedîhîdür. Kabîle‑i mezkûreyi mahall‑i mezbûrdan gayri naklitdirecek bir münâsib
me’vâ olmamağla zabt u rabtlarına Kazak tâ’ifesinün emvâline îsâl‑i hasâretleri
vukû‘ında tazmîn ü tahsîline hulûskârları zâmin ve deruhde eyleyüp bu havâlînün
lâzime‑i uhde‑i bendegânem olan umûr‑ı külliyye vü cüz’iyyesinün temşiyyet
[ü] vıkâyesine bâ‑husûs Devleteyn beyninde akd ü rabt olunan müsâlemenün
şurût u kuyûdınun icrâsına vâcibe‑i zimmet‑i çâkerânem olduğı vech üzre rızâ‑yı
yümn‑iktizâ‑yı Pâdişâhî istihsâline sarf‑ı makdûr üzre olduğum beyândan müstağnî
idüği hüveydâ‑yı mir’ât‑ı sâfî‑derrâkleridür. Tatar tâ’ifesiyle Zaporoh Kazakları
beyninde Yetmiş iki Muharreminden işbu Yetmiş dört Muharremi ibtidâsına gelince
vâkı‘ olan zâyi‘âtları tarafeynden redd ü tazmîn ü istirdâd ile nizâ‘‑ı merkûmun
hakk [u] adl üzre rü’yet içün Kiyev cenerali ile muhâbere birle mahall‑i münâsibe
cânib‑i muhlisîden Kapucıbaşı Ali kulları ta‘yîn ve şurût‑ı musâleha ve musâfâta
ri‘âyet birle temşiyet ve rişte‑i nizâ‘un inkıtâ‘ıyla hüsn‑i hıtâma ifrâğ eylemek
husûsı tenbîh‑i ekîd olunmağın dîger kâ’ime‑i devlet‑dâ’imelerinde işâret‑i aliyye
ve tavsiye‑i seniyyeleri üzre pezîrâ‑yı husûli vukû‘ı üzre Der‑i Devlet‑i Aliyye'ye
tahrîr u ifâde olunacağı karîn‑i ılm‑i âlem‑ârâ‑yı âlîleri buyurılmak bâbında kâ’ime‑i
hulûs‑dâ’ime tahrîr ve âdemüm kullarıyla ba‘s ü tesyîr kılınmışdur. İnşâa'llâhü
Te‘âlâ ledâ‑şerefi'l‑vusûl ahvâl [ü] keyfiyyet ber‑minvâl‑i muharrer idüği muhât‑ı
ılm‑i âlîleri olup zâyi‘ât mâddesi dahı ne vech [üzre] faysal‑pezîr ve resîde‑i hıtâm
buldığın ifâde‑i nâdî‑i âsafâneleri kılınacağı karîn‑i ılm‑i devletleri buyurıldıkda
bundan böyle dahı hakkımuzda muktezî tavsiye‑i aliyye ve hüsn‑i himmet‑i
seniyyeleri der-kâr u bî‑dirîğ buyurılması mercû vü mes’ûldür.

178

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

84

Zaporoh Kazaklarıyla Tatarlar Arasındaki Anlaşmazlıklar ve
Sınırda Ticaret Güvenliğinin Sağlanması

Disagreements between Zaporog Cossacks and Tatars, and
Ensuring Security for Trade on the Border
Zaporoh Kazaklarının mallarının iade edildiği gibi diğer Kazakların zayiatlarının da tahsil olunup sahiplerine iadesi gerektiği, Zaporoh Kazaklarının
Kırım ahalisine verdikleri zararların tazmin edileceği, Acısu'da Kazakların
ihdas ettikleri köprünün yıktırıldığı ve iki taraf tüccarlarının birbirlerinin
memleketlerinde iken yanlarında tüccar olduklarını gösteren bir vesika bulundurmalarının uygun olacağı hususlarında Rusya'nın Kiev generalinden
Kırım hanına gelen mektup
Letter sent by the Russian General in Kiev to the Crimean Khan informing
that the Zaporog Cossacks' properties were returned and the other
Cossacks' damages should have been indemnified and the damages
caused by the Zaporog Cossacks to the Crimean dwellers should also have
been indemnified and the bridge established by the Cossacks in Acısu
was demolished and it would be appropriate for merchants to carry a
certificate showing that they are merchants while they are in each other's
hometowns
3 Ekim 1749

Aslı yine Hân‑ı âlî-şân taraflarına gönderilecekdür.

Celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretlerine Kiyev
ceneralinden bu def‘a gelen mektûbun tercemesidür. Fî 20 L., sene 1162
Elkâb‑ı lâyıkadan sonra hulûsâne inhâ vü i‘lâm olunur ki:
İşbu mâh‑ı Ağustosun On ikinci güni târîhı ile mektûb‑ı merğûbları mahsûs
âdemleri ızzetlü Halil Ağa bendeleri yediyle cânib‑i dâ‘îlerine vusûl ve mefhûm‑ı
celâdet‑makrûnı ma‘lûm‑ı senâkârî olup Çerkez'den Kırım'a avdet iden Andırey
Şeryatof nâm Rûsiyye bâzergânı sâlimen gelüp eşyâlarınun ba‘zısı bulundığı
yirlerden tahsîl ve kendüye teslîm olundığı iş‘âr buyurılmış; hazz itdik ve memnûn
olduk ve kusûr mâl ü eşyâsı dahı kimün yedinde ise redd ü teslîm itdirildikden
sonra yanına âdem ta‘yîn ve Rûsiyye cânibi[n]e sağ u sâlim irişdürmenüz niyâz
olunur ve bundan evvel Seç Adası'nda tarafeynün murahhasları ma‘rifeti ile iki
taraf zâyi‘âtı ba‘de'l‑müzâkere ve defter deftere tak[â]ss olunup temessükleşdikde
Barabaş Kazağı ol vakıt mükâlemede ve defter tak[â]ss olundukda dâhıl olmayup
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ancak Zaporoh Kazakları'yla zîr‑i hükûmet‑i hânîlerinde olanlarun zâyi‘âtları
mükâleme olunup fîmâ‑ba‘d iki tarafdan mutâlebe olunmamak üzre karâr
virilmekle Barabaş Kazağı'nun zâyi‘âtı tahsîl olunup hakk u adl üzre sâhıblerine
teslîm olunmağa muhtâcdur. Zîrâ mesfûrlarun zâyi‘âtı müzâkere olunmayup açıkda
kalmışdur ve bundan gayri; "Zaporoh Kazakları temessükleşdikden sonra Kırım
halkına müceddeden zâyi‘ât u hasâret zuhûr eyledi." diyü işâret eylemişsiz. Bu âna
gelince bu husûslardan haberüm yok idi. Ol ecilden Koşavi hatmanına bu def‘a
gönderilen tenbîhâtımuz ile teftîş ü tefahhusına ihtimâm‑ı tâmm eylemek üzre te’kîd
eyledik ve buldurılup ol makûle yaramazlar mâlı tazmîn ve ashâbına redd ü teslîm
ve mûcib‑i ibret içün haklarından gelinmek üzre tenbîh olunmışdur ve Acısu'da
Kazaklar'un ihdâs eyledüği köprü ahvâli işâret olunmış. Zikrolunan köprü hedm
ve fîmâ‑ba‘d böyle köprü takrîbiyle ve sâ’ir bahâne ile ecnebî hudûdlarında iskân
eylememek ancak kendülerine mahsûs olan yirlerde sâkin itdirmek üzre muhkem
tenbîh olunmışdur ve iki tarafun refâhiyyeti içün ve musâleha‑i mü’ebbedeye
ri‘âyeten bu makûle teşekkîler zuhûr itmemek içün bu tarafdan varan tüccârun
ve ol tarafdan gelen tüccârun ma‘ıyyetlerine âdemler ta‘yîn olunup hudûd başına
dek yitişdirilür ise bu nizâm indifâ‘‑ı kîl ü kâle ve emn ü râhata vesîle olur idi ve
kezâlik Zaporoh Kazakları'ndan gerek ticâretleri ve gerek gayri maslahatlarıyçün
ol tarafa gidenlerün Başkoşavi'den yedlerinde sened olup öyle gitmek üzre tenbîh
olunmışdur ve fîmâ‑ba‘d bilâ‑sened gezenlerün töhmetleri yok ise dahı yaramazdan
addolunup mesfûrlar ahz ve kayd ü bend ile Başkoşavi'ye irsâl itdiresiz ki, sâyir
yaramazlar gibi cezâ‑yı sezâları tertîb oluna.
Bâlâda zikrolunan mevâddun cümlesi ba‘de'l‑yevm temâdî vü istikrâr içün
haşmetlü Rûsiyye İmparatoriçesi cenâblarınun mahsûs emriyle Başkoşavi'ye tenbîh
olunmışdur ve tarafınuzdan dahı gerek tüccâr ve gerek sâ’ir gelenlerün yedlerinde
sened olup bu minvâl üzre gelmeği tenbîh eylemenüz mercûdur. Bu siyâkda
muhkem tenbîh olunup iki tarafa iyâb ü zehâb idenlerün emniyyeti der-kâr olmağla
işbu tedbîr tarafınuzdan dahı müstahsen kılındığı hâlde memnûn oluruz ve bundan
gayri buna dâ’ir hüsn‑i tedbîrinüz var ise işâret buyurmaları mercûdur. Bâkî.
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Kazakların Kılburun Göllerinden Tuz Tedariki

