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 BEYAN 
 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite 

veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

İsim Soyisim: Afife Veyisoğlu 
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ÖZET 

 

İngiltere, 16. yüzyılda Akdeniz’de henüz etkin bir devlet rolünde değildi. İspanya’ya 

karşı deniz gücünü arttırmak ve Akdeniz’de ticaret yapmak için birçok limana tüccar 

göndermek istedi. 16. yüzyıldan sonra kurulan birçok İngiliz şirketi, İngiltere’nin ticaret 

yollarını genişletmiştir. Kraliçe I. Elizabeth 1583 yılında hem siyasi hem de ticari kaygılarla 

Levant Kumpanyasının temsilcilerinden biri olan William Harborne’u İstanbul’a İngiliz elçisi 

sıfatıyla göndermiştir. Çalışmanın amacı Osmanlı’nın İngiltere’ye vermiş olduğu imtiyazların 

İngiltere’nin büyümesine olan katkısını göstermektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Osmanlı, I. Elizabeth, III. Murad, Levant Şirketi, Akdeniz 
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ABSTRACT 

 

Britain was not yet an active state in the Mediterranean region in the 16th century. 

Elizabeth I wanted to send merchants to many ports both to increase sea power against Spain 

and to trade in the Mediterranean. British companies, which were founded after the 16th 

century, were successful enough to expand Britain's trade routes. Queen Elizabeth I sent 

William Harborne, one of the representatives of the Levant Company in 1583, to Istanbul as an 

English ambassador with both political and commercial concerns. The aim of the study is to 

show how the privileges that the Ottoman gave to England contributed to the growth of 

England. 

 

Keywords: England, Ottoman, Elizabeth I, Murad III, Levant Company, Mediterranean
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı Osmanlı’daki ilk İngiliz elçisi olan William Harborne’un faaliyetlerini ve 

ilk İngiliz-Osmanlı ilişkilerini tesisini izah etmek olacaktır. Öncelikle değerli tez danışmanım 

Abdullah Güllüoğlu’na teşekkürlerimi borç bilirim. Ayrıca pandemi sürecinde bana kaynak 

yardımında bulunan İSAM çalışanlarına son olarak her zaman yanımda olan kız kardeşlerim 

Beyza ve Rana’ya teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

İngiltere'nin tek bir millet olarak bir araya gelmesi 16. yüzyılda gerçekleşmiştir. Güçlü 

bir merkezi hükümet ancak o yıllarda I. Elizabeth ile mümkün olmuştu. İngiltere, Fransa, 

Venedik gibi ülkelerden çok daha sonra ticari kaygılarla işler yapmaya başlamıştır. I. Elizabeth 

bu anlamda İngiliz milli kimliğini oluşturan ve siyasetini İngiltere’nin bütünlüğünü koruması 

üzerine geliştiren bir kraliçeydi. Hem sanayisiyle hem sanatıyla hem de ticaretiyle İngiliz 

kimliğinin ve İngiltere’nin evrildiği bir dönem olarak tanımlamak doğru olacaktır. Elizabeth’in 

günümüz İngilteresinin fikri kurucularından olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Elizabeth’in siyasetine yön veren en önemli olay ise gerçekleştirdiği dini reformlar ve 

İspanya’ya karşı verdiği mücadeleydi. İspanya’ya karşı bulabileceği en güçlü müttefik ise 

elbette Akdeniz’de hâkimiyet kuran Osmanlı Devleti’nden başkası değildi. İngiltere, Akdeniz 

bölgesinin dışında kaldığından ticari olarak gelişmemiş ve deyim yerindeyse yabani bir ülke 

imajına sahipti. Osmanlı Devleti ise sınırları kıtalar aşmış, Akdeniz’de olan, askeri yönden 

güçlü bir ülke konumunda görünüyordu. Hatta son zamanlarda Mısır’ın ele geçirilmesiyle 

Akdeniz tekrar canlanmaya başlamıştı. 16. yüzyıl dünyasının gözde bölgesi Akdeniz havzasıydı 

ve buranın yarısından fazlası Osmanlı İmparatorluğu’nun denetimindeydi. İtalyanlar, 

İspanyollar ve Fransızlar İngilizlerden önce davranıp çoktan ticaret konusunda yol almışlardı. 

Öyle ki William Harborne Osmanlı’da ticaret yapabilmek için bu ülkelerin temsilcileriyle çok 

fazla anlaşmazlık yaşamıştı. 

İngilizler önce Venedikliler aracılığı ile daha sonra bizzat kendileri imtiyaz kazanarak 

Osmanlı ile ticari ilişkilere girdiler. İstanbul’a ilk kez ticari imtiyaz almak için giden William 

Harborne daha sonra 1583’de Kraliçe tarafından elçi sıfatıyla gönderilmişti. 
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Sultan III. Murad tarafından alınan imtiyazlar sonucu milli servet yaratmak ve 

ekonomik olarak iyileşmek isteğiyle kurulmuş olan Levant Şirketi resmi olarak çalışmaya 

başladı. Denizaşırı ticaret tehlikeli olduğundan İngiliz tüccarları Levant bölgesine çok ilgi 

gösterdiler. Onlardan birisi de William Harborne idi. Levant Kumpanyası İngiltere’de kurulan 

ilk şirketlerden biridir ve diğer şirketlere de bir anlamda örnek olmuştur.  

 İngilizlerin Osmanlı topraklarında faaliyet göstermesi, doğu ticaretine doğru inmeleri 

Sultan III. Murad tarafından verilen imtiyazlar sayesinde gerçekleşmiştir. Eğer Osmanlı gibi 

bir müttefik bulamamış olsalardı İspanya ile anlaşma yapmak zorunda kalabilirlerdi. 1  Bu 

durumda İngiltere bugün olduğu gibi güçlü ve emperyalist bir ülke haline gelebilir miydi? 

 İngiltere’nin bugünkü konumunda 16. yüzyılda Osmanlı’dan aldığı imtiyazların göz 

ardı edilmesi mümkün değildir. Birçok İngiliz tüccar doğu şehirlerini Osmanlı’dan aldıkları 

“yol hükümleri” ile görebilmişlerdi. Daha önceleri Avrupa’nın büsbütün dışında kalmış bir 

milletin vatandaşıydılar.  İngilizlerin ticarette gelişmesi emperyalist duyguları beslemiş olmalı 

ki 18. yüzyıldan sonra pek çok sömürü faaliyetlerinde bulunmuşlardı. “East India Company” 

bunun en açık örneği olarak gösterilebilir. Bu şirket 247 yıl, Levant Company ise 240 yıl kadar 

Osmanlı topraklarında varlıklarını sürdürmüşlerdi. Hatta iki yüz yıl kadar sonra her şey tam 

tersine dönünce, bu imtiyazlar Osmanlı ekonomisi için olumsuz etkiler yaratmıştı. Osmanlılar 

16. yüzyılda İngiliz tacirlerine imtiyaz verirken 19. yüzyılda Baltalimanı Antlaşması’nı 

imzalamak zorunda kalmışlardı. Osmanlı-İngiliz ilişkilerini başlatan ve başarıyla yürüten 

William Harborne bu sürecin en önemli temsilcilerinden biriydi. Ticari kaygılarla başlayan bu 

süreç daha sonra İngiltere’de Türk oyunlarının yazılmasına, Türk mimarisine, hamamlara, 

camilere, bahçelere karşı büyük ilgiye yol açacaktır.

                                                           
1 Gerald MacLean, “Doğu'ya Bakış: 1800 Öncesi Dönem İngiliz Yazmaları ve Osmanlı İmparatorluğu”, çev. 

Sinan Akıllı, (Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009), s. 282. 
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           ELİZABETH VE İNGİLTERE’NİN MÜTTEFİK ARAYIŞLARI 

Tudor hanedanından Kral VIII. Henry’nin son çocuğu olan I. Elizabeth, yirmi beş 

yaşında kraliçe olduğunda İngiltere henüz dışarıdan işgallere karşı koyabilecek durumda 

olmayan bir devletti. Ülkesini Roma Katolik Kilisesi’nden ayırıp İngiltere’ye has Anglikan 

Kilisesi kuran Kral VIII. Henry öldüğünde yerine oğlu Edward daha sonra Elizabeth’in “Kanlı 

Mary” diye bilinen kız kardeşi I. Mary’i geçmişti ancak 1554’te başlayan Protestan isyanı 

sonucu idam edilmişti. 15 Ocak 1558 tarihinde I. Elizabeth taç giydi ve böylece İngiltere’de 

yeni bir dönem başlamış oldu. Elizabeth dönemi son derece milliyetçi adımların atıldığı bir 

dönem olmasının yanı sıra Büyük Britanya’nın geleceğinin planlandığı bir dönem olmuştur.2 

16. yüzyılda, ticari işlerini henüz tam anlamıyla başlatamamış İngiltere’nin aksine 

İspanya, sulh içindeydi ve gemilerini özgürce gezdirebiliyordu. Portekiz de denizlerde üstün 

olduğundan İngiltere için Afrika ve Hindistan kıyılarına erişebilmek mümkün değildi. 

Elizabeth, Batı Akdeniz’de egemen olan İspanya kralı II. Felipe’ye karşı tek başına gücü yeterli 

olmayacağından bir müttefik arayışı içine girmişti. Protestan İngiltere ile Katolik İspanya’nın 

çatışması I. Elizabeth için Asya, Afrika ve Amerika’da yeni müttefikler ve yeni pazarlar 

aramanın en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Tüm bu arayışlar aslında İngiltere’nin feodal 

bir yapıdan bir millet olma durumuna geçişin ilk adımlarıydı. 

Konuşmalarında her zaman kadın olsa da babasının tahtını yönetecek kadar cesareti 

olduğunu söyleyen Elizabeth, babası Kral VIII. Henry’nin başlatmış olduğu sanayileşmeyi daha 

da geliştirmek amacıyla siyasi yönünü belirlemiş ve İngiltere’nin yabancı kaynaklardan 

bağımsız bir şekilde silahlanabilmesi için çalışmıştır.3   

                                                           
2 G.M. Trevelyan, A Shortened History of England, (Pelican Books, 1959), s. 233. 
3 Steven A. Roy, “The Anglo-Ottoman Encounter: Diplomacy, Commerce, and Popular Culture (1580-1650),” 

(Doktora Tezi, California Universitesi 2012), s. 1. 
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11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar yapılan sayısız savaşlar fakir bir İngiltere yaratmış, 

İngiltere adeta İspanya ve Fransa arasında sıkışıp kalmıştı. Doğu’dan gelen malları yalnızca 

İtalyanlar vasıtasıyla alabiliyorlardı. 4 İngiltere’nin 16. yüzyılda Akdeniz’de ticaret yapmak 

istemesi İtalyan tacirlerinin büyük tepkisini çekti ve İngiltere’nin gemileri Cenevizliler 

tarafından gasp edilmişti. 5 Tüm Avrupa yaşanan din savaşları yüzünden zaten çok yorgun bir 

durumdaydı. O dönemde henüz bugün bildiğimiz Avrupa sınırları olmadığından Akdeniz 

havzasını Avrupa olarak düşünmek en doğrusu olacaktır. Doğu Avrupa Türklere ait iken, Batı 

Avrupa Fransa İngiltere ve İspanya’ya aitti. Bu durumda İngiltere’nin Akdeniz havzasının 

yarısını elinde bulunduran, üç kıtaya yayılmış Osmanlı Devleti ile anlaşma yapmamak 

imkânsızdı. Tüm bunların yanında Osmanlı Devleti ile İngiltere birbirine iki uzak memleketti. 

