KIZILBA~~TÜRK DON JUAN'IN AVRUPA SEFARET~~
SERKAN ACAR'
G~R~~~
XVI. yüzy~lda Türk dünyas~~bir bütün olarak gücünün zirvesine
ula~m~~~ve yeni yeni ke~fedilmeye ba~lanan Amerika k~tas~~müstesna, eski dünyan~n neredeyse tamam~~Türk hanedanlarm~n hâkimiyeti alt~na
afinm~~t~ . Zira Anadolu, Balkanlar ve Yalundo~u'da Osmanl~~Devleti,
Hindistan'da Timur Beg soyundan gelen Babür~ahlar, Türkistan'da ~ibaniler, XVI. yüzy~l~n ilk çeyre~inde Osmanl~lar tarafindan ele geçirilinceye kadar M~s~r'da Memlük Devleti ve Karadeniz'in kuzeyinde Alt~n
Orda Devleti'nin çökü~ünü müteakip zuhur eden K~nm, Kazan, Astarhan, Kas~m ve Sibir hanhklan hüküm sürmekte idiler. Ayn~~yüzy~l~n hemen ba~~nda Iran'da ise Türkler tarafindan muktedir bir siyasi te~ekkül
daha kurulmu~tu ki, bu sonuncusu ~ia mana temelleri üzerine in~a olunan ve bat~da Osmanl~lar do~uda ise ~ibaniler ile amans~z bir mücadeleye giri~en SafevI Devleti idi.
Safevi. Devleti kurulu~~safhas~nda gücünü "Rumlu, Ustadu, Teke!ü, ~amlu ve Zül-Kadr" gibi büyük boylar~~ile "Varsak, Çepni, Arabgirlu, Turgudlu, Bozcalu, Acirlu, H~n~slu ve Çemi~kezeldu" Türk oymaklanndan almakta idi'. Bu boylarm deste~ini sa~layan 13 ya~~ndaki ~smail, 1499 y~l~nda birkaç adam~yla birlikte Gilan'a girdi ve k~sa sürede
iyi silahlanm~~~7 bin mürit toplamay~~ba~ard~. Müteakiben te~kil etti~i
orduyla ~irvan~ah Ferruh Yesar'~n üstün durumdaki güçlerini ve Akkoyunlu valilerini arka arkaya yenilgiye u~ratt~2. K~z~lba~lar3 1501 y~l~nDr, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Bornova, ~zmir/TÜRKIYE,
serkan .acar@ege.edu
Faruk Sümer, Safet< Devleti'nin Ktoulu~u De Ge4~nesinde Anadolu Tlisicl~tn Rolü, Ankara 1999, s. 43-56.
'H. R Roemer, "The Safavid Period", 77v Cambridge History Df Iran, Vol. 6, Edited by Peter Jackson, Cambidge 1993, s. 212; Oktay Efendiyev, ~lzerbay~anskoe GorndarsiDo &friday, Bakü 1981, s. 39-68.
' "K~z~lba~" tabirine Osmanl~~vesikalar~~ve yaz~l~~eserlerinden ba~ka Rus ar~iv belgeleri ile
kronilderinde de tesadüf edilmektedir. Örne~in 1600 y~l~na ait bir Rus ar~iv belgesinde
K1431111611111CICHM13 A6an Illaxo~lum~, " [K~z~lba~~Abbas ~ah] ifadesiyle "Iran ~ahl Abbas" kastedilmi~tir (Sbomik ~mpesasorskago Russkago isiosifeskago Obgestoa [S11210], Tom XXXVIII, St. Petersburg
1883, s. 314). Yani söz konusu kelime siyasi ve co~rafi anlamda Iran'~~niteleyen bir terim olarak kullan~lm~~t~r. Rus vesikalar~nda buna mü~abih say~s~z emsafier bulunmaktad~r. Bkz. Polnoe
Sobrastie Russkih Letopis9 [PSRI] Letopisny Sbornik, Inunuenny Pabiar~o, ili N~kfflovskoy Letopis" Tom XIV,
Moskova 2000, s. 238.