85

Supplying of Salt by the Cossacks from the Lakes of Kılburun
Rusyalı Kazakların Kılburun civarındaki Kırım hanlarına ait göllerden tuz
çıkarmalarına engel olunmaması ve çıkardıkları tuza ortak olunmaması,
bunun Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan barış antlaşmasına aykırı
olduğu hususunda Kırım Hanı Selim Giray Han tarafından Özi Kalesi
muhafızlarına gönderilen yarlığ-ı şerif
Imperial Letter (yarlığ-ı şerif) sent by the Crimean Khan Selim Giray Khan
to the guards of the Castle of Özi about not to prevent the Russian Cossacks
from extracting salt from the lakes belonging to the Crimean khans around
Kılburun, and not to share the salt with them in contrary to the peace
treaty signed between the Ottoman Empire and Russia
9 Haziran 1746
Kılburun ve havâlîsinde olan göllerden Kazak tâ’ifesinün
tuz ihrâclarına ve Özi Suyı'ndan sayd‑ı mâhî itmelerine
ruhsatı mutazammın hâlâ fermân‑fermâ‑yı iklîm‑i Kırım celâdetlü
Selim Giray Hân taraflarından virilen iki kıt‘a yarlığ‑ı belîğunbi‑aynihî
sûretleridür ki, bu mahalle sebt ü kayd olunmışdur. 19 Ca., sene [1]159
Hâlâ Özi muhâfazasında olan Yeniçeriyân u Cebeciyân u Topcıyân odabaşıları
ve bayrakdâr u aşcıyân ve oda eskileri ve sâ’ir zâbıtân u ihtiyârları ve umûmen
neferâtına inhâ’‑i yarlığ‑ı şerîf‑i hânî budur ki:
Bundan evvel Devlet‑i Aliyye‑i dâ’imü'l‑karâr ile Devlet‑i Rûsiyye beyninde
akd ü te’bîd olunan musâlehada Rûsiyye re‘âyâsından olan Kazaklar muhtâc
oldukları tuzı Kılburun kurbinde ve öteden berü hânân zabtında123 olagelen
göllerden mücerred dostluğa ri‘âyeten ihrâc eylemelerine izn ü ruhsat virilüp bu
bâbda mesfûrlara bir tarafdan mümâna‘at olunmamak üzre ve mâni‘ olanlar olur ise
def‘ olunmak bâbında mahsûs nâme‑i hümâyûn ısdâr ve mûcebince tarafımuza dahı
ihbâr olunup sâdır olan fermân‑ı vâcibü'l‑imtisâl mûcebince mesfûrlara bir vechile
dahl ü tahallül iktizâ itmeyüp zikrolunan göller ise kadîmden hânânun zabtlarında124
olagelmekle Özüli ve Kılburunlı balık tuzlamak misillü ta‘ayyüşlerine kadr‑i kifâye
tuz ihrâcını recâ itdikce ol mıkdâra izn ü ruhsat virilüp bu siyâk üzre mütemâdî
iken sizler tuz vakıtlerinde ittifâkâne hareket ve sâbıku'l‑beyân göller gûyâ sizlere
mülk‑i meşrûta olmak misillü zabtidüp mesfûrlar tuz ihrâcını murâd eylediklerinde
123
124

Metinde " "ظبطندهşeklinde geçmektedir.
Metinde " "ظبطلرندهşeklinde geçmektedir.
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çıkardıkları tuzlarına müşterik olup hılâf‑ı fermân‑ı Pâdişâhî olan hâlâta cesâret
ve iki Devlet beyninde re’y ü maslahat görilen mâddeye muhâlefet ile Kazakları
rencîde idüp nizâ‘a bâdî ve ihtilâf‑ı hâle bâ‘is olduklarınuzdan işbu yarlığımuz
tahrîr ve Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Hümâyûn'dan Seyyid Selâmi Efendi ile irsâl olundı.
Buyurdum ki:
Vusûlinde fîmâ‑ba‘d zikrolunan göllerden Kazaklara izn ü ruhsat virildüği üzre
tuz ihrâc eylediklerinde mesfûrlar ile müşterik olmak fikri ve âhar vechile hılâf‑ı
rızâ‑yı Devlet‑i Aliyye bir dürlü mâni‘ olmayup ve kendi kâr [u] ta‘ayyüşlerinüz
içün tuz ihrâcı murâdında olanlarınuz kendüsi başka ihrâc idüp gölleri zabt itmek
veyâhûd bir göle nişân vaz‘ idüp taksîm ü tansîf eylemek ve ba‘dehû mesfûrlar
ile müşterik olmak dâ‘ıyesinde olmayup vechen‑mine'l‑vücûh mesfûrlara mâni‘
olmayasız; şöyle bilesiz.

Kazakların Özi Suyunda Balık Avlaması

86

Fishing of the Cossacks in Özi Suyu (Dnieper)
Rusyalı Kazakların Özi suyunda balık avlamalarına engel olunmaması ve
avladıkları balığa ortak olunmaması, bunun Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında yapılan barış antlaşmasına aykırı olduğu hususunda Kırım Hanı
Selim Giray Han tarafından Özi Kalesi muhafızlarına gönderilen yarlığ-ı
şerif
Imperial Letter (yarlığ-ı şerif) sent by the Crimean Khan Selim Giray Khan
to the guards of the Castle of Özi about not to prevent the Russian Cossacks
from catching fish in Özi Suyu (Dnieper) and not to share fish with them
in contrary to the peace treaty signed between the Ottoman Empire and
Russia
9 Haziran 1746
[19 Ca., sene 1159]
Hâlâ Özi Kal‘ası muhâfazasında olan Yeniçeriyân u Cebeciyân u Topcıyân
odabaşıları ve bayrakdâr [u] aşcıyân ve oda eskileri ve sâ’ir zâbıtân u ihtiyârları ve
umûmen neferâtına inhâ’‑i yarlığ‑ı şerîf‑i hânî budur ki:
Bu def‘a Devlet‑i Aliyye‑i ebediyyü'l‑istimrâr ile Devlet‑i Rûsiyye beyninde
akd ü ahd olunan sulh u müsâlemede Rûsiyye re‘âyâlarından olan Kazaklar Özi
Suyı'nda meccânen sayd‑ı mâhî eylediklerinde mesfûrlara bir tarîkıle mümâna‘at
olunmamak üzre Devleteyn beynlerinde karâr‑dâde olunmışiken hâlâ mesfûrlar
sayd‑ı mâhî eyledikde sizlerden ba‘zılarınuz cebren şerîk ve mesfûrlarun kârlarına
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müşterik olmak takrîbiyle mâ‑beynde münâze‘a zuhûrından hâlî olmayup bu
makûle ihtilâf u nizâ‘ ise şurût‑ı müsâlemeye münâfî ve mutlakâ rızâ‑yı Devlet‑i
Aliyye'ye mugâyir ihtilâl‑i zâbıta‑i müsâlemeyi mü’eddî ve mesfûrlar tarafından
ser‑rişte‑i iştikâya bâdî olmağla fîmâ‑ba‘d sizden her kangınuzun olur ise de mesfûr
Kazaklara bir ferdinüz şerîk ve bir vechile mâni‘ olmayup ve hâzırâ mesfûrlar ile
müşterik olanlarınuz dahı şirketlerinüzi kat‘ ve fîmâ‑ba‘d sayd‑ı mâhî kârında başka
ağ u karmak tedârükiyle kesb‑i intifâ‘ idüp mesfûrlara tahallülden mücânebet ü
ihtirâz eylemelerinüz içün işbu yarlığ tahrîr ve hâlâ Hâcegân‑ı Dîvân‑ı Âlî'den
ızzetlü Seyyid Selâmi Efendi ile irsâl ü tesyîr olundı. Buyurdum ki:
Vusûlinde vech‑i meşrûh üzre mesfûr Kazaklar nehr‑i Özi'den meccânen sayd‑ı
mâhî eylemelerine Devleteyn beyninde akdolunan mevâdd‑ı musâleha muktezâsı
üzre murahhas olduklarından mesfûrlara beher hâl kâr‑ı mezkûrda şirketlerinüz
nizâ‘dan hâlî olmamağla bu makûle münâze‘a vü münâkaşa hudûsı rızâ‑yı Devlet‑i
Aliyye'ye mugâyir ve merâsim‑i müsâlemeye münâfî olmağla fîmâ‑ba‘d bir
ferdinüz mesfûrlar ile şerîk olmayup ve bir vechile dahl ü ta‘arruz dahı itmeyesiz;
şöyle bilesiz.