İki tarafın da birbirleri hakkında kötü savaş hatıraları yoktu. İngiltere Osmanlı için bildiği 

Avrupa’nın dışında kalıyordu. 

Tüm bunların yanında Osmanlı Devleti, Hindistan ve Çin’e giden ticaret yollarını da 

ellerinde tutuyordu. İngiliz gezginlerinin o dönemlerde yazdıklarına göre, Osmanlı’nın 

İngiltere’de zengin ve güçlü bir imajı vardı. 6 İngiltere’de o döneme kadar Türklerle ilgili 

yazılan eserlere bakıldığında, bir İngiliz’in Osmanlı Devleti’nde kolaylıkla statü 

değiştirebileceğini, yükselebileceğini, sosyal sınıfların esnek olduğunu bildiklerini de 

görüyoruz. 

16. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler ilk defa Akdeniz’de ticari ve askeri çıkarlarını 

vurgulamaya başladılar. Bunun en önemli sebeplerinden biri Fransa’da yaşanan din savaşları 

                                                           
4  Alfred C. Wood, A History of the Levant Company, (Yayın yeri: Barnes & Noble, 1964), s. 22. 
5 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı – İngiliz İktisadi Münasebetleri I (1580-1838) (Ankara: Türk Kültürünü 

Araştırma Enstitüsü, 1974), s. 6. 
6 Sir Henry Blount, içinde bulundukları çağın zenginliğini ve en şaşalı halini görme arzusunda olan 

maceraperestler Doğu Akdeniz’e gitmeleri gerektiğini söylemiştir. (Gerald, MacLean. “Looking East: English 

Writing and the Ottoman Empire Before 1800”, 2007) 
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ile Hollanda ve İspanya’nın Osmanlı’nın yaptığı savaşların yorgunluğu sebebiyle Akdeniz’de 

iktisadi olarak çok uzun süre var olamamalarıydı.  

16. yüzyılda her devletin ilk gayesi yeni pazarlara ulaşabilmek ve ticaret yapmaktı. 

İtalyan devletleri başta olmak üzere, İspanya, Fransa ve son olarak İngiltere, ticaretlerini ve 

elbette bunun için lazım olan deniz gücünü geliştirmek adına belli bir siyaset izlediler. Deniz 

yollarının birçoğu da Akdeniz’den geçiyordu. O dönemde İspanyollar ile Portekizliler Amerika 

kıtasının ticaretini yönetmeye başlamışlardı. İngiltere’nin birinci gayesi Uzak Doğu’ya ulaşmak 

ve bunun için de Osmanlı Devleti ile anlaşma yapmaktı. Osmanlının İngiltere ile yaptığı ticari 

anlaşmalar, verdiği ayrıcalıklar İngilizlere Akdeniz’de ticaretinin önünü açmıştır. Elizabeth o 

dönemde güç kazanmak ve yeni bir pazar bulmak için İspanya ve onun komşusu Portekiz gibi 

denizlerde liderlik etmesi gerektiğini iyi anlamıştı. Çok eski bir İngiliz şarkısı7 bunu kanıtlar 

nitelikteydi;  

“We care not for your martial men 

That do the State disdain. 

But we care for your sailor lads 

That do the State maintain.” 

 

İngiltere her ne kadar Osmanlı ile Kraliçe Elizabeth döneminde iktisadi anlaşmalar 

yapma arzusundan önce de Mağrib bölgesine seyahatler ve ticari faaliyetler yapıyor olsa da bu 

bölgede özel bir statüye sahip olma merakı, Kraliçe Elizabeth dönemindeki yayılmacı siyaset 

tarzıyla başlamıştı. Bilindiği üzere Osmanlı, 1453 yılında İstanbul’u alarak Doğu Roma 

Devleti’ne son vermiş, bu hadise Avrupa’da büyük reaksiyonlar almıştı. Doğu ve Batı 

Hristiyanlığının arasının açılması, Avrupa’nın dini mezheplere bölünmesi ve ardından 

Rönesans döneminin başlaması gibi durumlar İstanbul’un Osmanlı’nın eline geçmesiyle 

                                                           
7 Trevelyan, A Shortened, s. 247. 
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başladı. Hıristiyanlık için önemli bir şehir olan Konstantinopolis’in artık Müslümanların elinde 

olması elbette Avrupa’da Osmanlılara karşı bir nefret uyandırdı. 

MacLean, Osmanlıların bu başarısının İngiltere’de korkunun yanında kısa sürede bir 

hayranlık ve bu başarıyı arzulama hissi oluşturduğunu ve bunu kendi ifadesiyle “emperyal 

kıskançlık” olarak ifade ettiğini yazmıştı. İstanbul’un alınmasından yaklaşık yüzyıl sonra 

İngiltere, Kraliçe Elizabeth’in siyaseti doğrultusunda Osmanlı ile ticari anlaşma yapma 

niyetinde olmuştur.8 Osmanlı Devleti’nde ticaret yapma hakkı o zamana kadar İstanbul’un 

alınmasından sonra sürekli olarak İstanbul’a elçiler gönderen Venedik’e ve Kanuni Sultan 

Süleyman’ın verdiği ayrıcalıklarla Fransa’ya verilmişti. İngiliz tüccar Antohony Jenkinson 

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’dan ticaret yapmak için izin almış olsa da bu imtiyaz 

diğer tüccarları kapsayan bir anlaşma değildi. 9  Diğer milletlere ait gemiler 1569 

kapitülasyonlarına göre Fransız bayrağı bulundurmak zorundaydı. Bu durumda Fransa burada 

ticaret yapmak isteyen diğer devletlerden vergi alıyordu. 10   İngiltere’nin Akdeniz hamlesi 

özellikle Fransa için çok rahatsız edici bir durumdu çünkü İngiltere’nin kazançlarına ortak 

olmasını asla istemiyorlardı.11 Fransızlar önceden beri Osmanlıların dostu olarak görünmekte, 

1535 yılından itibaren Osmanlı topraklarında ticaret yapabilmekteydiler.12 Ancak Fransızların 

tüm engellemelerine karşın I. Elizabeth’in gönderdiği heyet Osmanlı Devleti’ne gelebilecek ve 

ticari imtiyazlar için görüşmelere başlayabilecekti. Tüm bu sebeplerin yanında elbette Osmanlı 

Devleti’nin de bu anlaşmalardan çıkarları olacaktı. 

 

                                                           
8 MacLean, Doğu'ya Bakış, s. 76. 
9 Kütükoğlu,“Osmanlı-İngiliz” s. 9. 
10 Başak Çeliktemel, “A Study of The Third Engish Ambassador Henry Lello’s Report on The Ottoman Empire 

(1597-1607)”, (İstanbul Bilgi University,2012) s.11 
11 Orhan Burian, “Türk-İngiliz Münasebetinin İlk Yılları” DTCFD IX/1-2 (1951), s. 3 
12 Hayrullahefendi tarihine göre Fransızların Avusturya ile birlik olmasını önlemek maksadı ile ticari 

imtiyazlarda bulunulmuştur. (Burian, , “Türk-İngiliz”, s. 13.) 
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FRANSIZLARA VERİLEN İLK AHİDNAME 1569 

Fransızlar uzun uğraşlar neticesinde ilk defa 1569 yılında Osmanlılardan bir ahidname 

almışlardı. Ahidname’nin13 içeriği şu şekildedir; 

1) Deryada fırtına müzayaka verdikte ve sair levazımında, hazır bulunan eğer hassa 

gemileri halkıdır ve eğer gayridir, muavenet ve gemi reislerinin hukukuna riayet edile, akçe ile 

zad ü zevadelerini tedarükte kimesne mani ve müzahim olmıya. 

2) Eğer deniz, gemilerin karaya atarsa, beyler ve kadılar ve gayriler muavenet idüp, 

kurtulan esbab ve emval girü kendülerine verile, eğer denizde ve eğer karada kendü hallerinde 

yürüyen (Françalulara) kimesne mani olmıya. 

3) Ol diyar tacirleri ve tercüman ve sair adamları deryadan ve karadan Memalik-i 

mahrusemize gelüp bey'ü şira ve ticaret idüp, şöyle ki olagelen adet ve kanun üzere rüsum-u 

adiyyelerin verdüklerinden sonra, gelişte ve gidişte Kapıdanlarımdan ve deryada yürüyen 

reislerden ve gayriden ve asker halkından kimesne mani olmıya, kendülern ve adamlarına ve 

eshab ve davarlarına dahl ü taarruz eylemiye. 

4) Eğer Françaludan birisi medyun olsa veya her hangi suç işlese ve gaybubet 

ederse, deyn borçludan taleb olunup aher kimesne tutulup taleb olmıya.  

5) Tüccarlardan biri mürd olsa, esbab ve emvalini kime vasiyet ederse, ana verile; 

vasiyetsiz mürd olsa konsolosları marifetiyle ol yerlü yoldaşına veya França tebasından kim ise 

ana verile, kimesne dahl eylemiye. 

                                                           
13 Akdes Nimet Kurat, Türk İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553-1610), (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 1953) s. 19. 
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6) Adı geçen konsollar tercümanlar ve bazirganlar Memalik-i mahrusemizde bey'ü 

şira ve ticaret ve kefalet hususlarında kadıya varup sebt-i sicil ettirip ve hüccet alalar; sonra niza 

olursa hüccet ve sicile nazar olunup, mucibi ile amel oluna; bu ikisinden biri olmayup mücernıd 

şahid-i zor ikamet eylemekle hilaf-ı şer'i kaviyyim dava ederlerse, mademki kadılardan 

hüccetleri olmayup veya sicilde mukayyed bulunmaya, onun gibi tezvir ettirilmeyüp, hilaf-ı şer' 

olan davaları istima' olunmıya. 

7) Ve bazı kimesneler bize şetmeyledünüz deyü iftira idüp, şahid-i zor ikamet 

eyleyüp, mücerred celb ü ahz içün bilaf-ı şer'i kaviyyim rencide ve remide eylemek 

istediklerinde men olunalar. 

8) Françaluyla müteallik esir bulunursa ve konsoloslar bunların fransız veya França 

tebası olduklarına şehadet ederlerse; esir sahibi veya vekili dava görülmek üzere atabe-i 

aliyyemize getirileler. 

9) França ve ana tabi yerlerden Memalik-i mahrusemizde mütemekkin olanlar eğer 

evlü olsun eğer ergen, rençberlik edeler anlardan haraç taleb olunmaya. 

10) İskenderiye ve Şam Trablusuna, Cezayir iskelelerine ve gay· riye tayin 

eyledükleri konsoluslarm tebdil eylcyüp yerlerine ol hizmetin uhdesinden gelür adamlar tayin 

idüp gönderildiğinde kimesne mani olmıya. 

11) Françaludan biri mahkemelik olursa veya niza' vuku bulursa ve kadı huzuruna 

getirilirse, tercüman hazır olmadıkça dava görülmeye; eğer tercümanları hem maslahat üzere 

ise gelince(ye kadar) tevakkuf oluna; fakat onlar da taallül eylemeyüp tercümanların ihzar 

ederler. 