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da Akkoyunlu Devleti'nin payitahu Tebriz'i ele geçirdiler. Böylece ~ah
~smail tarafmdan Safevi Devleti kurulmu~~oldu. 1510 y~l~na gelindi~inde günümüzdeki Ermenistan, Do~u Anadolu'nun bir k~sm~~ ve ~ran'~n
tamam~~Safeviler taraf~ndan kontrol alt~na al~nm~~t~. Devletin ba~kenti
1555'e kadar Tebriz, bu tarihten 1598 y~l~na kadar Kazvin ve en nihayetinde ~sfahan olacakt~4.
Safevilerin en güçlü hasm~~bilindi~i üzere Osmanl~~Devleti idi. 1514
y~l~nda Yavuz Sultan Selim (1512-1520) tarafindan Çald~ran sava~~nda
yenilgiye u~rat~lan ~ah ~smail, 1524 y~l~nda ölünce devletin merkezi
otoritesi sars~ld~~ ve K~zilba~~Türk boylar~~nüfuz kazand~lar. Bu durum
~ah Tahmasb (1524-1576)'m devlet otoritesini yeniden tesis etti~i 1534
y~l~na kadar sürdü. Osmanl~~Devleti ile Safeviler aras~ndaki sorunlar da
henüz çözülemenr~i~ti. Zira Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 20 y~l
içerisinde (1533-1553) Azerbaycan bölgesine dört sefer düzenledi. Bu
dönemde Osmanl~~Devleti gerçekten gücünün zirvesinde bulunuyordu. Nitekim Azerbaycan Osmanl~lar tarafmdan ele geçirilerek Hazar
Denizi'ne ula~~lm~~~ve Asya ile Avrupa k~talan aras~ndaki transit ticaretten önemli gelir sa~lanmaya ba~lanm~~t~s.
29 May~s 1555 tarihinde Osmanl~~Devleti ile Safeviler arasmda
Amasya Anda~mas~~imzaland~. 20 y~ldan fazla yürürlükte kalan bahis
mevzu anda~mayb Safeviler Do~u Anadolu, Tebriz ve Bat~~Gürcistan'~~
Osmanl~~Devleti'ne b~rakmak zorunda kald~lar ise de devletin esas~m
te~kil eden Azerbaycan'~n bir bölümü, Do~u Gürcistan ve Ermenistan'~~
ellerinde tutmay~~ ba~arm~~lard~6. Dâhili dü~manlanyla da mücadele halinde olan ~ah Tahmasb devlet içerisinde birtalum idari, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekle~tirdi. 1540-1550'1i y~llarda Kafkasya'ya dört
büyük sefer düzenleyerek binlerce Gürcü, Çerkez ve Ermeni köle ele
geçirdi. Ölümünden sonra ise K~z~lba~~boylann~n menfi tutumlar~ndan
ötürü devlette yeniden zafiyet görüldü. Kanl~~taht mücadelelerinin ard~ndan ~ah II. ~smail (1576-1577) cülus etti. Fakat boy begleri ve taht
varisleri arasmdaki ihtilaf sona ermeyince sonunda Safevi taht~ru ele geçiren ~ah Muhammed Hudâbende (1578-1587) tahta oturdu7 .

'Oktay Efendiyev-Akif Farzaliyev, "Vvedeniye", Rossiya i Evropa Glaza~ni Oruc-Beka Bayak~-Don
juana, Per., O. Efendiyev-A. Farzaliyev, St Petersburg 2007, s. 8.
5 Roger Savory, Iran ander the Safavids, Cambridge 1980, s. 41-57; Oktay Efendiyev, a.g.e., s.
74-94.