Kırım'daki Sekbanlar İçin Ocaklık Tayini

87

Assignment of Hereditary Property (Ojaklik) for the Soldiers
(sekbans) in Crimea
Kırım'da devlet işlerinin yürütülmesinde önemli bir yere sahip olan
sekbanların ulufe ve bahşişlerini ödemekte güçlük çeken Kırım Hanlığı'nın
ihtiyaç duyduğu paranın bazı cizye ve mukataa gelirlerine zam yapılarak
karşılanması hususunda Başmuhasebe Kalemi'nden Divan‑ı Hümayun
Kalemi'ne gönderilen ilmuhaber kaimesi
Banknote (kaime) of information certificate (ilmuhaber) sent from the
Chief Accounting Office (Başmuhasebe Kalemi) to the Divan-ı Hümayun
Office (Divan-ı Hümayun Kalemi) about providing the money needed by
the Crimean Khanate which was in difficulty to pay the salaries (ulufes)
and tips (baksheeshs) of the soldiers (sekbans) who played an important
role in the state affairs in Crimea, by increasing some incomes from
capitations (cizyes) and tax farmings (mukataas)
14 Ağustos 1747
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Gelen kâ’ime İzârî Efendi tarafına virilüp Kîse tarafında hıfzolunmışdur. 14 Ş., sene [1]160

Kırım hânları hazarâtınun iklîm‑i Kırım'da ve sâ’ir kalem‑rev‑i hükûmet‑i
kâânîleri olan mahallerde lisânı ve yarlığı iktizâ iden emr u tenbîhlerinün icrâ vü
infâzi sekbân ta‘bîr olunan tâ’ife‑i mahsûsanun zâbıtân ve neferâtları mübâşeret ü
me’mûriyyetleri ile pezîrâ‑yı husûl ü itmâm olup ve tâ’ife‑i merkûme hükûmet‑i
hâniyyeye nazaran gûyâ çavuş ve Der-aliyye ve sâ’ir mahallerde vâkı‘ Dergâh‑ı
Âlî Yeniçerilerinden müretteb olan kulluk neferâtı mesâbelerinde olmakdan nâşî
üzerlerine mübâşir oldukları kimesne selâtîn-ı Cengîz'den olsun ve mîrzâ vü
Şırıniyândan bulunsun kâyinen men‑kân mâdâm sekbânlardan mübâşir oldukca
şer‘-ı şerîfe ve sâ’ir me’mûr oldukları mahalle gitmekden nükûl ü i‘râz idemeyüp bu
vechile yarlığât u tenbîhât‑ı hânî vech‑i şer‘î vü kânûn‑ı mer‘î üzre ez‑kadîm tenfîz
olunugeldiğinden başka bi'l-cümle tavâyif‑i Tatar ancak sekbânân‑ı merkûmînün
mübâşeretleriyle i‘mâl olunmak de’b‑i dîrîn ü âyîn‑i pîşîn iken bir müddetden berü
murabba‘‑nişîn‑i mesned‑i hânî olanlar sekbân tâ’ifesini i‘mâl itmeyüp bu takrîb
ile netîce‑i umûr‑ı mühimme mu‘attal ve ba‘zı ahvâl‑i vilâyet‑i Kırım metrûk ü
mühmel kalmağla ınâyet‑i Devlet‑i Aliyye ile sekbân husûsı tavr‑ı kadîm bir kâlıb‑ı
müstahsene ifrâğ ve resm‑i dîrîn üzre i‘mâl ü istihdâm olunmalar[ı] hâlâ Kırım Hânı
celâdetlü Selim Giray Hân‑ı âlî-şân hazretlerinün aksâ‑yı murâd‑ı ilhânîleri olup
lâkin tâ’ife‑i mezbûrenün ulûfe vü bahşişlerini tertîb ü tanzîme îrâdât‑ı hâniyyenün
tahammüli olmamağla taraf‑ı Devlet‑i sermediyyü'l‑istimrârdan cânib‑i hânîlerine
senevî on beş bin guruş i‘tâ vü ihsân buyurıldığı sûretde ol mıkdâr akça toğrı
Darbhâne‑i Kırım'a teslîm ve andan sîm‑i hânîye tebdîl ve bu takrîbile Darbhâne‑i
mezbûrun masârif‑i bî‑hûdesi hatt u tenzîl ve kâ‘ıde‑i kadîmesi icrâ vü tanzîm
olunup mıkdâr‑ı mezbûr ile darbhâne tanzîminden sene be‑sene hâsıl olan sîm‑i
hânî ile mıkdâr‑ı mu‘ayyen sekbânânun lâzim gelen ulûfe vü bahşişleri virilüp ilâmâşâa'llâhü Te‘âlâ i‘mâl ü istihdâm olunarak iklîm‑i Kırım'un ahsen‑i vech üzre
nizâmı düstûr ve ber‑karâr olur idi diyü Hân‑ı müşârun-ileyh hazretleri bundan
akdem med‘uvven Dersa‘âdetüme geldiklerinde takrîren ve tahrîren ifâde vü inhâ
eylediklerinden başka me’zûnen iklîm‑i Kırım'a avdet eylediklerinden sonra dahı
birkaç def‘a tahrîrât‑ı hânîleriyle husûs‑ı mezbûra müsâ‘ade‑i aliyye buyurılmasın
iltimâs ü istid‘â eylediklerine binâ’en masârif‑i mîriyyenün tezâyüdine sebeb
olmamak içün ba‘zı mertebe zamma mütehammil olan mukâta‘ât emvâline ve
Eflak ve Boğdan cizyelerine zammolunmak şartıyla münâsib mukâta‘a mâllarından
meblağ‑ı mezkûr on beş bin guruş ocaklık ta‘yîn olunmasına müsâ‘ade‑i hümâyûn‑ı
hazret‑i şehriyârî erzânî buyurılup mûcebince fermân‑ı âlî sâdır olmağın sudûr
iden fermân‑ı âlî üzre Bin yüz altmış senesi ibtidâsından i‘tibâr ile bu mâdde içün
Trablus-ı Şâm Eyâleti mukâta‘âtı mâlına iki bin beş yüz guruş ve Rakka Eyâleti
mukâta‘âtı mâlına bin beş yüz guruş ve Sayda Eyâleti mukâta‘âtı mâlına yedi yüz
elli guruş ve İzmir Meyve‑i Ter Gümrüği Mukâta‘ası mâlına bin yedi yüz elli guruş
ve Midillü Nezâreti Mukâta‘ası mâlına beş yüz guruş ve Hulumiç ve Balyabadra
mukâta‘alarınun mâllarına başka başka ikişer yüz ellişer guruş ve Eflak cizyesi
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mâlına beş bin beş yüz guruş ve Boğdan cizyesi mâlına iki bin guruş zammolunup
mukâbelesinde beher sene şehr‑i Muharremü'l‑harâm duhûlinden sonra taksît-ı
evveli ve şehr‑i Receb‑i Şerîf duhûlinden sonra taksît-ı sânîsi tamâmen teslîm
olunmak ve her ne vakıtde Kırım hânları taraflarına cânib‑i seniyyü'l‑menâkıb‑ı
Devlet‑i Aliyye'den mu‘tâd üzre topdan sekbân akçası virilmek iktizâ ider ise ol
senenün on beş bin guruş ocaklığı fürû-nihâde ve mahsûb olunup mâ‘adâsı virilmek
şartıyla Bin yüz altmış bir senesi Muharremi ibtidâsından sekbân ulûfe vü bahşiş
nâmıyla Kırım hânlarına senede iki taksît ile Sağ-kol Bedel‑i Ağnâm‑ı Celeb‑keşân
Mukâta‘ası mâlından yedi bin beş yüz guruş ve Sol-kol Bedel‑i Ağnâm‑ı Celeb‑keşân
Mukâta‘ası mâlından dahı yedi bin beş yüz guruş ki, mecmû‘ı on beş bin guruş
ocaklık ta‘yîn olunup Yüz altmış bir senesi Muharreminden fîmâ‑ba‘d meblağ‑ı
mezbûr sene be‑sene iki taksît ile Kırım hânları taraflarından ocaklık berâtı sûretleri
ile ahz ü kabz ve toğrı Darbhâne‑i Kırım'a nakl ve Darbhâne‑i mezkûreden eyâdî‑i
nâs kasrolunup tamâm nizâm‑ı kadîmine ircâ‘ olunarak zikrolunan meblağ re’y‑i hânî
üzre sîm‑i hânîye tebdîl ve cümlesinden hâsıl olan meblağ ile ilâ-mâşâa'llâhü Te‘âlâ
mıkdâr‑ı mu‘ayyen sekbân tâ’ifesi tertîb ve iktizâ iden hıdemât-ı iklîm‑i Kırım'da
i‘mâl ü istihdâm olunmak üzre Başmuhâsebe'ye kayd ve ocaklık berâtları ve Dîvân‑ı
Hümâyûn ve Ma‘den ve Haremeyn ve Koyun Mukâta‘ası kalemlerine başka başka
ılmuhaberleri virilmek telhîs olundukda telhîs mûcebince Başmuhâsebe'ye kayd ve
ocaklık berâtları ve ılmuhaberleri virilmek bâbında fermân‑ı âlî sâdır olmağın imdi
telhîs ve fermân‑ı âlî Başmuhâsebe'ye kayd u hıfz olunup berâtları ve ılmuhaberleri
virilmekle Dîvân‑ı Hümâyûn tarafına işbu ılmuhaber kâ’imesi virildi.
Fî 7 Ş., sene 1160
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Kazaklardan Gasbedilen Hayvanların İadesi