12) Eğer Françalunun birbiri ile niza'ları olsa, mezbur elçileri ve konsolosları 

adetlerince fasledeler kimesne mani’ olmıya. 

13) Levend kayıkları deryadan varup, Françaluları esir idüp, getürüp Rumelinde ve 

Anadoluda satalar, anun gibiler bulunduklarında teftiş edilip kimden alındığın bulduralar; eğer 
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esirin alındığı zaman kürek mahkûmu ise cezası verile, şayed müslüman olmuşsa azad oluna; 

eğer henüz hiristiyan ise Françaluya teslim edile. 

14) Gemiler ancak İstanbul’da ve Geliholu’da teftiş edileler. 

15) İki memleket gemileri deryada buluştuklarında, birbirlerine dostluk idüp zarar ü 

ziyan etmiyeler. 

16) Atebe-i aliyyemizce Venediklülere verilen hususlar Françalulara da verile. 

17) Kalyonlar ve sair gemileri Memalik-i mahruseye geldüklerinde hıfz-ı siyanet 

üzere olup emin ve salim gideler. 

18) Beylerbeyiler, Kapudanlar ve sancak heyleri ... işbu ahidname mucibince amel 

edeler. 
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WİLLİAM HARBORNE’UN İSTANBUL GÜNLERİ 

Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri, Osmanlı Devleti ile İspanya savaş 

halindeydi. Elizabeth’in de çok iyi bildiği üzere, Osmanlı’nın İspanya ile olası bir barış hali 

durumunda İspanya daha da güçlenecek ve İngiltere’ye yapacağı bir saldırı muhtemelen 

İngiltere’nin sonu olacaktı.14 İngiltere İspanya’nın düşmanlığının yalnızca kendilerine değil 

aynı zamanda Osmanlı Devleti’ne karşı da olduğunu iyi biliyordu. İspanya, Osmanlı’nın 

Akdeniz’de en büyük rakibi olmuş, Mağrib illerine saldırmış, Osmanlı’ya karşı sayısız seferlere 

öncülük etmişti. 15   Üstelik 781 senelik Endülüs Devleti 1492 yılında yıkılmış, pek çok 

Müslüman öldürülmüş ve İspanya’dan sürülmüştü. Reconquista’dan 16  sonra geride kalan 

Müslümanlar dönemin en güçlü Müslüman devleti olan Osmanlı Devleti’nden yardım 

bekliyorlardı ancak o sırada yaşanan Cem Sultan hadisesi yüzünden herhangi bir yardım 

yapılamamış ve İspanya’da İslam hâkimiyetinin son kalesi Gırnata Müslümanların elinden 

çıkmıştı.17 Bu durum İngilizler ile birlikte İspanyollara karşı ittifak yapmak için en geçerli 

sebeplerden biriydi.  

İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında ticari ilişkilerin başlaması 16. yüzyılın ortalarına 

tekabül ediyor. İngiliz yazar Richard Hakluyt’un “Principal Navigations, Voyages, and 

Discoveries of the English Nation” adlı kitabında 1511 yılından 1534’e kadar İngiliz 

gemilerinin Kandiye, Sakız, Kıbrıs, Beyrut arasında seferler yaptığından bahsedilmektedir.18  

                                                           
14 Ali Kemal Meram, Belgelerle Türk İngiliz İlişkileri (İstanbul: Kitaş Yayınları, 1969), s. 17. 
15 Burian, “Türk-İngiliz”, s. 17. 
16 Endülüs’ün son devleti Beni Ahmer’in başkenti Gırnata’nın 1492 yılında Müslümanlar kaybetti.  
17 Mehmet Özdemir, “Endülüs” DİA, c. 11, 1995, s. 216. 
18 Hamit Dereli, Kraliçe Elizabeth Devrinde Türkler ve İngilizler: Bir Araştırma(Ankara: Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 1951), s. 36. 
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Hakluyt,İngilizlerin “Levant bölgelerini” 1550 yılından sonra neredeyse unuttuğunu 

iddia etmişti. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Anthony Jenkinson gibi birkaç tüccar 

Osmanlı topraklarına gelmişti ancak Akdeniz’de ticari faaliyetleri ilk başlatanlar Edward 

Osborne ve Richard Staper adında iki İngiliz olmuştu. Edward Osborne doğuda çalışan İngiliz 

tüccarların bir şirket altında toplanması gerektiğini söyleyen ilk iş adamıydı. 

 İlk iş olarak 1575 yılında İstanbul’a John Wight ve Joseph Clements adında iki kişi 

göndermek oldu. Amaçları oradaki vaziyeti öğrenip adımlarını ona göre atmaktı. Yaklaşık bir 

buçuk yıl orada kalan Joseph Wight, Edward Osborne’nin vekili olan William Harborne için 

bir imtiyaz alabilmişti. Osborne, ünlü bir tüccarın damadıydı ve kısa süre içerisinde Londra’nın 

en önemli tüccarları arasına girmişti. Staper ise Hindistan ve Ortadoğu ticaretini kuran 

tüccarlardan biriydi.19  William Harborne ise bundan sonra Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde en 

önde gelen isimlerden biri olacaktı. Kendisi zaten 1577’de kurulan İspanya Kumpanyasının 

kurucuları arasındaydı. 

Uzun uğraşlar sonucunda 1 Temmuz 1578 yılında yola çıkan William Harborne, 

İstanbul'a ilk kez Edward Osborne ile Richard Staper'ın vekili sıfatıyla gidiyordu. Yolda o 

sıralarda Polonya’da görevde olan Ahmet Çavuş ile tanıştı. Ahmet Çavuş onu refakatine aldı 

ve İstanbul’a gitmek üzere yola çıktılar.20 Kendisi, kılavuzu ve uşağı Leh-Türk sınırını geçmek 

için izin aldılar ve daha sonra Türk elbiseleri giydiler. Ahmet Çavuşun bu isteği ile Türk 

elbiseleri giyen İngilizler kendilerine öfkeli olan Venediklilerin ve Fransızların dikkatini 

çekmeden İstanbul’ girdiler. Harborne bu yolculuğu sırasında çok sevecen davranıyor, 

voyvodalara ve beylere hediyeler sunuyordu. Nihayet 28 Ekim 1579’da İstanbul’a vardılar. 

Harborne ticari işlerle meşgulken nüfuzlu kişilere yakınlaştı. Sokullu Mehmed Paşa ve doktoru 

                                                           
19 Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz, s. 11. 
20 Dereli, Kraliçe Elizabeth Devrinde, s. 70. 
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Salamon, III. Murad’ın hocası Hoca Sadeddin Efendi,  Divan-ı Hümayun’dan Mustafa Çavuş 

ile yakın ilişkiler kurmayı başardı.  

Hammer’in Devlet-i Osmaniyye Tarihi’nde Sokullu’nun bu anlaşmaların kendisinden 

ziyade ona getireceği zenginliği düşündüğünü yazar. 21  Ancak İngiliz-Türk ilişkilerinin 

kurulmasında Sokullu’nun payı çok büyüktür. Harborne İstanbul’a geldiğinde Sokullu Mehmed 

Paşa’nın eskisi kadar nüfuzu yoktu ancak en tecrübeli devlet adamı hala o idi. Kendisinin İngiliz 

elçinin isteklerine kulak verdiği ve yakından ilgilendiği bilinirdi. Ayrıca rüşvet aldığı en 

azından nezaketle verilen hediyeleri kabul ettiği de söylenir. Paşa’nın özel doktoru olan 

Salamon (Nathan Aschinasi) çok büyük bir servet sahibi ve nüfuzlu bir kimseydi, Safiye Sultan 

ile de iyi bağlar kurmuştu. Hem parası hem de sarayda tanıdığı çok olan tabip Salamon'un her 

işe karıştığı her durumdan haberdar olduğu söylenir.22 Bu yüzden Harborne’un, Salamon ile 

olan arkadaşlığına ayrıca önem vermesi gerekiyordu. 

 Padişah’ın hocası olan Sadeddin Efendinin de İngilizlere karşı sempatiyle yaklaştığı, 

padişahı İngilizlerle ticaret yapmak için teşvik ettiği biliniyor. Harborne, İstanbul’a ilk 

geldiğinden beri Hoca Sadeddin ile yakındı. Sadeddin Efendinin padişahın bu kararında etkili 

olmasının nedeninin özellikle 1577 yılından beri süren İran Savaşı ve İspanya meselesini 

olduğu görülüyor. İran savaşları Osmanlı Devleti’ni başta askeri olmak üzere birçok açıdan 

yıpratmıştı. Hoca Sadeddin’in  derhal savaşı bitirmek istemesinin sebebi savaş biterse devlet 

büyük bir yükten kurtulacak olmasıydı.  Ayrıca İnebahtı’nın intikamı da İspanya’dan alınmak 

isteniyordu. Bu yüzden Hoca Sadeddin Efendi İngilizler ve Osmanlıların ortak menfaati adına 

çalışıyordu.23   

                                                           
21 Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz, s. 10-12. 
22 Kurat, Türk İngiliz,  s. 19. 
23 Akdes Nimet Kurat “Hoca Sâdeddin Efendinin Türk-İngiliz Münasebetlerinin Tesisi ve Gelişmesindeki Rolü”, 

60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010), s. 309-310. 
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Harborne’a yardım eden bir başka isim ise aslen Macar olan divan tercümanı Mustafa 

Çavuş idi. İstanbul’a gelen yabancı temsilcilerin tercümanlığını yaptığı için Harborne’a çok 

yardımcı olduğu biliniyor. Latince bilen Mustafa Çavuş İngilizleri benimsemiş, elinden geldiği 

kadar Harborne’un işlerini halletmeye çalışmıştı. Tüm bu hizmetlerine karşılık Kraliçe 

Elizabeth onun müteferrikalığa yükselmesi için bir istekte bulunmuştu.  Çavuş’un Elizabeth’e 

yazdığı mektupta Harborne’un ona nasıl ulaştığını ve asıl görevinin ne olduğunu bildiğini 

bildirmekteydi. Mektupta kraliçeye ve İngiltere’ye olan hayranlığını da açık bir şekilde 

görünüyor. 15 Mart 1579 yılında yazdığı bir mektuba24 göre Kraliçe’ye hizmet etmekten büyük 

onur duyuyordu. Mustafa Çavuş daha sonra İngiltere’ye giden ilk resmi Osmanlı elçisi olacaktı. 

“En yüce, Kutsal Kraliyet Majesteleri! Size sadık bir şekilde hizmet edip övgünüzü 

almaya çok istekli ve hazırım. Sayın William Harborne İstanbul’a geldi ve benden bir istekte 

bulundu. Büyük İmparatorumuz Murad Han’ın huzurunda ona ticaret yapması için özgürlük 

tanındı. Karadan ve denizden, Yüce ve yenilmez imparatorumuz Sultan Murad Han’ın 

hükmettiği tüm ülkelerde ticaret yapabilir ve ülkesine götürebilir. Düşündüm ki ben yüce 

padişahımız Sultan Murad ve siz Majesteleri arasında bir arkadaşlığın başlaması için 

çalışabilirim. Bu yalnızca sizin tüm Hristiyan âleminin en inançlısı olduğunu bilmemden dolayı 

değil, tüm hristiyanlar siz majestelerine imreniyor ve sizi her şekilde incitmeye çalışabilirler. 