6 Ismail Hakk~~Uzunçars~h, Osmanl~~Tarihi, c. II, Ankara 1988, s. 361.
7 David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, London 1988, s. 129.
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Safevi Devleti ne bat~s~ndaki Osmanl~lar ne de do~usundaki ~ibaniler ile sorunlar~n~~ halledebilmi~ti. Osmanl~~Devleti ile Safeviler aras~nda
1578'den 1590'a kadar devam edecek yeni bir mücadele devri ba~lad~.
Sultan III. Murad (1574-1595) kal~c~~biçimde Kafkas ellerine hakim olabilmek için etkin te~ebbüslerde bulundu. Mütemadiyen iki devlet aras~nda el de~i~tiren ~ran'~n kuzey bölgelerini ve Tebriz'i yeniden ele geçirdi. ~ibani Hani II. Abdullah (1583-1598) ise Horasan'a salchnp, Herat'~~ ku~att~~ve Safevi Devleti bu devirde ciddi tahribata maruz kald~s.
~~te O~uzlann Bayat boyuna mensup Sultan Ali Beg'in o~lu Oruç
Beg nam-~~ di~er K~z~lba~~Türk Don Juan da ilk kez bu devirde ortaya
ç~kt~. Sultan Ali Beg, ~ah Muhammed Hudâbende zaman~nda Safevi saray~n~n önemli ~ahsiyetlerinden biriydi ve ~ahin yan~~ s~ra o~lu Hamza
Mirza'ya da hizmetlerde bulunmu~tu. Son faaliyeti merkezi idareyi güçlendirmek için K~z~lba~~boylarm~~ itaat alt~na almak olmu~tu. Bu dönem
Safevi Devleti için oldukça s~k~nt~l~~ bir devirdi zira yukanda da ifade
edildi~i üzere, Azerbaycan bölgesinin neredeyse tamam~~ Osmanl~lar taraf~ndan ele geçirilmi~ti. Ayr~ca memleketin bu kasvetli zaman~nda isyan hareketleri de ciddi boyutlara ula~m~~t~. Devleti bir nebze de olsa
rahatlatabilmek için Sultan Ali Beg, Türkmen boyu ba~bu~lanndan
Emir Han ile yap~lacak muharebeleri idare etmekle görevlendirildi. Nitekim Sultan Ali Beg isyan~~bast~rarak asileri ~aha itaat ettirmeyi ba~ard~. Askeri müdahaleden sonra Emir Han tutuklan~ p Kahkaha Kalesi'ne
kapat~ld~~ve akabinde idam edildi°.
Oruç Beg 1585 y~l~nda Tebriz havalisinde babas~yla birlikte Osmanl~~ Sadrazam~~ Özdemiro~lu Osman Pa~a'ya kar~~~verilen mücadelede görev ald~ '°. Tanassur edip Don Juan ad~n~~ ald~ktan sonra 1603 y~hnda ~spanyolca telif edilen "Relaciones" adl~~eserindeki kay~tlara göre,
babas~~ Sultan Ali Beg'e bölgedeki Osmanli nüfuzunu k~rmas~~ için ~ahin
o~lu Hamza Mirza'dan bir ferman gönderilmi~~ve o da silah ku~anarak
300 ki~ilik müfrezesi ile birlikte harekete geçmi~tir. Ancak Tebriz Kale-

" A.g.e., s. 130-131. Aynca bu dönem hakk~ nda mufassal bilgi edinmek için bkz. Bekir
Kütükoglu, Osmanl~-Iran 4,c~st Münasebetlen, ~stanbul 1993; M. Fahrettin K~rz~oglu, Osmant~lann
Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976, s. 251-389.
9 Oktay Efendiyev-Akif Farzaliyev, a.g.m., s. 6-7.
'" Ozdemiroglu Osman Pa~a ve 1585 Osmanh-Safevi harpleri hakk~ nda aynnt~l~~ bilgi
edinmek için bitz. Abdurrahman ~eref, Özdemir-O~lu Osman Pa~a, Hoz: Vehbi Günay, Bornova
2011; Bekir Kütükoglu, a.g.e., s. 145-171; H. R. Roemer, a.g.m., s. 260-261.