88

Return of Plundered Animals from the Cossacks
Ak Mehmed Mirza'ya bağlı Yedisan Nogayları'nın Garde denilen yerde Rusya'ya
bağlı Koşavi Kazaklarından gasbettikleri beş yüz baş hergelenin* kendilerine
tamamen iade edildiğine ve bunların dava konusu yapılmayacağına dair
Kazakların vekilleri tarafından imzalanıp Kırım tarafına verilen temessük
Title deed (temessük) handed over to the Crimean side signed by the
representatives of the Cossacks about that 500 hergeles (horses or a
donkeys) plundered by the Yedisan Nogais subject to Ak Mehmed Mirza in
the place named Garde from the Koshavi Cossacks subject to Russia were
returned to them and it would not be made the subject of lawsuit

6 Kasım 1748
İşbu temessük sûreti Kırım tarafından gelmekle
bu mahalle kaydolunup hıfzolunmışdur. 15 Za., sene [1]161

Koşavi Kazakları Yedisan Nogayı'ndan da‘vâ eyledikleri
hargeleyi ba‘de't‑tahsîl kabzlarını müş‘ır virdikleri temessük sûretidür.
Vech‑i tahrîr‑i hurûf budur ki:
Ak Mehmed Mîrzâ'ya tâbi‘ olan Nogaylular gelüp Garde nâm mahalden Koşavi
Kazaklarından ahz ü gâret eyledikleri beş yüz re’s hargeleyi devletlü, ınâyetlü hâlâ
Kırım hânı hazretlerinün emr u tenbîhleri üzre Bucak ser‘askeri ızzetlü, mekremetlü
Hacı Giray Sultân hazretleri hargele‑i mezkûrı mahallerinden cem‘ u tahsîl ve işbu
Bin yüz altmış bir senesi Ağustosun Üçünci güni yedimüze tamâmen ve kâmilen
redd [ü] teslîm itmeleriyle ba‘de'l‑yevm işbu zikrolunan beş yüz re’s hargele
husûsında da‘vâ vü nizâ‘ımuz kat‘ olunup vekîl‑i murahhas olduğumuz ecilden
Ser‘asker‑i mûmâ-ileyh hazretleri taraflarına ve ma‘ıyyetinde ağaları ve sâ’ir
mîrzâları ve Ak Mehmed Mîrzâ'nun kabîlesi taraflarına işbu mumzâ temessüğümüz
virildi.
Garde Polkovniki
Kalim Ajirajev
*
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Koşavi Yârencisi
Aleksi Petruşka

Hergele: Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek. / Hergele: A horse or a donkey which is
not suitable to ride or to load
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Kazaklardan Gasbedilen Hayvanların İadesi
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Return of Plundered Animals from the Cossacks
Sarı Mirza'ya bağlı Tatarların Palacko denilen yerde Rusya'ya bağlı Koşavi
Kazaklarından gasbettikleri on sekiz baş hergelenin kendilerine tamamen
iade edildiğine ve bunların dava konusu yapılmayacağına dair Kazakların
vekilleri tarafından imzalanıp Kırım tarafına verilen temessük
Title deed (temessük) handed over to the Crimeans signed by the
representatives of the Cossacks concerning eighteen horses plundered
by the Tatars subject to Sarı Mirza in the place named Palacko from the
Koshavi Cossacks subject to Russia were completely returned to them and
it would not be made the subject of lawsuit
6 Kasım 1748
İşbu temessük sûreti Kırım'dan gelüp kaydolunmağla
gelen sûret battâl mühimme toprasında hıfzolunmışdur. 15 Za., sene [1]161

Bu dahı kavm‑i mezkûrdan mutâlebe olunan
hargeleyi ba‘de't‑tahsîl mesfûrlardan ahzolunan temessük sûretidür.
Vech‑i tahrîr‑i hurûf budur ki:
Bundan akdem Palacko nâm mahalden Sarı Mîrzâ'nun Tatarları gelüp Koşavi
Kazaklarından aldıkları on sekiz re’s hargeleyi devletlü, ınâyetlü hâlâ Kırım Hânı
hazretlerinün Bucak Ser‘askeri Hacı Giray Sultân hazretlerine emr u tenbîhleri üzre
mezkûr on sekiz re’s hargeleyi Sultân‑ı müşârun-ileyh mahallerinden tamâmen
cem‘ u tahsîl ve işbu Bin yüz altmış bir senesi Ağustosun Üçünci güni yedimüze
redd [ü] teslîm itmeleriyle ba‘de'l‑yevm mezkûr on sekiz re’s hargele husûsında
bir dürlü da‘vâ vü nizâ‘ımuz kalmayup vekîl‑i murahhas olduğumuz ecilden
Ser‘asker‑i mûmâ-ileyh hazretleri taraflarına ve ma‘ıyyetinde ağaları ve mîrzâları
ve Sarı Mîrzâ Nogayları taraflarına işbu mumzâ temessüğümüz virildi.
Zaporozan Kazaklarından
Paşkovski Küreninden
Aleksi Lanko

Loşkovski Küreninden
Petruşka
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Kırım Ahalisi ile Zaporoh Kazakları Arasında Sulh

90*

Truce between the Crimeans and the Zaporog Cossacks
H. 1162 – 1167 seneleri arasında Rusya'ya bağlı Zaporoh Kazaklarıyla
Osmanlı Devleti'ne bağlı Tatar, Kırım, Özi ve Bucak ahalisi arasında vuku
bulan saldırı, hırsızlık, gasp, zayiat ve hasarların tamamen unutulacağına ve
bunların bir daha olmaması için her iki tarafça ihtimam gösterileceğine dair
Rus tarafının vekilleri tarafından imzalanıp Kırım tarafına verilen temessük
Title deed (temessük) signed by the Russian representatives and handed
over to the Crimeans concerning attacks, robberies, usurpations, losses
and damages that occurred between the Zaporog Cossacks subject to
Russia and the inhabitants of Tatar, Crimea, Özi and Buçak subject to the
Ottoman Empire between 1162 A.H. and 1167 A.H. would be completely
forgetten and that necessary attention should be paid by both sides not to
be repeated
2 Eylül 1754
İşbu temessüğün bir sûreti bi‑aynihî Moskov Ahid-nâmesi'ne kaydolunup
asıl ve tercemesi Za., sene 1167 Mühimmesi toprasında hıfzolunmışdur.

Şehâmetlü Hân‑ı âlî-şân hazretleri tarafına Rûsiyye
murahhaslarından virilen temessüğün tercemesidür. Fî 14 Za., sene 1167
Haşmetlü Rûsiyye İmparatoriçesinün emr u tenbîhlerine binâ’en hâlâ Kiyev
Cenerali hürmetlü Kostorin nâm Mayor Ceneral tarafından bizler murahhas vekîller
ta‘yîn olunup Devlet‑i Aliyye‑i Osmâniyye'nün emr u fermânları üzre hâlâ Kırım
Hânı celâdetlü Hân‑ı âlî-şân hazretlerinün cânib‑i ilhânîlerinden kezâlik murahhas
vekîller ta‘yîn olunan Kırım Kapucıbaşılarından hâlâ Ur Kâyim‑makâmı ızzetlü
Abdülfettâh Efendi ile Tabya Ağası Seyyid Ağa cenâblarıyla havâlî‑i hudûdda
vâkı‘ Voroçesti Kamenko nâm mahalde mülâkî ve Der-aliyye'de mukîm Rûsiyye
Devleti'nün Müsteşîri rağbetlü Abraşkof nâm Rûsiyye Kapu-kethudâsıyla
mukaddemâ Âsitâne‑i Sa‘âdet'de karâr‑dâde oldığı vech üzre Rûsiyye Devleti'ne
tâbi‘ Zaporoh Kazağı ile Devlet‑i Osmâniyye'ye tâbi‘ Tatar ve Kırım ve Özi ve
Bucak ahâlîleri beynlerinde târîh-ı Hicretün Bin yüz altmış iki ve Altmış üç ve
Altmış dört ve Altmış beş ve Altmış altı ve işbu Altmış yedi târîhına gelince vukû‘

*
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bulan te‘addiyât ve serika ve zâyi‘ât ve hasârât ve gasb‑ı hayvânât ve bunun emsâli
bu âna değin îrâd olunan ve olunmayan teşekkî vü mutâlebe tarafeynden nesyenmensiyyen terkolunup cânibeynün merğûbı olan işbu nizâm husûsı havâlî‑i hudûdda
tarafeynün ahâlîlerine i‘lân u işâ‘a ve fîmâ‑ba‘d kendü hâllerinde olmayanlarun
zabt u rabtlarına dîde‑güşâ‑yı basîret ve bu tedbîre cânibeynden ihtimâm u dikkat
olunmak üzre karâr‑dâde oldığı ecilden tarafeynün murahhaslarından mumzâ vü
memhûr sened virilmek muktezî oldığına binâ’en tarafımuzdan imzâlarımuz ile
mumzâ ve mühürlerimüz ile memhûr işbu temessük tahrîr ve def‘ u teslîm olundı.
Mîlâd‑ı Hazret‑i Îsâ'nun Bin yedi yüz elli dört senesinde mâh‑ı Ağustosun Üçünci
güninde havâlî‑i hudûdda mahall‑i mezkûrede tahrîr olunmışdur.