Ayrıca güçlü bir İmparator ile iyi ilişkiler geliştirmek sizin için de ayrıcalıktır. 

Size iyi dileklerimi sunuyorum. Ayrıca ondan bu mektubu göndermesini istedim. Sizin 

tüm düşmanlarınıza size karşı yardım edebilecek olan yüce imparatorumuz ile dost olmaktan 

hoşnut olmayacağınızı düşünmüyorum. Bu nedenle, eğer siz de isterseniz, yüce imparatorumuz 

                                                           
24 Susan A. Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey, 1578–1582: A Documentary Study of the 

First Anglo-Ottoman Relations ( London: Oxford University Press, for The British Academy, 1977), s. 58. 
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ve siz majestelerimiz arasında kutsal bir birlik başlatmak için çabalarım. Uzun ömürler 

dilerim.”   İstanbul, 15 Mart, 1579 

Görüldüğü üzere Osmanlı’da o dönemde birçok kişinin İngilizler ile yapılacak olan 

anlaşmalardan çıkarları vardı. Bu durum hem İngiltere’nin hem de Osmanlı’nın istediği şekilde 

ilerleyecekti. William Harborne birkaç ay içinde kendini o kadar sevdirdi ki Fransızlar ve 

Venediklilerin itirazlarına rağmen hem İngiliz tüccarları için ticari imtiyazlar, hem de kraliçeye 

yazılmış bir mektup alarak ertesi yaz İngiltere'ye döndü. Londra’daki İngiliz ticaret ve siyaset 

mahfillerinde  Osmanlı Devleti ile yakın münasebetlerin ülke adına çok faydalı olacağı 

konuşulmaya başlanmıştı. Sultan’ın kraliçeye ilk mektubu 15 Mart 1579’da yazıldı ve altı ay 

sonra İngiltere’ye ulaştı. Mektup resmi olarak William Harborne’un ağabeyi Thomas tarafından 

takdim edilmiştir. 25  Mektuba göre İngiliz tüccarlar mallarına zarar gelmeden Osmanlı 

topraklarında gümrüklerini ödediklerine dair imzalı bir belge almaları şartıyla ticaret 

yapabileceklerdir. Mevcut durumla ilgili kadılara, reislere, iskele eminlere emir verilecektir. 

Bahsedilen hüküm şu şekildedir; 

Dergâh-ı muallâdan Eglitar vilâyetinin serhaddine varınca karadan memlâik-i 

mahrusada vaki beylere ve kadılara ve reislere ve iskele hekimlerine hüküm ki, 

Hâlâ Eglitar vilâyetinden darendegân (Bahsi geçen tüccarlar) nam tacirler gelüp 

mezkûrlar Eglitar vilâyetinden kıraliçesi izni ile Françe ve Venedik ve Leh tacirleri emn 

ü aman üzerine gelüp ticaret eyledikleri gibi bunlar dahi ticaret tariki ile deryadan 

barçalariyle ve gemiyle ve kadaradan ve arabalariyle vesair davar yükleriyle ticaret için 

metâ ve esbab ile gelür iken ve giderken dahl eylememek içün emr-i şerifim talep 

eylemeğin buyurdum ki, vüsul buldukta mezburlar her kangısının taht-ı hükûmetine 

dâhil olurlarsa veyahut deryadan gelür iken ve giderken gemilere rasgelinürse 

                                                           
25Rayne Allinson,A Monarchy of Letters : Royal Correspondence and English Diplomacy in the Reign of 

Elizabeth I  (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), s. 136. 
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gemilerinin ve yüklerinin içinde yat ve yarag tereke vesair memnû olan metâ olmayup 

vaki olan metâ ve esbabların kanun üzere gümrüklerin edâ eylediklerine ellerinde 

mühürlü tebessük ibraz eylediklerinden sonra gemilerine ve metâ ve esbablarına ve 

adamlarına ve karadan gelüp giderken arabalarına ve ahmal ve adamlarına bir fert 

dahleylemeye (987 Muharrem)  

Bu tâmimin bir sureti divan tercümanına ve bir sureti de ellerine verilmiştir.26 

Harborne ticari ayrıcalığı yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda Edward Osborne ve 

Richard Staper, Thomas Smith, William Garret için de almış bulunuyordu. Tüm bu imtiyazların 

yanında III. Murad William Harborne aracılığı ile Kraliçe Elizabeth’e bir mektup gönderdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “On Dokuzuncu Asır Başlarına Kadar Türk-İngiliz Münasebatına Dair Vesikalar”, 

Belleten XII/51 (Temmuz, 1949), s. 615-616. 
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SULTAN MURAD’IN KRALİÇE’YE MEKTUBU  

“İngiltere Kraliçesine Name-i Hümayunum ki: 

Atabe-i aliye-i Osmaniye ve südde-i seniyye hakaaniyemize ki melâzı selâtinî zaman ve 

melce-i havakinî cihandır mektup gönderüp bundan akdem saadet âşiyanemizde olan 

Guilliemus Horbron dimekle mâruf âdeminiz iki nefer yoldaşlariyle eğer karadan 

vederyadan gelüp gitmeğe ve metâların iletüp götürmeğe icazeti hümâyunumuz 

virilmek ile France ve Venedik ve Leh krallarına virildiği üzere olan cânibden memâliki 

mahruseye metâ alup gitmek için dahi icazeti hümâyunumuzun virilek reca 

eyledüğünüz ecilden hüsnü icazeti hümâyunumuz erzanî buyurulup gerektir ki vusul 

buldukçâ Leh ve France ve Venendik bezirgânları gelüp gittiği üzere sizin vilâyetinizin 

bezirgânları dahi memâliki mahrusemize metâ getürüp ve metâ alup gidüp mâdam ki ol 

cânibden Âsitâne-i saâdetimize arzı ûbudiyyet ve sadakat oluna beru cânibden dahi 

kimesnenüze dahlolunmayıp yolda ve izde kimesne rencide itmeyüp ne zamanda isterler 

ise gelüp ticaret üzre olalar. Ve siz dahi südde-i saadetime itaat ve muttâli olduğunuzu 

ihbar velalettevâli arz ve ilâm etmekten hâli olmayasız. Fi 14 988.” 27 

Bu mektup Kraliçe ve Sultan arasındaki ilk mektuptu ve İngiliz tüccarların Osmanlı 

topraklarında ticaret yapabileceklerini açıkça söylüyordu. Böylece Türkler ve İngilizler 

arasında ilk resmi temas 1579 yılında başlamış oldu. Elizabeth bu imtiyazların karşılıklı 

olduğunu bildirmiş, İngiltere’nin de Osmanlı tüccarlarına kolaylık sağlayacağını söylemiştir. 

                                                           
27 Meram, Belgelerle Türk İngiliz İlişkileri,  s. 13. 
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Türkler elbette bu ayrıcalıklardan İngilizler kadar yararlanamamışlar olacak ki Osmanlı 

topraklarından İngiliz sarayına yalnızca bir iki kez mal almaya gidebilmişlerdir.28   

Harborne elbette oraya ticari kaygılarla gitmişti ancak Elizabeth ona resmi bir yetki 

vermesi durumunda  Sultan’ın gözünde yerini daha da sağlamlaştırabileceğini anlamıştı. Ticari 

imtiyazlara ek olarak Osmanlı topraklarında esir olan tüm İngilizler serbest bırakıldı.29  Kısa 

zamanda kendini Türklere sevdiren Harborne, bundan sonraki süreçte İngiltere’nin Osmanlı’ya 

göndereceği elçi olmayı umuyordu.  

İngiltere’ye giden ilk Türk elçisi Mustafa Çavuş 1607 yılında Londra’ya gitmişti. 

Kendisine karşı büyük kuşkular oluşan Mustafa Çavuş uzun süre kendisini kabul ettirmeye 

çalışmıştır.  Mustafa Çavuş’un ünü o kadar yayılmış ki kendisi bir tiyatro oyununa bile malzeme 

olmuştu. İngiliz oyun yazarı ve şair Benjamin Jonson’un  “The Alchemist” adlı oyununda 

“çavuş” (chouse, to chouse, chiaus) olarak yani sahtekârlık 30 veya Türk manasında kullanmıştı. 

Oyundan bazı kesitler şöyledir; 

- And will I tell then! By this hand of flesh, 

  Would it might never write good court-hand more, 

  If I discover. What do you think of me, 

That I am a chiaus? 

 

 -What's that? 

 

 -The Turk was here. 

  As one would say, do you think I am a Turk? 

 

                                                           
28 Burian,  “Türk-İngiliz”, s. 7. 
29 Burian, “Türk-İngiliz”, s. 7. 
30 G. R. Hibbard, “The Elizabethan Theatre IV” (Ontario: University of Waterloo,1972). 
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  -I'll tell the doctor so. 

 

  -Do, good sweet captain. 

 

  - Come, noble doctor, pray thee let's prevail; 

   This is the gentleman, and he is no chiaus. 

 

  -Captain, I have return'd you all my answer. 

   I would do much, sir, for your love—But this. 

   I neither may, nor can. 

  -Tut, do not say so. 

   You deal now with a noble fellow, doctor, 

   One that will thank you richly; and he is no chiaus: 

   Let that, sir, move you. 

 

 İspanya’ya karşı bir müttefik arayışında olan Elizabeth 14 Ocak 1583 yılında, 

Fransa’nın tüm engellemelerine karşın İngilizlere ayrıcalık tanınması ve dostluk anlaşması 

yapması için “Susan” adlı bir gemide,  William Harborne’u ilk İngiliz elçisi olarak gönderdi. 

Kraliçe Harborne’u şu sözlerle31 görevine atadı: 

En şanlı ve yenilmez Prens, Türkiye ülkesinin en kudretli hâkimi ve doğu 

imparatorluğunun hükümdarı Sultan Murad Han’ın, bizimle bir ittifak bir dostluğa 

girdiğini; (ki biz bunu kendi namımıza ve üzerimize düştüğü kadar bütün gelecek 

zamanlar boyunca ciddiyetle ve ona herhangi bir Halel getirmeksizin koruma ahdinde 

bulunuruz) ve şanlı imparatorluğunun her tarafında tebamıza serbest dolaşım hakkı 

verdiğini müdrik bulunarak; … şunu bilesiniz ki kendi ricalimiz içindeki eşraftan biri 

                                                           
31   Susan Skilliter, “William Harborne: İlk İngiliz Elçisi 1583-1588”, Türk-İngiliz İlişkileri 1583-1984 (400. 

Yıldönümü),s. 25. 
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olan pek sevdiğimiz hizmetkarımız William Harebrowne hakkında, bize ve 

hizmetlerimize karşı gösterdiği müstesna şahsiyet, sadakat ve haiz olduğu idrak ve 

müktesebatı üzerinde iyice düşünüp ta bir kanaat getirerek işbu mukaddime ile onu, 

yukarıda mezkur ittifak ve dostluğu teyid; mesuliyetleri üzerine almasını ve bunları 

yeddinde bulundurmasını tasdik; ve kendi Majestelerimizin bahşettiği selahiyetle ve 

İmparatorluğun herhangi bir kıyı ya da eyaletinde ticaret ve alışveriş yapan bütün ve 

münferit tebamızı, O’nun tebalarıyla münasebata bulundukları ve mezkur imtiyazların 

hükümlerine sadık kaldıkları müddetçe, yönetmek ve onlara emretmek üzere işbu emirle 

onu bizim hakiki ve bilakaydı şart sözümüz, mümessilimiz, vekilimiz ve temsilcimiz 

olarak tayin ettik… Bizim Sözcü ve Temsilcimizin selahiyeti çerçevesi içinde kendi 

kanunlarımızca tasvip edilmeyen veya onlara zıt bir fiil işlemesi halinde, kendisine karşı 

bir Prens’in sözlerine uygun olarak yapılacak muamelenin tarafımızca kabul tasdik ve 

teyid edileceğini teminle söz veririz. İsamızın yılı 1582’nin Kasım aynın 20. Günü ve 

hükümdarlığımızın 24. Yılında Windsor şatomuzda ısdar edilmiştir. 

 Harborne 1583’de resmi elçi olarak İstanbul’a geri döndüğünde kumaş, plaka, 

mücevher, saat gibi çok pahalı hediyelerle döndüğünü biliyoruz.32 Padişah’a verilen hediyelerin 

arasında birçok renkte kaliteli 6 parça kumaş, saten saçaklar, kraliçenin armalarıyla süslenmiş 

gümüş ve altın püsküllü bir kalkan, altın ve gümüş kabartmalar, mercan ve kıymetli taşlarla 

bezenmiş bir saat, altın şahinlerle süslenmiş tabak takımları, fincanlar, vazolar, tabaklar ve 

şamdanlar vardı. Vezir ise padişaha sunulan kumaşların yarısını ve tabak takımı, yeniçeri ağası 

çuha ve kumaş, Mustafa Çavuş ise çuha, altınlı tabak takımı ve Sakız adasından gelen ince 

kumaşlar aldı.33 

                                                           
32 Allinson, A Monarchy of Letters. s. 142. 
33 Kurat, “Türk İngiliz”, s. 53. 
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Yarmouth’da doğan Harborne’un doğum yılı tam olarak bilinmemesine rağmen 17 

yaşındayken ilk kez İngiltere’den ayrıldığı söylenir. Babası William Harebrowne Yarmouth 

şehir meclisinde temsilciydi. Harborne babasını İstanbul’daki görevinden dönmeden birkaç ay 

önce kaybetti. İki erkek kardeşi ve üç kız kardeşi vardı. 

Harborne, Osmanlı topraklarında Lutheran temsilcisi adıyla anılıyordu. Venedik 

balyosunun dediğine göre Türkler, yeni gelen İngiliz elçisini, paşalar da dâhil olmak üzere 

Lutheran mezhebinden sayıyorlardı. 34 Bu sebeple saray ve çevresinden diğer elçilere göre 

ayrılmaktaydı. Osmanlı Devlet’i İngiltere’ye “putperestlerin” düşmanı gözüyle bakmaktaydı. 

Harborne İstanbul’a ilk geldiğinde, diğer elçiler tarafından istenmediğinin farkındaydı 

ve olağan durumun aksine kendini Pera’da yaşayan Avrupalılarla yakın temasa geçmemeyi 

tercih etti. Veyahut kendisini onlardan soyutlama ihtiyacı hissetmiş olabilir. Özellikle 

Fransızların, İngilizlerden ne kadar rahatsız olduğunu göz önünde bulundurursak bunun pek de 

beklenmedik bir tepki olmadığını söylemek mümkün olacaktır. Tüm bu dışlamalara rağmen 

Harborne, Pera House’dan önce ilk İngiliz elçilik binası olan “Rapamat Malikânesi”  adlı yerde 

ikamet etmeye karar vermişti. 35  Harborne diğer ülke temsilcileri tarafından o kadar 

küçümsemeye maruz kaldı ki bunun hakkında birçok örnek mevcuttur. Bu küçümseme ve 

dışlamalar daimi elçilikten büyükelçi makamına terfi ettiğinde bile devam ediyordu. Harborne, 

sekreteri Edward Borton’u yeni gelen Fransız büyükelçisi Savary de Lancosme’yi ziyarete 

gönderdiğinde, Borton ağır hakaretlerle karşılaşmıştı. Sekreter şu şekilde söze başlıyor: 

“Efendim büyükelçimiz (Harborne için)”. Tam bu sırada sözü kesen Lancosme şu sözleri sarf 

ediyor: “Büyükelçi? O bir tüccar. Porte’de (Bab-ı Ali) bir büyükelçi var, o da benim! Efendine 

söyle sadece ticareti ile ilgilense iyi olur.  Bu şekilde ünvan kullanmasın. Yoksa onu bu yerden 

                                                           
34 Skilliter, William Harborne, s. 36. 
35 Skilliter, William Harborne, s. 37. 
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atarım!” Edward Borton cevap vermeden oradan ayrıldı.36  Bu sözleri duyan Harborne ise 

Fransız büyükelçisinin onu İstanbul’dan gönderecek kadar güçlü olamayacağını söyledi. 

Hakluyt’a göre Harborne, tüm bu yaşananlara rağmen görevinde çok akıllı ve sağduyulu 

davrandı. Bunun en büyük karşılıklarından biri de artık Fransız elçisi ile eşit muameleye tabi 

tutulmasıydı.  

Harborne Fransızların yanı sıra bir de uzun zamandır Osmanlı ile ticari ilişkiler yürüten 

Venedik temsilcileri ile de büyük sorunlar yaşamıştı. Harborne’un işlerini güvenli bir şekilde 

yürütebilmesi için güvenilir ve dil bilen memurlara ihtiyacı vardı. Venediklilerin hizmetinde 

çalışan ve Türkçe, Rumca, İtalyanca bilen İstanbullu Giacomo de Merze’yi Venedik balyosu 

Moresini’nin haberi olmadan yanına almıştı. Merze, Venedik balyosunda senede ancak 20 

dukat aldığından balyosa tek bir kelime etmeden İngiliz elçisinin hizmetine girmek istemişti. 

Elbette Moresini böyle donanımlı bir memurun İngiliz elçisinin yanında çalışmasına şiddetle 

karşı çıktı. Merze’yi daha iyi bir mevkiye atayacağını ve maaşının da artacağını söyledi. Merze 

bir şey söylemeden oradan ayrıldı. Harborne ona senede 1500 akçe maaş ve 4 kat elbise teklif 

etmişti. 

Moresini, Harborne’u defalarca ziyaret etmek istese de belli bahanelerle hep reddedildi. 

Hatta yakın arkadaşı Salamon başkasının memurunu çalıştırmanın uygun olmadığını söyledi. 

Venedik balyosu Kapudan Paşaya 15.000 Venedik altını rüşvet vermeyi bile düşünmüştü ancak 

oy birliği ile vazgeçildi. 37 Harborne göreve başlamasının üzerinden henüz birkaç ay geçmiş 

olmasına rağmen sadece Sultan Murad’ın değil Kraliçe’nin de takdirini kazandı. Bu sayede 

yerini de sağlamlaştırmış oldu. 

                                                           
36 Skilliter, William Harborne, s. 38. 
37 Kurat, “Türk İngiliz”, s. 63. 
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 Harbone’nun İstanbul’daki ilk zamanları hem atanmış bir elçi olarak hem de bir tüccar 

olarak çalışmakla geçti. Milli ekonomilerini iyileştirmek için kurulan Levant Şirketi’nin 

İstanbul’daki ilk temsilcisi olan Harborne, henüz diplomatik bir ünvana sahip olmadan üstelik 

Fransızlara rağmen bütün bunları yapabilmesi büyük bir başarı örneği olarak görülmelidir. 

Kendisinin de mektuplarında yazmış olduğu üzere, Sultan Murad’ın Kraliçe’ye olan mektubu 

ilk Harborne yazmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri başlatmıştı.38 Harborne'un yüksek bir unvan 

ile İstanbul'da bulunması Levant şirket için de çok büyük değer taşımaktaydı. Hem elçi hem de 

şirketinin bir temsilcisi olan Harborne Sultan’a karşı etkisinin kaybolmasından korkuyordu. 

Kendisine Elizabeth tarafından ödeme yapılmıyor masraflarını şirketten kazandıklarıyla 

ödüyordu.39 Maaşı bulunduğu pozisyona göre çok yetersiz kalıyordu. 

Kendisi “Ten Years of Foreign Travel” adlı hatıratında şöyle aktarıyor: 

“Telafi olarak…  görevimin sürdüğü 6 yıl boyunca Kraliçeden  £1200 aldım. Bana 

kıyafet gönderdiler onları da 1800 düka yani 600 pounda alabildim. Çok fazla yer 

değiştirdiğim için masrafım arttı. İlk dört yıl için beklenen kârın çeyreğini aldım. 

Hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim on yıllık süre boyunca şirketten 600 pound 

aldım.”40 Harborne’nun yiyecek ve ev işleri, hizmetlilerin ücretleri, Pera’daki ev 

eşyaları, yeniçerilerin ücreti, kıyafet harcamaları, Türk divanı ücreti, sağlık 

ücretleri, esir kurtarmak gibi başlıca masrafları vardı.  

 

 

                                                           
38 Allinson, A Monarchy of Letters, s. 132. 
39 Rawlinson, H. “The Embassy of William Harborne to Constantinople, 1583–8”, Transactions of the Royal 

Historical Society 5 (1922), s. 13. 
40 Rawlinson, “The Embassy”, s. 12. 
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SULTAN MURAD'IN İNGİLTERE İLE İLK TİCARET ANTLAŞMASINA DAİR 

FERMAN 

 “Nişanı Hümayun odur ki 

“Elhaletü hazihi İngiltere ve France ve Hibernia vilayetlerinin kraliçesi dergâhı 

ve adalet penah ve barigâhı izzet destigâmıza ki melâz ve melcei selâtini cihan 

ve meaz ve melcei havakini devrandır, müdebbir olan beğlerinden Harborn nam 

âdemleri ile mektuplar gönderüp âdemleri sabıkan Asitanei saadet aşiyanımıza 

gelüb izharı ubidiyyet ve ihlâs ve iş’arı rukiyyet ve ihtisas eyleyüp ol taraftan 