İmzâ‑yı
Zaporoh Kazağı'nun Mayor Zâbıtı
Mati Efremof
Murahhas‑ı Rûsiyye

Sotnik Polkovnik
Zâbıt‑ı Kazağ‑ı
Zaporoh

Filipo Leotni
Yüzbaşı‑i Kazağ‑ı
Zaporoh

189

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

İNDEKS

191

KIRIM HANLARINA NÂME-İ HÜMÂYÛN

A
A‘câm bkz., Acem
a‘yân-ı Kırım, 17, 26, 27
Abaza kabâili, 127
Abdullah Paşa, Bender cânibi Ser‘askeri, 57
Abdullah Paşa, Şark cânibi Ser‘askeri, 41
Abdullah, Rikâb-ı Hümâyûnda Mîr-âhûr-ı Evvel, 62, 72

akd-i musâleha, 20, 23, 141
Akkirman, 32, 33, 34, 60, 65, 131
— İskelesi, 146, 151, 153
— Muhâfızı, 139
Aksu, 65, 78, 85
— nehri, 156
Alçaklar iskeleleri, 146, 151, 153

Abdurrahman, sâbık Kâdî-i Sultânî, 170

Aleksi Lanko, Zaporozan Kazaklarından, Paşkovski Kürenin
den, 187

Abdülfettâh Efendi, Kırım kapucıbaşılarından, Ur Kâim-ma
kâmı, 120, 188

Aleksi Petruşka, Koşavi Yârencisi, 186

Abraşkof, Rûsiyye Kapu-kethudâsı, 120, 188
Acem [A‘câm], 21, 23, 28, 47, 48, 91
— bâğîleri, 39
— memleketi, 21, 23, 28
— sergerdeleri, 47
— şâhı, 20, 23
— tâifesi, 20

alemdârlar, 131
Ali Ağa, Dergâh-ı Mu‘allâ müteferrikalarından, 35
Ali Kapucıbaşı, 178
Ali Karaman Beğlerbeğisi, 164
Ali Mîrzâ, ümerâ-i Mansûriyândan, 170
Ali Mîrzâ, Yedişki-oğlı Kabîlesi'nden, 170
Ali Paşa, Adana Vâlîsi, 61

Acısu, 180

Ali Paşa, Bender Ser‘askeri, 164

Acu Kalesi, 94

Ali Paşa, Gence Muhâfızı, 22

Adhanhorat kalesi bkz., Orhankrad kalesi

Ali Paşa, Mîr-i mîrân, 160

Afgân tâifesi, 23

Ali Paşa, Vezirazam, 21, 32

ahd [uhûd], 18, 20, 21, 32, 47, 48, 49, 50, 59, 70, 72, 74, 75, 79,
80, 81, 91, 109, 111, 112, 117, 124, 135, 136, 146, 153,
154, 157, 158, 159, 182

Ali silâhşôr, 125

ahid-nâme, 31, 32, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 94, 112, 117,
170

Andırey Şeryatof, Rûsiyye bâzergânı, 179

— şürûtu, 44, 76
Ahmed Han, Usumi, 39, 40, 41
Ahmed Hân-ı Gâzî, III., 143
Ahmed Paşa, Bağdâd Vâlîsi, Ser‘asker, 21, 22

altun kılıç, 54
Anadolı, 23, 55, 62, 88, 155
andlaşma temessüğü bkz., mu‘âhede temmessüğü
Anna, Moskov çariçesi, 58, 69
Arslan Beg-i Peyk, 103
Arslan Beğ, Kabartay'ın Başbeği, 80

Ahmed Paşa, Vezîr, Kars cânibi Ser‘askeri, 98

Arslan Giray Han, Kırım Hânı, 108, 110, 111, 114, 118, 121,
149, 150, 152

Ahmed Paşa, Vezîr, Rakka Vâlîsi, Şark cânibi Ser‘askeri, 44,
47, 48

asâkir bkz. asker

Ahmed Şâh Mîrzâ, Sücûd ümerâsından, 170
Ahmed, Halil Paşazâde, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından,
147

Âsitân / Âsitâne, 16, 31, 49, 55, 62, 72, 74, 82, 84, 85, 88, 92,
100, 102, 107, 120, 122, 129, 141, 142, 144, 145, 147,
148, 151, 153, 158, 169, 176, 188
asker [asâkir]

Ahmed, Kapucılar Kethudâsı, 49

— zâbitleri, 44

Ahmed, şehzâde, Sultân, 174

—-i İslâm, 29, 43, 44

Ahmediyye, 142, 143

—-i Kızılbaş, 29
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— Kalesi, 177

—i mansûre, 24, 55, 101
asnâf-ı askeriyye, 62

— kurbu, 177

aşcıyân, 181, 182

— sahrâsı, 131, 163

atıyye, 16, 19, 20, 32, 37, 55, 72, 78, 90, 94, 96, 102, 109, 110,
119, 123, 125, 132, 134, 137, 139, 141, 145, 150, 153,
158, 166, 174

— ser‘askeri, 65, 164

Avlonya, 131

berât, 90, 93, 109, 110, 119, 123, 127, 131, 134, 145, 153, 185
Boğdan, 144, 165, 166, 167
— ahâlîsi, 145

Azak, 50, 51, 78

— cizyeleri, 184

— hudûdları, 75

— cizyesi mâlı, 185

— Kalesi, 50, 52, 57, 74

— hudûdları, 164

Azerbeycan hudûdları, 98

— memleketi, 166
— vilâyeti, 134, 136

B
Babadağı, 50
bâc, 86
Bağçesaray, 32, 33, 125, 135, 137, 148, 172
Bağdâd Vâlisi; 20, 22

Boğdanlu, 136, 137, 165, 177
— cânibi, 136
— usâtı, 165
boyarlar, 136
Bucak, 73, 75, 76, 79, 105, 106, 112, 120, 124, 135, 137, 139,
140, 141, 142, 148, 163, 177, 188

Bağdâd, 20, 21, 23, 24, 29, 98, 101

— ahâlîsi, 136, 141, 148

Bahr-i Sefîd, 62

— askeri, 56, 61, 132

Baksan, 103, 104

— bahâdırânı, 65

Bakü, 22

— ser‘askeri, 54, 55, 62, 67, 84, 130, 131, 133, 136, 137

Balaklava İskelesi, 92

— Tatarı, 136

balık
— avlamak, 86

Bucaklu, 34, 126
Bükreş, 165, 166

— tuzlamak, 181
Balta, 156

C

Balyabadra mukâta‘a mâlı, 184
Barabaş Kazağı, 179, 180

Ca‘ferî mezhebi, 98

Basra, 98

cebeci, 88, 164

başdefterdâr, 106

cebeciyân odabaşıları, 181, 182

Başkoşavi, 177, 180

Cemboyluk, 177

Başmuhâsebe, 185

Cengîziyye / Cengîziyân, 21, 34, 51, 52, 55, 71, 89, 108, 111,
112, 123, 150, 152, 154, 168, 170, 171

bayrak sekbânları, 155
bayrakdâr, 181, 182
Bedel-i Ağnâm-ı Celeb-keşân Mukâta‘ası mâlı, 185
Belgrad, 69, 79
Bender, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 130, 131, 158, 164, 165
194

— hânedânı, 124
— sülâlesi, 19, 30, 93, 170
— selâtînı, 23, 40, 54, 99, 133, 137, 144, 149, 152, 155,
170, 175, 184
Cevher, hâssa silâhşörlerinden, 57
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cizye, 105, 106

Devlet-i İslâmiyye, 39

cülûs-ı hümâyûn, 15, 16, 121, 122, 128, 129

Devlet-i Osmâniyye, 120, 188
Devlet-i Rûsiyye, 85, 86, 90, 102, 109, 111, 114, 116, 118, 123,
125, 145, 151, 181, 182

Ç
çariçe, 59

dînâr, 78, 94, 96, 109, 119, 123, 127, 131, 134, 137, 139, 141,
153, 171
Dîvân ricâli, 70

çavuşân, 88

Dîvân-ı Hümâyûn, 41

Çehâr-yâr-ı güzîn, 24

— Kalemi, 31, 185

Çerâkise, 19, 104, 127

Diyarbekir, 99, 101

Çerkez, 179

Donanma-i Hümâyûn, 51, 62, 64, 65

Çorum mutasarrıfı, 164

Dûcme, 24
Dukagin, 131

D

Durak Beğ bkz., Mîr Durak Beğ, Mîr-âhûr-ı Evvel

Dağıstan, 21, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49
— ahâlîsi, 39, 41
— askeri, 39, 41
— bahâdırları, 39
Dağıstanlı, 49
Dâru'ssaltanai Seniyye, 174
Delvine, 131
Der-aliyye, 41, 50, 61, 69, 70, 102, 120, 132, 136, 150, 184,
188
Derbend, 22
Dergâh-ı Âlî Yeniçerileri, 184
Dergâh-ı Mu‘allâ Yeniçerileri, 88, 164
— Ocağı, 164
— zâbiti, 51
Derne sancağı, 21
Dersa‘âdet, 74, 84, 98, 101, 108, 115, 184
Devlet Giray Sultân/Han, Kırım Hânı, 116, 165, 170, 172, 173,
175
Devlet-i Aliyye, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 53, 58, 60, 62,
64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 92, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 108, 109,
111, 112, 113, 116, 117, 120,120, 123, 125, 129, 135,
141, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159,
163, 168, 170, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184,
185, 188