âdemleri ticaret için memâliki mahrusamıza gelip gitmek bâbında isticaze 

eylemeğin olbabda icazeti hümayunumuz mukarin olub menazil ve merahilde ve 

maabir ve denbarda deryadan ve karadan kimesne rencide ve remide eylemiye 

deyu ahkâmı şerifimiz virilmekle dergâhı madelet penahımıza hulusu taviyyet 

ve sefayı akidet üzre arzi ubudiyet eyliyüb France ve Venedik ve Lih ve sayir 

atebeyi ulyamıza arzı ihlâs eyliyen kıralar ile mabeyinimize mün’akid olan 

müvelât ve musafat muktezasınca müşarünileyhayla dahi dostluk üzere olub 

âdemleri ve sayir tacileri memaliki mahrusemize emnü eman üzre kisiblerinde 
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olup ve mukaddema âdemlerinden olup… nam mahalde esir olub bilfiil mahbus 

olan… nam âdemleri itlak olunmak ve müşarünileyhim krallara dostluk 

muktezasınca virilen ahidnamei hümayunu izzet makrunumuz ve ahkâmı 

şerifimiz mucibince müşarünileyha canibince dahi virilmek babında istid’ayı 

âtıfet eyledüğü payei seriri saadet masiri padişahanemize arz ve takrir olunmağın 

müşarünileyhanın istid’ası izzi huzuru lamiunnurumuzda bayyizi kabuşde vaki 

olub işbu ahidnamei hümayunu adalet makrunumuzu inayet edüp memaliki 

mahrusemizde vaki olan Beğlerbeğiler ve Beğler kullarımıza ve Kadılara ve 

umumen iskele eminlerine ahkâmı şerifemiz irsal olunub fermanı 

kazacereyanımız bu vechile sâdır oldu ki mademki müşarünileyha tarafından 

şeraiti ahdü peymana riayet ve kavaidi sulhü eman kemayenbağı sıyanet olına 

bu taraftan dahi kendü malları ve sayir esbab ve metâlarıdır asla bir ferd dahlü 

taarruz eylemeyüp kendü hallerinde ve kâr ve kisiblerinde olalar. Eğer memaliki 

mahrusemize ve eğer ahar vilayetlere giderken ve gelürken rencberliklerinde 

iken bir tarikle esir olurlar ise ol asıllar giruhalâsola ve kalyonları ve sayir 

levazımında hazır bulunan eğer hassa gemiler halkıdır ve eğer gayrıdır muavenet 

eyleyüb ve akçe ile zadü zevadelerini tedarikte kimesne mani ve müzahir olmıya 

ve eğer deniz gemilerin karaya atarsa Beğler ve Kadılar ve gayriler muavenet 

eyleyüb kurtulan esbab ve emval güru kendilere virile. Dahlolunmaya. Eğer 

denizde eğer karada kendü hallerinde yüriyan İngilterelülere kimesne mani 

olmayup dahlü taarruz kılmıya. Ve ol diyar tacirleri ve recüman ve sayir  

âdemleri deryadan ve karadan memaliki mahrusemize gelüp bey’ü şira ve ticaret 

idüb şöyleki olıgelân âdet ve kanun üzre rüsümü adiyyelerin virdüklerinden 

sonra geliş ve gidişde kapudanlardan ve deryada yüriyen reislerinden ve gariden 

ve asker halkından kimesne olmıya. Kendülere ve âdemlerine esbab ve 
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davalarına dahlü taarruz eylemiye. Eğer İngilterelünün biri medyun olsa deyin 

borçludan taleb olunup alına. Krfik olmayacak ahar kimesne tutulup 

hapsolunmaya ve eğer biri mürd olsa esbab ve emvalin kime vasiyet iderse ona 

virilir. Vasiyyet mürd olsa konsolosları marifeti ile ol yerli yoldaşına virile. 

Kimesne dahleylemiye. Ve İngiltere ve ana tâbi olan yirlerin bazırgânları ve 

tercümanları ve konsolosları memaliki mahrusemizde beyiü şira ve ticaret ve 

kefalet husularında ve sayir umuru şeriyye oldukda kadıya varub sebti sicil 

etdirüb veya hüccet alalar. Sonra nizâ olursa hüccet ve sicille nazar olunub 

mucibi ile amel oluna. Bir ikisinden bir olmayub mücerred şahidi zor ikâmet 

eylemekle hilâfı vakii şer’ olan davalaı istima olunmaya ve bazı kimesneler: 

“Bize şetmeyledünüz” deyu iftira idüb şahidi zor ikâmet eyleyüb mücerred celb 

ve ahiz içün hilâfı şer’i kavim rebcide eylemek istediklerinde men olunalar. Ve 

bunlardan biri medyun olsa ve ya bir vechile müttehem olub gaybet eylese anun 

içün kefaletsiz ahar kimesne tutulmıya. Ve İngilterelüye müteallik esir bulursa 

ki konsolosları taleb idüb İngilterelü idükleri zâhir olub şühe olmak ihtimali 

olmazsa alınub İngilterelüye vireler. İngiltere ve ana tâabi olan yerlerden 

memaliki mahrusemizde müteekkin olanlar eğer evli olsun eğer ergen 

İskenderiye ve Şam Trablusuna ve Cezayie ve Tunus ve Tarablus Garb ve Mısır 

iskelelerine ve gayre tayin eyledükleri konsolosların tebdil idüp yerlerine ol 

hidmetin uhdesinen gelür âdemler tayin idüp gönderdikde kimesne mani olmıya. 

Eğer tercemanları mühim maslahat üzre ise gelince Tevfik oluna. Amma anlar 

dahi taallül eylemeyüb tercemanların ihzar ideler. Ve eğer İngilterelünün biri ile 

nizalari olsa mezbur elçileri ve konsolosları âdetlerince faslideler. Kimesbe mani 

olmıya. Şöyle ki Levend kayıkları deryadan varub İngilterelüleri ahidname 

virildüği tarihden sonra esir idüp getirüb Rumelinde ve Anadoluda satalar anun 
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gibiler bulunduklarında gereği gibi dikkat ve ihtimam ile teftiş olunub herkimin 

elinde bulunursa kimden aldığın bulduralar.  Ol esir Müslüman olmuş ise alan 

kimesniye akçasın andan alıvirilub azad olub salıverile. İngilterelüye teslim 

oluna. Memaliki mahrusemizde derya yüzüne çıkan. Rabi 988.41 

Sultan Murad’ın bu ilk ferman ile İngilizlere verilen imtiyazlar Osmanlı-İngiliz ilişkileri 

için bir milat sayılırdı.  Türkiye Kumpanyası’nın temsilcisi böylece İstanbul'da yerleştikten 

sonra İmparatorluğun İskenderiye, Halep, Cezayir, İzmir42  gibi önemli ticaret şehirlerinde 

konsolosluk açmıştır.  İzmir ticaret için nispeten geç keşfedilen bir şehir oldu. İngiliz ve Fransız 

konsoloslar 1600’lerden itibaren buraya yerleşmeye başlıyor. Batı Anadolu’dan gelen meyve 

pamuk ve pirinç İzmir’den İstanbul’a taşınıyor. 1580’lerde 2.000 kişilik bir köyken 17. yüzyılın 

ortalarında neredeyse 40.000 nüfusa sahip bir şehir haline geliyor. İngilizlerin İzmir’den 

buradan aldığı mallarsa kurutulmuş meyve, pamuk, deri ve halı. 1647 yılında İstanbul’a 

giderken İzmir’e uğruyor. İstanbul’a giderken İzmir’e uğrayan tüccar Robert Bargrave ‘in 

yazdıklarına göre buradaki yaşamı İngilizler çok severmiş. 43  Bargrave şöyle yazıyor: 

“ Sonunda millet bizi kentten bizi 6 mil uzakta düzenlenen bir eğlenceye davet 

etti. Türk usulü enfes bir ziyafet çektiler. Yere çukur kazıp ocak yaptılar. 

Dallardan da şişler yaptılar. Çevreden odun topladılar. Bir ağacın gölgesine 

halılar serildi. Bir de leziz bir su kaynağı bulduk. Yemeğimizi yerde bağdaş 

kurarak yedik. Üstüne de bizzat bu ormanda yetişen garip yemişlerden yedik. 

Üzümler, narlar, cevizler, fındıklar, elmalar, incirler, erikler.” 

Daniel Goffman’a göre İngilizlerin buradaki yaşamlardan etkilenmesinin bazı sebepleri 

var. Osmanlı İngilizler için çok egzotik bir dünyaydı. 19. yüzyılda İngiltere dünyanın 

                                                           
41 Meram, Belgelerle Türk İngiliz İlişkileri, s. 18. 
42 Burian, , “Türk-İngiliz”, s. 12. 
43 Ebru Doğan, İngiliz Gözüyle Osmanlı, BBC, 1999. http://www.bbc.co.uk/turkish/ottomans.shtml 

http://www.bbc.co.uk/turkish/ottomans.shtml
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merkeziydi ancak 17. yüzyılda öyle değildi. Osmanlı ise o zamanlar Akdeniz’in merkezi 

durumundaydı. Bu yüzden çoğu zaman seyyahlar bu büyülü dünyaya hayran kalırdı. 

Uluslararası  bir limanı ve önemli bir Osmanlı ticaret merkezi olan İzmir gezginlere göre, zaten 

İngiliz ticari faaliyetlerinin merkezi haline geldi. 44  Bu sayede İngiltere'nin Osmanlı 

imparatorluğu ile olan ticari ilişkileri zamanla daha da güçlendi.   

İngiliz tüccarlara verilen imtiyazlar, Kraliçe Elizabeth ve Sultan Murad tarafından 

imzalanan resmi bir belgede onaylandı. Toplamda 23 başlık altında toplanan imtiyazlar Levant 

temsilcilerinin ve tüccarların statülerini, haklarını ve Türkiye’de artık bir İngiliz komitesi 

olduğunu belirtiyordu. İngiliz gemilerinin güvenliği artık Osmanlı tarafından sağlanacaktı. 

Karada veya denizde görevli olan tüm Osmanlı memurları artık bu imtiyazlara göre 

davranacaklardı. 

İstanbul - Londra arası mektupların ulaşımı mesafe ve güvenlik sorunları yüzünden 

aksayabiliyordu. Saraydan Elizabeth’e yazılan mektuplar genellikle ayın ortasında ve ayın 

sonunda 45  yola çıkmış oluyordu. Mektupların boyutu değişiyordu ancak çoğu zaman bir 

metrenin üzerinde oluyordu. III. Murad’ın adı genellikle “Selim Şah Han'ın oğlu, her zaman 

zafer kazanan Murad Şah”  şeklinde geçiyordu. Bu mektuplar Mustafa Çavuş tarafından 

Latince’ye çevrilerek altın ya da gümüş46 bir mahfaza içerisinde gönderiliyordu.  

Sultan Murad’ın ilk mektubuna cevaben 8 Ocak 1580’de bir teşekkür mektubu yolladı.47 

En şanlı Sezar! 

                                                           
44 Despina Vlami, Trading with the Ottomans: The Levant Company in the Middle East (London: I.B. Tauris, 

2015), s. 34. 
45 Allinson, A Monarchy of Letters, s. 134. 
46 Allinson, A Monarchy of Letters, s. 136. 
47 Skilliter, William Harborne,  s. 142. 
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Yüce İmparatorluğunuz tarafından bazı mallar almak için bize gönderilen tüccar 

ve ulak Gabriel Defrens mektubunuzu bize ulaştırdı.  Size karşı iyi niyetlerimizi 

gösterebilmek için onun (Gabriel Defrens) seyahatinin güvenliği açısından 

önlem alınması gereklidir. Şükür ki ne bizim topraklarımızda bizim insanlarımız 

tarafından değil sizin yüce imparatorluğunuzdaki görevliler tarafından zarar 

görmedi. 

Önemli olan her ikimizde, büyük minnet duyuyoruz ki bize verdiğiniz 

ayrıcalıklardan, siz majesteleri tarafından vermiş olan ayrıcalıkları mümkün 

olabildiğince gizlice ve zevkle koruyacağız. Lehimize olan ve bize şeref veren 

bu ayrıcalıklara zarar vermeye çalışanlara ağır cezalar vereceğiz.  

Aslına size olan iyi niyetlerimizi göstermek uzun zaman önce bir büyükelçi 

göndermeliydik ancak süre önce büyükelçilik göndermeliydik ancak 

krallığımızda sivil bir yıkım yaratmak isteyen ve komplo kurmuş olan bazı 

insanlar yüzünden bu amaçtan saptık. Bu sıkıntılı zamanların geçmesi için 

bekledik. Size atadığımız elçilerle ile dostluk ve iyi niyetimizin kanıtı olarak 

selamlaşacağız. 

8 Ocak 1580 Londra 

Elizabeth’in teşekkür mektubu İstanbul’a Mayıs’ın başında ulaşmıştı.48 Bununla birlikte 

Elizabeth her mektubunda muhakkak kendi milletinin inancını diğer Hıristiyan âleminden 

ayırıyor ve Sultan Murad ile ortak noktalarını vurguluyordu. Harborne’un Walsingham'a 

dediğine göre Sultan Murad gerçekten İngilizleri etkilemeyi iyi biliyordu. 1588'de Sadrazam 

Alman İmparatorluğu büyükelçisine İngilizlerin Müslüman olmamaları için bir sebep 

olmadığını, sadece işaret parmağını yükseltmeleri ve kelime-i şahadet getirmelerinin yeterli 

                                                           
48 Skilliter, William Harborne, s. 143. 
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olduğunu söylemişti.49 Elizabeth’in bu söylemleri Protestan İngiltere ile Müslüman Osmanlı 

arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan stratejinin bir tezahürü gibiydi. 

Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin gelişmeye başlaması Osmanlı’daki birçok yabancı ülke 

temsilcisini korkutmuştu. İspanya Osmanlı’dan ticari bir ahidname talep etmiş ama alamamıştı. 

Yine aynı yıl Floransa’nın dilekçesi de reddedilmişti. 50  Osmanlı’nın vermiş olduğu 

kapitülasyonlar İngiltere’yi Akdeniz’de güçlendirmiş oldu ve Avrupa’da saygınlığının 

artmasını da sağladı. Elizabeth Osmanlı’ya ticari olarak eşitlik verse de en azından en büyük 

düşmanı İspanya’yı korkutmuştu.  

Sultan Murad’ın bir sonraki mektubu 10 Eylül 1580’de yazıldı.51 Mektupta tüccar olan 

Gabriel Defrens tanıtılıyordu. 

İsa’ya iman eden kadınların gururu!  

Mesih’e iman etmiş olanların en mükemmel hanımı, Hristiyan cemaatinin 

hakemi. Heybetli, İngiltere âleminin kraliçesi! Kraliçe Elizabeth, son anları 

huzurla olsun! Mektubumuz ulaştığında şu bilinsin ki hanedanımızın çıkarlarını 

gözetmek ve hanedanımız için gerekli olan malları uygun fiyattan satın almak 

üzere Gharabil Defzen (Gabriel Defrens) isimli tüccar gönderilmiştir. Lütfen 

yardımlarımızı esirgemeyin ve aldığı mallarla güvenli ve sağlam bir şekilde 

dönmesi konusunda çaba gösterin. 

Siz majestelerine hayırlı bir şekilde veda ediyoruz. 

Bu mektup hala var olan orijinal mektup olması açısından büyük önem taşıyor. Mustafa 

Çavuş mektubu Latinceye çevirdiğinde Gabriel’in Hristiyan olduğu bilgisini ekleyip soyadını 

                                                           
49 Allinson, A Monarchy of Letter,  s. 138. 
50 Allinson, A Monarchy of Letters, s. 140. 
51 Skilliter, William Harborne, s. 143. 
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da düzeltiyor. Aslında Gabriel eski bir Hristiyandı ve gerçek adı olan Gabriel de Bourgoigne‘i 

Müslüman olunca “Mahmud Abdullah Frenk” olarak değiştirmişti. Gabriel Defrens adını ise 

ticaret için çıktığı seyahatlerde kullanmayı tercih ediyordu. 

Harborne'un raporlarında dikkat çektiği en önemli hususlardan biri rüşvet konusuydu. 

Veziriazam Siyavuş Paşa hakkında şunları yazmıştır 52 : “Veziriazamın kof yüreği Venedik 

altınları ile doldurulmuştur. Mamafi aynı usul ile gönlü yapılacaktır. Bu suretle Cerberus bir 

lokma bulacağından bir müddet için havlamasını durduracaktır.” Harborne aynı zamanda bazı 

raporlarda Sultan Murad’ın da parayı seven bir padişah olduğunu da belirtiyor. 

1585 yılından itibaren İngiltere Osmanlı’nın İran ile savaşmayı bırakıp son zamanlarda 

daha da güçlenen İspanya’ya karşı birlik olmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Harborne 

Londra’dan aldığı talimata göre harekete geçmesi gerekiyordu. Ancak o da İran savaşının kolay 

kolay bitmeyeceğinin farkındaydı. İspanya Kralı II. Filip 1587 yılında mütareke yapmak için 

İstanbul’a  “Giovaımi Stephano” adlı birisini göndermişti. Osmanlı ile İspanya’nın yaptığı 

müzakereler gizlice yürütüldü. Ancak Harborne haberleri duymuştu. Söylenenlere göre II. Filip 

İran’a asla yardım göndermeyecekti. Harborne hemen Hoca Saadettin Efendi aracılığıyla Sultan 

Murad’a bir arz-ı hal yazdı.53 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Kurat, “Türk İngiliz”, s. 53. 
53 Kurat, “Türk İngiliz”, s. 129. 
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WILLIAM HARBORNE TARAFINDAN SULTAN MURAD'A SUNULAN 

ARZUHAL 

“(Dergâh-ı muallâya arzuhal ilam olunur)  

(Saadetlü Padişahım Hazretleri sağ olsun) 

 (Dcvletlü ve saadetlü Padişah-ı alempenah hazretlerinin haki payı-ı saadetlerine 

arz-ı bende-i bimikdar budur ki 

Efendim (muhliseleri) İngiltere kraliçesi ile zat-ı şahaneleri arasında mukaddes 

bir sulhun vücut bulması hususunda, Büyük Tanrı başlıca vasıta ittihaz etmek 

lütfunda bulunmuştu. Bendeniz bu vazifeyi (dokuz yıl önceleri) sadıkane bir 

tarzda ve istekle ifaya amade oldum ki bu husus zat-ı şahanelerine bahşedilen 

kudret ve kuvvet vasıtasıyla (bizim müşterek düşmanımız olan) bütün 

putperestleri imha edeceklerini ummuştum.  

Zira efendim ( muhliseleri ) o sıralarda bütün putperestlerin başı olan İspanya 

kralı ile tam bir sulh ve barışıklık içinde yaşamakta iken, zat-ı şahanelerinin 

müşavirleri ( musahibleri), şayet kraliçe o taraftan ispanya kralına karşı harbe 

başlarsa, Osmanlı Padişahının da bu taraftan harekete geçeceğine ait mukaddesat 

üzerine yemin ederek söz vermiş olduklarından, bendeniz Efendim (kraliçe) 
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nezdinde şolkadar rica ve niyazda bulundum ki, Efendim (muhliseleri) İspanya 

ile eskiden beri devam edip gelen barışıklığa son vererek ona karşı karadan ve 

denizden katı bir harbe başlamıştı.  

İşte şimdi, bu savaş Efendim (Kraliçe) için iyi bir tarzda üç yıldan beri devam 

edip gitmektedir; İspanyol kralı, gerçi kendisi için müsait olmayan şartlar altında 

müteaddid defa barış ricasında bulundu ise de, Efendim (kraliçe) hiçbir zaman 

buna yanaşmamıştır çünkü bendeniz zat·ı şahanelerinin evvelki vadleri 

mucibince müthiş kuvvetlerinizi geciktirilmeksizin İspanyola karşı hazırlamakta 

olduğunu, fırsat düştükçe mektuplarımla bildirerek, böyle bir hareketten (yani 

barış akdinden) vazgeçirmeye çalıştım. 

 Fakat, şimdi ise, Efendim (muhliselerinin, padişahın harekete geçmesini) bu 

kadar uzun bir zaman bekledikten sonra, nihayet, bana karşı olan itimadı 

sarsılmıştır. Zira zat-ı şahanelerinin, tarafımdan iddia edilen cihetleri 

gerçekleştirmek niyetinde olmadığı tarzında, Efendime, benim aleyhimde söz 

söyleyecek düşman birçok düşmanım vardır. Bundan ötürü, buradan geri 

çağırılmam hakkında mektubun gelmesini her an beklemekteyim ve geri 

dönünce de kafamın kesileceğini tahmin ediyorum. Zat-ı şahanelerine yapmış 

olduğum bu kadar hizmet ve fedakârlığın mükâfatı işte bu olacaktır.  

Büyüh Tanrının adı ile masum kulunuza acımanızı yalvarırım. Eğer bu 

putpereste karşı var kuvvetinizi göndermek niyetinde değilseniz, ona zarar 

eriştirmek üzere, hiç olmazsa altmış veya seksen kadırga irsal ediniz ve bu 

gemileri, İspanya kralının Efendim muhliselerine karşı savaşmak için mutad 

garnizon kuvvetlerini çekerek boş bırakacağı yerlere, gönderiniz. Bu bölgeler 

kıtalardan ari olmakla buraları tahrib etmek ve devletinize katmak kolay 
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olacaktır; Zat-ı şahanelerinin şan ve şerefleri ve memalikinin büyümesi namına 

bunu nazarı itibare almanızı istirham ederim.  

Zira, Efendim Kraliçe, benim ricam ve Zat-ı şahanelerinin vadi üzerine, 

İspanyolu nefes alamayacak bir dereceye kadar sıkıştırmış bulunmaktadır; şayet 

bu fırsat kaçırılacak olursa, korkarım ki (Zat-ı şahanelerini, putperestlerin) 

imhası için azimkar ve bütün cihandaki hükümdarların en büyüğü olarak yaradan 

Tanrının, bu yoldaki emrine itaat edilmediğinden ötürü gazabına uğramayasınız. 

Efendim kraliçe bir kadın olması ve cinsiyeti bakımından harbe meyli olmaması 

lazım geldiği halde ( Tanrının bu yoldaki ) emrini var kuvvetiyle yerine 

getirmektedir; eğer size en çok sadık kalan bir hükümdar dostunuzu en nazik bir 

zamanda kendi haline bıraktığınız takdirde, sizin bu hareketinize bütün dünya 

şaşacaktır; çünkü Efendim muhliseleri dostluğunuza ve vadinize güvenerek, 

gerek kendi hayatını ve gerek devletini büyük bir tehlikeye koymuştur ve bundan 

ziyade bir tehlike tasavvur edilemez. Kraliçe Efendim, İspanyol tarafından 

yapılan barış teklifinin reddi üzerine, kralın Papadan ve bütün putperestlerden 

yardım göreceğinden emindir ve efendimi son hadde kadar imha etmek niyetinde 

olduğunu da (biliyor). Sonra, İspanya kralı, hiristiyan memleketlerinde kendi 

emellerine engel olacak tek bir kuvvet kalmayınca, muazzam hazırlıkları ile zat-

ı şahaneleri ve devleti üzerine saldıracak ve yeryüzünde tek başına hüküm 

sürmek isteyecektir. Kendisinin bunu yapacağına ve buna muktedir olduğu 

hususunda (yeryüzünde Tanrı olduğuna inanılan) Papa, onu yalancı tebşirleri ile 

ikna'dan asla geri durmamaktadır. 