E
e’imme-i Hanefiyye, 87
Edirne sahrâsı, 155
Eflak, 144, 145, 166, 167, 184
— cizyesi mâlı, 185
Eflaklu, 165
ehl-i İslâm, 44, 73, 74, 75, 76, 98
Ehl-i Rafz [Ravâfız], 21, 24, 25, 39, 87
Ehl-i Sünnet ve'lCemâ‘at Mezhebi, 98
ehl-i zimmet, 105
Ejderhan cenerali, 117
Eldar Mîrzâ, Şemhallık dâiresinin ihtiyârı, 39
Encümen-i Şûrâ, 88, 98, 134, 159
erbâb-ı timâr, 23, 62, 79, 88, 131
Ermîrzâ Ağa, 103
Erzurum, 43, 47, 62, 99
eşkıyâ, 132, 139, 177

F
Fetih Giray Hân/Sultan, Kırım Hânı, 52, 56
Feyzullâh, Mevlânâ, Tarîkatı Kaçay Ocağı'ndan, Kâdî‘asker,
170
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Filipo Leotni, Yüzbaşı-i Kazağ-ı Zaporoh, 120, 189

Harem-i Şerîf, 87

Fokşan, 165

Hasan Paşa, Sadrazam, 15, 88

France, 32
— Devleti, 70

Hasan, el-Hâc, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından, İsmail
Mütevellîsi, 134, 136

— elçisi, 69

hazîne, 51
Hazîne-i Âmire, 40, 51, 57, 64, 88, 92, 99, 106

G
Garde nâm mahal, 186
Gâzî
— lakabı ile yâd u tezkâr olunmak, 161
— nutkı ile yâd u tezkâr olunmak, 29
Gâzî-kirman, 177

Hemedan, 28
hendek, 24
hıl‘at, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 40, 51, 54, 55, 57, 64, 72, 78, 90,
92, 94, 96, 109, 110, 115, 119, 122, 123, 124, 127, 129,
131, 132, 134, 137, 139, 141, 145, 150, 153, 155, 157,
158, 171
Hocabeğ Limanı, 146, 151, 153
Horasan, 23

gedikli, 88

— Hânı, 29

Gelibolu, 88

Hotin, 73, 159, 163, 164, 165

Gence, 44

— hudûdı, 163

— Kalesi, 43

— Kalesi, 163, 164, 167

— Muhâfızı, 22

— ser‘askeri, 164

Genç Ali Paşa
— Bender cânibi Ser‘askeri, 60
— Karaman Vâlîsi, 47
göçebe Kıbtıyânun virgüleri, 105
göllerden Tuz tedariki, 181, 182

Hotinlü, 163
hudûd 31, 44, 49, 58, 70, 74, 159, 163, 176, 178
— muhâfazası, 109
— temessüğü, 70, 85, 120, 187, 188
hudûd-nâme, 70, 72, 85
Hulumiç Mukâta‘ası mâlı, 184

H

hutbe, 16, 121, 122, 129, 168

Hacı Giray Mîrzâ, Ocakhâi Erba‘ai Şırıniyân'dan, 170
Hacı Giray Sultan, Bucak Ser‘askeri, 130, 138, 139, 186, 187
Halil Ağa, 179
Halil Paşa, el-Hâc, Sadrazam, 166

I
Ignad [Yıgnad] Kazakları, 175

Halil, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından, 40

Irak, 98

Halim Giray Han, Nûreddîn/Sultân, Kırım Hânı, Bucak
Ser‘askeri, 62, 122, 123, 126, 128, 130, 133, 134, 177

Irgacık, 177
Istabl-ı Âmire, 41

Hamza, Dergâh-ı Mu‘allâ kapucıbaşılarından, 29
Hân Kışlası, 106

İ

hançer, 37
Hanefiyye bkz., e’imme-i Hanefiyye

İbrâhim Paşa, Vezîr, 23, 125

Haremeyni'ş-şerîfeyn, 15

İbrahim, el-Hâc, Serşâhinciyân-ı Hâssa, 90

— Mukâta‘ası, 185
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İbrail, 165

kaleler, 16, 24, 28

İlbasan, 131

—de top attırmak, 122

ilhânî/ilhâniyye/ilhâniyân♦ 1

—de top şenlikleri ettirmek, 25

İmâm-ı A‘zam, 98

Kalgay, 26, 27, 51, 52, 54, 55, 64, 65, 67, 71, 72, 84, 89, 90,
102, 124, 135, 146, 152, 155, 157, 158

îrâdât-ı hâniyye, 184

Kalim Ajirajev, Garde Polkovniki, 186

İran, 20, 21, 23, 23, 48, 49, 87, 90, 91, 94, 97

Kalmuk memleketleri, 67

İlsavet Kalesi, 163

kalpak, 72, 109, 110, 112, 123, 131, 132, 134, 137, 139, 141,
145, 150, 153, 171

— Şâhlığı, 87, 91
İsakcı Ma‘beri, 161

kamalic, 157

İsenderiyye, 131
İskemleci Mustafa, Dergâh-ı Mu‘allâ müteferrikalarından, 42,
51, 92
İslâm Ağa, Ahmed Beyoğlı, Şaki, 103

Kanay Mîrzâ, Yedisan Kabîlesi'nden, 170
Kaplan Giray Han, Kırım Hânı, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 34,
35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 165

İslâm Giray Sultan, Bucak Ser‘askeri, 163

Kaplan Paşa, Bender Muhâfazası, 131

İslâm'a gelenler, 73

Kaplan Şâh Mîrzâ, ümerâ-i Mansûriyândan, 170

İsmail, 153

Kapu-kulı ağavât u zâbitânı, 131

— İskelesi, 146, 151, 153

Karloviçe Musâlehası, 155

— Kalesi, 131

Kars, 43, 44, 47, 99, 101
— Kalesi, 91

— Mütevellîsi, 134
İstanislav Kral, 32, 34

Kartal sahrâsı, 58

İsveç kralı, 31

Kavşan, 106, 157, 163, 164

İtil Suyı, 67

Kaya Mîrzâ, Ocakhâi Erba‘ai Şırıniyân'dan, 170

İvaz Ağa, ağavâtı Kırım'dan, 170

Kazağ, 178

İzârî Efendi, 184

Kazak/lar, 85, 178, 180, 181, 182, 183

İzmir Meyve-i ter Gümrüğü Mukâta‘ası mâlı, 184

— arâzîsi, 67
— semtleri, 84
— tâifesi, 59, 83, 177, 178, 181

K

Kazan, 80

kabaniçe kürk, 72, 109, 110, 112

Kefe, 114

Kabartay, 19, 25, 26, 27, 30, 80, 104, 117
— ahâlîleri, 80, 116, 117

— cânibi, 57
— ser‘askeri, 62, 65

— arâzîsi, 30

kefere, 105

— Çerkesi, 17, 103

Kerberdi, 56

Kaçay Ocağı, 170
Kal‘a-i Cedîde Ma‘beri, 45
Kalas, 165

kıbtîler / kıbtiyân, 105, 106
— Müslim ve zimmî, 105
— virgüsi, 105
kılâ‘-ı serhaddâtun takviyet ü istihkâmları, 112, 113

♦

Bütün sayfalarda geçtiği için sayfa numaraları alınmamaştır.

Kılburun, 62, 65, 67, 73, 79, 85, 177, 181
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Kırım, 16, 19, 20, 29, 34, 35, 36, 40, 51, 54, 55, 56, 61, 62, 63,
65, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 90, 93, 99, 100,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 116, 119,
120, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 153,
155, 161, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 175, 179, 184,
185, 186, 187, 188
— Adası, 52, 54, 62
— ağavâtı, 170
— ahâlîsi, 17, 18, 30, 71, 126, 130, 139, 145, 168, 177

Kuban, 54, 55, 67, 73, 76, 79, 80, 84, 104, 106, 113, 177
— ahâlîsi, 91, 109, 124, 135, 146, 151, 153
— ser‘askeri, 84, 104
kul-kethudâsı, 164
kulluk neferâtı, 184
Kurugene nâm mahal, Hotin, 163
Küçük Kale, 80
Küçük Rûz-nâme pâyesi, 112

— askeri, 61, 132
— cezîresi, 168
— darbhânesi, 184, 185
— halkı, 180
— hânı, 66, 72, 81, 100, 103, 105, 114, 116, 155, 156, 159,
162, 168, 184, 185, 186, 187, 188
— Hânlığı, 53, 71, 78, 90, 94, 108, 109, 110, 119, 122, 123,
126, 127, 131, 133, 134, 140, 141, 144, 145, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 162, 166, 171
— Hükûmeti, 18
— muhâfazası, 61
— Tatarları, 80
Kırım Giray Han, Nûreddîn/Sultân, Kırım Hânı, 112, 133, 136,
138, 140, 141, 142, 144, 154, 176
Kızılbaş, 23, 24, 28

L
Lasvet Kalesi, 157
Leh, 31, 32, 33, 68, 84, 138, 139, 140, 141, 143, 155, 159
— Cumhûru, 31, 67, 114, 145, 148, 151, 153
— Devleti, 112, 113, 115
— hudûdı, 32, 177
— kralı, 31, 32, 125
— Krallığı, 31, 32
— memleketi, 31, 159, 167
— tâifesi, 31, 32, 155
libâs, 129
Loşkovski Küreni, 187