Buna karşılık, zat-ı şahaneleri, efendim muhliseleri ile birlikte, hakimane bir 

tarzda ve şecaatle, ve vakit geçirmeksizin, derya yüzüne bir donanma 

çıkarırsanız bununla Büyük Tanrının buyruğu, şeriat-ı mükerremenin emri ve 
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zuhur eden fırsatın icabı, Al-i Osman neslinin şan ve şerefi ve Devlet-i aliyyenin 

muhafazası yolunda hareket etmiş olacaksınız; bu yapıldığı takdirde mağrur 

İspanyol ile sahte Papa ve bütün taraftarları, yalnız zafer ümitlerinden mahrum 

edilmekle kalmayacaklar belki de bu türlü küstahlıkların cezasını bulacaklardır. 

Tanrı, ancak kendine yakın olanları himaye eder ve sizin vasıtanız ile Tanrı bu 

putperestleri öyle cezalandıracak ki arta kalanlar, bizler gibi hakiki Tanrıya 

tapanlar zümresine sevk edileceklerdir. Hak yolunda mücadele eden bizlere 

(Tanrı yardım edecek), bizi zafere ulaştıracak ve birçok nimetlere 

kavuşturacaktır.  

Edda-i Elçi-ü İngiltere 

hala… 

 

Harborne pek çok defa bu arz-ı hallerden yazmıştı. Kendisi 13 Ağustos 1588’de 

İstanbul’daki görevini bitirip Londra’ya geri döndü. Böylece ömrünün toplamda 10 yılını 

Osmanlı topraklarında geçirmiş oldu. Harborne’un yerine Edward Borton yeni elçi olarak 

atanmıştı. Kendisi çok iyi Türkçe biliyor ve Türkleri yakından tanıyordu. Özellikle Safiye 

Sultan ile yakın ilişkiler kurmuştu. Harborne görevinden ayrılmadan ona işleriyle ilgili bazı 

notlar ve görevler bıraktı. Kendisi 1588 yılında Sultan Murad’a bir arz-ı hal54 yazdı.  

 

 

 

                                                           
54 Kurat, “Türk İngiliz”, s. 200. 
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İNGİLİZ ELÇİSİ EDWARD BARTON TARAFINDAN SULTAN MURAD'A 

SUNULAN ARZUHAL 

“Dergâh-ı muallaya arz u ahval ilam olunur 

 Devletlü ve saadetlü Padişah-ı alempenah hazretlerinin hak-ı payı saadetlerine 

arz-ı bende-i bi mikdar budur ki İspanya kralı generali Parma Dükünün, 

Françalunun payıtahtı Paris'e girdiği cihetinin Zat-ı padişahanelerince malum 

olduğunu sanırım. França kralı (Henri IV) ise, o memleketin kuvvetli bir kalesi 

olan la Rochelle'e çekilmiştir. İspanya kralı Fransa memleketinin hâkimi olmak 

maksadıyla var kuvvet ve kudretini kullanmaktadır. Tanrının bildiği ve zat-ı 

cenablarınca da malum olduğu veçhile Efendim muhliseleri (kraliçe), ordusunun 

hem hazine hem insan kaybına bakmaksızın, Zat-ı Şahaneleri tarafından vuku 

bulan küçücük bir işaretle, yedi yıldan beri İspanya kralına karşı harp yapmak 

ve onun imha ve ifnası yolunda azami gayret sarf etmiştir. Fakat böyle bir kralla 

boy ölçüşmek işinde, efendim kraliçe, bir kadın olması hasebiyle (daha) ne 

yapabilir? Bundan gayri, putperest olan her bir kral ve bey, kendisine düşman 

kesilmiş ve ona karşı müşterek bir harp yapmak üzere bunlar birleşmişlerdir. 

Hali hazırda Efendim(Kraliçenin)maruz kaldığı ve kalabileceği bunca 

müşkillerin sebebi Zat-ı şahaneleridir; çünkü kraliçe, yardım edeceğinize dair 

vermiş olduğunuz vade güvenerek İspanya kralı ile mevcut barışıklığa son 

vermişti. Bu durumdan ötürü (İspanya ile muharebe kasdediliyor) hali hazırda 

şikâyette bulunmak istemem; en çok üzüldüğüm ve en çok acı duyduğum cihet 
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şudur ki eğer (Fransa) evvela Tanrının lütfu ve keremi ve saniyen Zat-ı 

Şahanelerinin yardımı, bu devletin eski müttefiki olan Fransa devleti, Osmanlılar 

tarafından donanma gönderilerek yardım görmediği takdirde, İspanya kralının 

eline düşmesi muhakkaktır. İspanya kralı, Zat-ı Şahanelerinin kendisine bir 

hücumda bulunmak fikrinden tamamiyle vazgeçtiğini bildiği içindir ki Apulia 

ve Sicilyadan, ve İspanya sahillerinden bütün kuvvetlerini çekmiş ve Fransaya 

göndermiştir; bu sebebten, yukarıda adı geçen yerler ve bütün diğer sahil boyu 

mıntıkalar açık kalmış, ve ahalisi (müdafaa için) hazırlıksızdır; bunlar (yani 

ahali) maruz kaldıkları zulm ve haksızlık yüzünden son bir hadde kadar 

getirilmişlerdir; cüz'i bir donanmanın İspanya sahillerine gönderilmesi ile, adları 

geçen yerlerin zabtı muhakkaktır, veya bura ahalisinin kaçması ve Osmanlı 

kuvvetlerine zengin mal ve eşyalarını bırakıp gitmesi aşikardır. Merhum Sultan 

Süleyman -gafere lehu- Fraııça kralının bir ricası üzerine İspanya kralının kudret 

ve kuvvetine mani olunmak üzere külliyetli mikdarda yardım göndermişti; bu 

cihet tarih kitaplarında nakledilmiştir. Eğer Zat·ı Şahaneleri ecdad-ı (izamınızın) 

hattıhareketlerini nazarı itibara alır ve silahlı kuvvetler yollamak suretiyle 

França kralına karşı merhametinizi esirgemezseniz, França kurtulacak ve 

dostunuz olacak ve size hizmete hazır bulunacaktır; fakat böyle bir yardım 

reddedilecek olursa, İspanyanın kudreti tedricen artacak ve bu devlete (Osmanlı 

Devletine) zararlı olabilecek bir duruma gelecektir. Sonsuz bir şan ve şerefin ele 

geçirilmesi ve idaresi (Tanrı tarafından) elinize e tevdi edilmiş olan bu devletin 

geniş ölçü de menfaatinin temin fırsatı işte şimdi gelmiştir. Bu tarzda hareket 

ettiğiniz takdirde, Efendim (kraliçe) ve zavallı França kralına sonsuz bir lütuf 

bahşetmiş olacaksınız; fakat eğer (zuhureden) bu fırsat kaçırılır ve İspanya kralı 

Françayı zabt ve işgal ederse, o zaman hakikaten (bunu giderecek) hiçbir çare 
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bulunmaz; hâlbuki şu anda cüz'i bir kuvvetin bile büyük bir yardımı dokunacaktı. 

Bu, aynı zamanda dine de taallüku olan bir meseledir; zira rica edildiği şekilde 

hareket edilecek olursa, bütün putperestlerin hakkından gelinmiş olunacaktır ve 

zat-ı şahaneleri bu meseleyi kendi eliniz (ve himayenize) alacak olurlarsa, o 

takdirde Tanrının yardımı ile murad ettiğiniz her şeye ulaşacaksınız bu yoldaki 

emr ü ferman efendimiz hazretlerinindir.” 

Edward Barton (Elçi-i İngiltere hala) 

Görüldüğü üzere Edward Borton’da Harborne’dan kalan görevleri yerine getiriyor ve 

Sultan’ı her zaman İspanya’nın karşısında tutmak için çalışıyordu. Sultan Murad 16 Ocak 

1595'te öldüğünde mektuplar bir müddet kesildi. Barton’un isteği üzerinde Elizabeth yeni 

sultan III. Mehmed’e bir mektup yazdı ve tebriklerini iletti. Sultan Mehmed aynı babası gibi 

İngiliz tüccarlara imtiyazlar vermeye devam edecekti. Bu Elizabeth ile Safiye Sultan’ın dostluk 

ilişkilerinin başlangıcı olacaktı. 
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SONUÇ 

 

İngiltere haçlı zihniyetinden kendilerini arındıran tüccarları ve diplomatları vasıtasıyla 

16. yüzyıl’da  ticari yollarını geliştirmeye çalışmışlardı. Osmanlı-İngiliz ticari ilişkileri William 

Harborne’un 1578 yılında İstanbul’a gitmesiyle başlamış, III. Murad tarafından verilen ve 1583 

yılında uygulamaya giren imtiyazlarla devam etmişti. 1588 yılında ülkesine dönen William 

Harborne elçiliği sırasında Mısır, Suriye, Sakız, Cezayir ve Patras’ta konsolosluklar kurdurmuş 

ve Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin temelini atmıştı. Çok kısa bir süre zarfında birbirlerini fazla 

tanımayan iki ülkeyi müttefik yapması onun gerçekten başarılı bir tüccar olmasının yanı sıra 

elçilik görevini hakkıyla yerine getirdiğini gösteriyor. Hakluyt, Walsingham’a yazdığı 

ithafname’de Harborne’un başarısını övüyor. Kendisi kitabında “Bu saltanattan daha önce kim 

İstanbul’daki Büyük Senyör’ün muhteşem kapısında bir İngiliz elçisi görebilmiştir? 55  diye 

yazmıştır.  

Ticaret sayesinde kurulmuş olan bu temaslar İngilizlerin Türklerin diline, kültürlerine, 

mimarilerine duyduğu ilgiyi arttırmıştı. 16. yüzyıldan sonra Osmanlı ile ilişkiler gelişince 

Türklerle alakalı birçok esaret öyküleri, roman, ticaret üzerine raporlar yazıldı. Türklerle ve 

saray yaşamı ile alakalı pek çok oyun oynanmaya başlandı. İngiltere kötü hava koşullarına sahip 

ve küresel olarak önemsiz bir ada ülkesiyken Osmanlı Devlet’i o zamanlar gücünün en yüksek 

sınırlarına ulaşmış bir imparatorluktu. Bu sebeple Doğu ile ticaret ilişkileri kurarak birçok mal 

satın aldılar hatta bazen evlerini bahçelerini bile Türk tipi şeklinde dekore ettiler. Ticaret iki 

                                                           
55 Susan Skilliter, “William Harborne3“ s. 25. 
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ülkeyi tanıştıran ilk neden olsa da siyasi ve kültürel anlamda da birbirlerini etkilediler. İngilizler 

Osmanlı’dan aldıkları imtiyazlar sonucunda şirketler kurdular ve Akdeniz’de yayılmayı 

öğrendiler. O tarihten beri de yayılmaya devam ettiler. İngiltere’nin 18. yüzyıldan sonra 

emperyalist bir ülke olmasının en büyük sebeplerinden biri de Osmanlı’dan aldıkları izinler 

sonucu ticarette ustalaşmaları, şirket kurmayı öğrenmeleri olabilir. Osmanlı Devleti hem 

kültürel olarak İngilizlerin oyunlarına, hikâyelerine, mimarilerine girmiş hem de gelecek 

yüzyıllarda atacakları siyasi adımları etkilemiştir. İngiltere’nin Osmanlı ile olan ilişkisi 

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşüne kadar devam edecektir. 
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