Kili Kalesi, 60, 131
Kirmânşâhân, 20
kîse, 184
kisve, 16, 20, 33, 122
Kişnev, 165
Kiyev
— cenerali, 178, 179
— havâlîsi, 67
konar u göçer, 104

M
Maden Mukâta‘ası Kalemi, 185
Mahmud Han, I., Sultân, 15, 121
mahzar, 170
Maksud Giray Han, Kırım Hânı, Selâmet Giray Hân-zâde,
sâbık Kalgay, 152
Makü Kalesi, 101

Kostantıniyye, 74

Mansur Mîrzâ, Kelemit-oğlı, 80

Kostorin, Kiyev Cenerali, 120, 188

Mar‘aş Beğlerbeğisi, 160

Koşavi

Mati Efremof, Zaporoh Kazağı'nın Mayor Zâbıtı, 120, 189

— hatmanı, 180

Mazay-oğlı aşâyiri, 80

— Kazakları, 186, 187

meclis-i müşâvere, 50

Koyun Mukâta‘ası Kalemi, 185

Mehemmed Ağa, Mîr-alem, 44, 45

Köstendil, 131

Mehemmed Beğ, Cân, sâbık Akkirman Muhâfızı, 138, 139
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Mehemmed Emîn Paşa, el-Hâc, Sadrazam, Serdâr-ı ekrem,
158, 159, 162

—-i Rafz, 87
—-i sünnet-i seniyye, 40

Mehemmed Emîn Paşa, Vezîr, Diyarbekir Vâlîsi, 164

Midilli Nezâreti Mukâta‘ası mâlı, 184

Mehemmed Paşa, Babadağı cânibi Ser‘askeri, 50

Mîr Durak Beğ, Mîr-âhûr-ı Evvel, 109, 110

Mehemmed Paşa, Canım Hâce, Vezîr, Deryâ Kapudânı, 51, 55

Mirhorad kalesi, 157, 163

Mehemmed Paşa, Vezîr, Kefe cânibi Ser‘askeri, 57, 61, 63

mîrî levendât, 62

Mehemmed Paşa, Vezîr, Rûmili Vâlîsi, Hotin Ser‘askeri, 163

mîrzâ /mîrzâyân, 17, 30, 34, 35, 51, 55, 62, 64, 65, 70, 75, 78,
90, 94, 95, 109, 113, 115, 119, 124, 125, 127, 135, 138,
140, 145, 151, 153, 155, 157, 158, 164, 165, 166, 167,
168, 171, 173, 174, 184

Mehemmed Paşa, Veziriazam, Kırım Ordusu Ser‘askeri, 53,
55, 57
Mehemmed, Hâssa silâhşörlerinden, 132
Mehemmed, Kethüdâ, Paşa, Rûmili Vâlîsi, 131
Mehemmed, şehzâde, Sultan, 172, 174
Mehemmed, Temür, Paşa, Vezîr, 43
Mehemmed, Yeğen, Paşa, merhûm, 98
Mehmed Ağa, Serhâzin-i Hânî, ağavâtı Kırım'dan, 170
Mehmed Ağa, Silâhşôrân-ı Hâssa'dan, 37

mîsâk, 20, 59
Miyuş, 85
— Kasteli, 86
— nehri, 85
Moskov, 23, 59, 63
— Ahid-nâmesi, 120, 188
— beyzâdeleri, 74

Mehmed Beğ, Cân, Yedisan mîrzâlarından, 168, 169

— cenerali, 76

Mehmed Mîrzâ, Ak, 186

— çarı, 31

Mehmed Mîrzâ, Tin, eşkıyâ, 177

— çariçesi, 32, 58, 80

Mehmed Şâh Mîrzâ, Argun ümerâsından, 170

— Devleti, 26, 27, 73, 79, 80, 112, 113

Mehmed Şâh Mîrzâ, Ocakhâ-i Erba‘a-i Şırıniyân'dan, 170

— esîrleri, 74, 76

Mehmed, Abaza, Teke Sancağı Mutasarrıfı, Mîr-i mîrân, 160

— hudûdları, 40, 44

Mehmed, Bergosî, Dergâh-ı Muallâ Kapucılar Kethudâsı, 122
Mekke-i Mükerreme, 87, 98
Mektûbî efendi, 110, 176
Memâlik-i Mahrûse, 16, 23, 26, 27, 28, 30, 39, 43, 44, 59, 74,
87, 98, 99, 102, 105, 121, 129
Mengli Giray Han, Kırım Hânı, 15, 59, 61, 63, 69, 71
Mesos-oğlı Arslan, 80
Meşhedeyn, 98
meteris, 24
mezâhib bkz., mezheb
mezheb [mezâhib]

— keferesi, 50, 51, 54, 154, 155, 158, 159, 163
— kılâ‘ı, 56
— Taburu, 52
— tâifesi, 32, 40, 48
— Ukranyası, 67
— üsârâsı, 73, 74, 75, 84
— vilâyetleri, 69
Moskovlu, 17, 18, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 47, 48,
49, 59, 69, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 109, 127, 140, 160,
161, 165
— hudûdları, 26, 27, 33
mu‘âhede, 20, 30, 127

— düşmenleri, 42

— feshi, 47, 48

—-i bâtılı, 91

— temmessüğü, 59, 70, 86, 120, 179, 180, 186, 187, 189

—-i Ca‘ferî, 87

muhâfaza-i hudûd u sınur, 101

—-i erba‘a, 87

mukâta‘a mâlları, 184

—-i hakka, 97

Murad Mîrzâ, 169
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Murahhas efendiler, 58

ocaklık, 184, 185
— berâtı, 185

murahhas, 69
murahhaslık senedi, 34

oda eskileri, 181, 182

musâleha, 18, 20, 23, 26, 27, 31, 47, 48, 49, 58, 67, 69, 70, 72,
73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 91, 94, 98, 104,
108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 123, 124, 135,
138, 140, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 159, 168, 170, 178, 180, 181, 183

Ohri, 131

Mustafa Efendi, el-Hâc, Reisülküttâb, 15

Orak Hacı Mîrzâ, Kasay-oğlı Kabîlesi'nden, 170
Ordu-yı Hümâyûn, 29, 43, 44, 55, 69, 70, 91, 155, 158, 159,
161, 162, 163, 164
Orhankrad [Adhanhorat] kalesi, 157, 163

Mustafa Hân, II., Sultân, 15

Osman Hân, III., Sultân, 128

Mustafa Hân, Nâdir Şah'ın hânlarından, 98

Osman Paşa, Ser‘asker, 24, 29

Mustafa Paşa, Karaman Vâlîsi, 43

Osmânlı, 73

Mustafa Paşa, Vezirazam, 125

otâka, 109, 110

Mustafa, emekdârân-ı Atebe-i Seniyye'den, 129

— -i hümâyûn, 72, 109

Mustafa, Rikâb-ı Hümâyûnda Mîr-âhûr-ı Evvel, 53, 54

oymakân, 51, 70

Mübârek Giray Sultân, Nûreddîn, 170

oymaklar, 117

mühimme torbası, 187, 188
mülhıd, 24, 25, 97

Ö
Ömer Besim, Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûndan, 156

N

Özi, 65, 73, 79, 80, 120, 130, 133, 164, 188

Na‘lkıran, Leh Kralı, 31

— Boğazı, 79

Nadir Şâh, 87, 91, 97, 101

— eyâleti askeri, 51

nâme cerîdesi, 15

— eyâleti, 131
— istihlâsı, 65

Nemçe, 59

— Kalesi muhâfazası, 182

— çasarı, 32

— Kalesi, 59, 60, 65, 84, 143

nevrûz, 92, 155

— li, 181

Niğbolı, 131

— muhâfazası, 181

Niş, 70
Nogay / Nogaylu /Nogayluyân, 30, 75, 80, 84, 91, 104, 109,
112, 113, 124, 130, 133, 135, 141, 146, 148, 151, 153,
176, 177, 186

— nehri, 177, 183
— Suyı, 60, 72, 85, 176, 177, 181, 182

Numan Paşa, Bender Ser‘askeri, Kefe Ser‘askeri, 62, 65, 72
Nûreddîn sultân, 51, 54, 55, 67, 155

O

P
Palacko, 187
Paşkovski Küreni, 187

Ocakhâi Erba‘ai Şırıniyân, Kırım, 170

Petruşka, Loşkovski Küreninden, 187

Ocaklar

Pirizrin, 131

— ağavâtı, 32, 50

Polad Ahmed Paşa, Vezîr, 43

— ricâli, 50, 70, 99

Potşan, 166
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Saltanat-ı Seniyye, 26, 27, 33, 69, 74, 83, 88, 92, 97, 98, 101,
102, 113, 137, 140, 142, 143, 146, 148, 153, 162, 168,
172, 174, 175

Prevenişte, 56
Prut Suyı, 31

Sarı Mîrzâ, 187

R
Ragıb Mehemmed Paşa, Vezîriazam, 139
Rakka Eyâleti mukâta‘âtı mâlı, 184
Rakka Vâlîsi, 44

— Nogayları, 187
Sarısu, 177
Sayda Eyâleti mukâta‘âtı mâlı, 184
sayd-ı mâhî, 85, 86, 181, 182, 183

Ravâfız bkz., Ehl-i Rafz

Seç Adası, 179

Revân cânibi ser‘askeri, 22

sefâyin bkz., sefîne

Revân hudûdu, 28

sefer(-i hümâyûn), 66, 87, 88, 92, 99, 100, 101, 155, 162, 163,
166

Ribat Kalesi, 94, 114

— atıyyesi, 166

Rodos cezîresi, 103

sefîne [sefâyin], 62, 64, 65, 74, 75, 92, 135, 141, 148

Roma imparatoru, 58, 59

sekbân / sekbânân, 155, 184, 185

Rûmili eyâleti, 131

— akçası, 21, 42, 88, 92, 99, 185

Rûmili paşaları, 51
Rûmili, 23, 51, 62, 88, 137, 155
Rus [Rûsiyye], 80, 179

— bahşişi, 185
— tâifesi, 184, 185
— ulûfesi, 40, 51, 166, 185

— askeri, 168
— Devleti, 83, 86, 115, 116, 117, 120, 135, 138, 141, 148,
153, 168, 188
— feld mareşali, 170

— ücreti, 32
Selâmet Giray Hân, Kırım Hânı, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85,
87, 152

— imparatoriçesi, 120, 170, 180

Selanik, 131

— kapu-kethudâsı, 176

Selim Giray Hân, II., Kırım Hânı, 71, 89, 91, 93, 95, 96, 97,
106, 108, 166, 177, 181, 184

— kılâ‘ı, 157
— maslahatgüzârı, 170

Selim Giray Hân, III., Kırım Hânı, 144, 146, 147, 150

— murahhasları, 120, 188

serdengeçdi ağaları, 131

— re‘âyâsı, 85, 181, 182

Seylof kalesi, 157

— üserâsı, 84

Seyyid Ağa, Tabya Ağası, 120, 188

Rûsiyye bk., Rus

Seyyid Selami Efendi, Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûndan,
Başmukâta‘acı, 94, 95, 96, 99, 102, 113, 115, 116, 182,
183

S

Sırb-ı Cedîd, 163

Sadâret-i Uzmâ, 88, 125

sikke, 16, 121, 129, 168

Sadâret-penâhî, 176

silâhdâr ocağı, 88

Sağ-kol Bedel-i Ağnâm-ı Celeb-keşân Mukâta‘ası mâlı, 185

Silistre, 131

Sâhib Giray Hân, Kırım Hânı, 168

sipâh ocağı, 88

Saksonya dükası, 32

Sivas, 79, 92

Salgır Suyı, Kırım'da, 103

Soğucak Kalesi, 143
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Sol-kol Bedel-i Ağnâm-ı Celeb-keşân Mukâta‘ası, 185

Tahmasbkulı Hân, 20, 23, 24, 29, 39, 40, 47, 48

sorguç, 51, 54, 55, 57, 64, 90, 112, 123, 134, 137, 141, 145,
150, 151, 153, 157, 158, 166, 171

Taman cânibi, 106, 175

Sotnik Polkovnik, Zâbıt-ı Kazağ-ı Zaporoh, 120, 189
Süleymân Paşa, Deryâ Kapudânı, 62, 64
Sürhay Hân, Şirvan Hânı, 22

tasdîk-nâme, 70, 73, 86
Tatar / Tatarân, 21, 40, 42, 44, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 70, 73,
75, 85, 88, 90, 92, 99, 100, 109, 112, 113, 116, 120, 124,
141, 156, 163, 164, 165, 171, 187, 188
— askeri, 21, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 51, 52,
54, 87, 88, 92, 94, 99, 100, 101, 155, 163, 164, 166

Ş
Şâh /Şâh-ı Acemi, 23, 28, 29, 87, 88, 92, 101
— husûlet, 172
Şahbâz Giray Sultân, Kalgay, 116, 170
Şahin Giray Sultân, Kalgay, 99
şakî, 104

— asnâfı, 75
— esîrleri, 75, 76
— kabâili, 117, 135, 146, 151, 153, 168, 170, 173, 174
— karyeleri, 136, 137, 165
— tâifesi, 40, 74, 76, 80, 83, 84, 117, 137, 136, 150, 155,
178, 184
— ulemâsı, 168

Şamahı, 41, 44, 47

Tataristân, 161

Şark, 21
— cânibi ser‘askeri, 41, 47, 48
— seferi, 87

Tatarlık, 139, 142, 144, 146, 148, 151, 153
tecdîd, 47, 58, 59, 73, 79, 83, 85, 104
Ten Suyı, 67, 80

— serhaddi, 91
şehzâde-i civân-baht, 172, 173, 174

teşrîfât, 40, 53, 54, 57, 64, 78, 90, 94, 95, 96, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 118, 119, 123, 127, 131, 136, 138, 139,
140, 141, 145, 148, 150, 153, 158, 162, 166, 168, 171

Şemhallık, 39, 40, 41

Tırhala, 131

Şatt kenârı, 24

— dâ’iresi, 39
şemşîr, 19, 24, 29, 32, 40, 45, 51, 55, 57, 62, 64, 67, 72, 78, 90,
94, 96, 98, 109, 112, 115, 119, 123, 127, 131, 132, 134,
137, 139, 141, 145, 150, 151, 153, 157, 160, 166, 171
şenlikler ettirmek, 16, 25, 122, 129
şer‘ / şer‘î / şer‘an / şer‘iyye / şer‘-i kavîm / şer‘-i şerîf, 50, 52,
74, 76, 87, 97, 98, 99, 101, 105, 130, 131, 132, 133,
144, 155, 168, 170, 171, 184

Timur Şâh Mîrzâ, Ocakhâi Erba‘ai Şırıniyân'dan, 170
tîrkeş, 40, 51, 54, 55, 57, 64, 72, 78, 90, 94, 96, 109, 110, 112,
115, 119, 123, 127, 131, 132, 134, 137, 139, 141, 145,
150, 153, 157, 166, 171
top atdırmak, 16, 122, 129
toparabacıları ocağı, 88
topcı neferâtı, 164

şerî‘at, 19, 39, 56, 78, 94, 98, 119, 169, 170, 171

topcı ocağı, 88

Şırıniyye / Şırıniyân, 17, 51, 55, 155, 170, 184

topcıbaşı, 160

Şî‘a, 87

topcıyân odabaşıları, 181, 182

Şirvan, 23, 39, 41, 42, 46, 47

Trablus-ı Şâm Eyâleti mukâta‘âtı mâlı, 184
Trabzon, 62
Tuna sevâhili, 165

T
Tabur, Bender'de bir mahal, 164
tahdîd-i hudûd, 41, 74, 78, 85, 109
202

Turla Suyı / Nehri, 65, 159, 163
tuz ihrâcı, 84, 85, 86, 181, 182

U

Y

uhûd bkz., ahd

Yalı Karyeleri, Bucak bölgesinde, 106

Ukranya, 67

Yanık Palanka, 60

ulûfe / ulûfelü, 40, 51, 88, 166, 184, 185

Yanya, 131

Unkul, Ukranya'da bir mahal, 156

yarlığ / yarlığât / yarlığlar, 67, 75, 140, 181, 182, 183, 184

Ur Kalesi, 63, 94, 114

yed-i vâhid, 105, 106

— Boğazı, 86

Yediçki / Yediçki-oğlu kabîlesi, 170, 177

— etrâfı, 64

Yedisan, 136, 151, 153
— halkı, 168

— hârici, 78

— kabîlesi, 130, 133, 134, 170, 177

— sahrâsı, 177

— mîrzâları, 168, 169

Ur Kapusı, 53, 55

— Nogayı, 126, 127, 186

Ur, 120, 188

— Tatarı, 136

Usumi, 39, 40, 41

— tavâifi, 177
Yehûd tâifesi, 105

Ü
ücret-i sekbânân, 32

Yemeklik Çeşmesi, Hotin civârında bir mahal, 160
yeniçeri / yeniçeriyân, 51, 62, 184
— ocağı, 88, 164

üsârâ, 73, 74, 75, 76

— odabaşıları, 181, 182

Üsküb, 131

Yıgnad Kazakları, bkz. Ignad Kazakları, 175

Üsküdar, 88

Yusuf, Hamza Paşazâde, Silâhşôrân-ı Hâssadan, 78

Z

V
Van, 98
Veli Paşa, Vezîr, Bender Ser‘askeri, 72

Zaboron / Zaporoh / Zaporozan Kazakları, 85, 120, 176, 177,
178, 180, 187, 188

Veşnekof, Rûsiyye Kapu-kethudâsı, 84, 85

zahîre /zehâir/ zehâyir, 59, 60, 61, 67, 68, 92, 99, 134, 135,
136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148,
151, 153, 155, 157, 163

Vona İskelesi, 92

zer-i mahbûb / meskûk, 37, 102, 110, 112, 115, 166

Voroçesti Kamenko, Kırım-Rus hududunda bir mahal, 120,
188

ziyâret-i Rikâb-ı Kâm-yâb-ı Pâdişâhâne, 49, 82, 107, 146

vergü, 105

zü‘amâ, 23, 62, 79, 88, 131
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