&Iken CLXXI7, 31
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si'ne düzenlenen sald~nda herhangi bir ba~ar~~elde edilemedi~i gibi
Sultan Ali Beg de o~lu Oruç Beg'in gözleri önünde öldürülmü~türn.
Safevi Devleti, ~ah Abbas (1587-1629) zaman~nda gücünün zirvesine ula~t~. ~ah Tahmasb'~n devr-i saltanat~nda Safevilerin hakim olduklar~~bölgelerin neredeyse yar~s~n~~Osmanh Devleti ile ~ibaniler ele geçirmi~, ayr~ca devletin esas kitlesini olu~turan Türk boylanmn ba~bu~lan
da adeta ba~~ms~z hareket etmeye ba~lam~~lard~. ~ah Abbas belirledi~i
hedeflere ula~abilmek için yeterli güce sahip olmad~~~n~n fark~nda idi.
Dolay~s~yla hem Osmanhlara hem de ~ibanilere kar~~~ e~zamanl~~direnebilmesi mümkün de~ildi. ~ki ananevi hasm~ndan Osmanl~~Devleti elbette di~erine göre çok daha güçlüydü. Bundan ötürü 1590 y~l~nda, ihtiva
etti~i a~~r ~artlar dolay~s~yla Safeviler aç~s~ndan kabullenilmesi zor olsa
da, Osmanhlarla anla~ma sa~lad~~ ve 12 y~ldan beri devam eden sava~a
son verdi. ~ah Abbas içerisinde Safevilerin ilk payitahd olan Tebriz'in
de bulundu~u, ~ran'~n kuzey ve bat~~bölgelerindeki geni~~arazileri Osmanh Devleti'ne terk etmek zorunda kald~. Bu surede Azerbaycan'~n
büyük bölümü kaybedildi lakin Safeviler için manevi bak~mdan son derece mühim bir kent olan Erdebil yidrilmedi. Osmanlilara verilen büyük tavizlerden sonra bat~~ve kuzey sn-urlanmn güvenli~i sa~land~. Gerçekten do~uda ~ibanilere kar~~~hemen ba~ar~~ elde edildi ve 10 y~l içerisinde Horasan ile Sistan ele geçirildi. Do~u hudutlanndaki sorunlan
halleden Safeviler yeniden Osmanl~~Devleti'nin kar~~s~na dikildiler".
~ah Abbas 1603 y~l~nda ba~layacak olan Safevi-Osmanh sava~~~öncesinde H~ristiyan âlemiyle diplomatik temasa geçmek ve Osmanhlara
kar~~~Avrupa'da bir cephe olu~turmak amac~yla 1599'da Rusya üzerinden Avrupa'ya bir sefaret heyeti göndermeye karar verdi. Bayat boyuna mensup Hüseyin Ali Beg'in riyasetindeki elçiler aras~nda Oruç Beg
de bulunuyordui3.
I- ORUÇ BEG'~N KÖKENI VE ~RAN'DAK~~FAAL~YETLER~~
Oruç Beg'in hayat~n~n erken dönemlerine ili~kin bilgilerimiz son
derece k~s~thd~r. O~uzlann Bayat boyuna mensup oldu~u bilinen bu
"Don Juan of Persia, as Shi'as Catholic 1560-1604, Translated and Edited with an Introduction
by G. Le Strange, New York-London 1926, s. 3. Aynca XVI. yüzy~hn son çeyre~inden 1639
y~l~na kadar Osmanl~-Safevl rekabeti için bkz. Ataullah-~~ Hasani, "Iranh Tarihçilere Göre
Osmanl~-Iran Ili~kilerindeki Krizin Nedenleri (985-1049/1577-1639)", Tarihten Günümüze TürkIran ili~kileri Sempozyumu 16-17 Aral~k 2002, Konya, Ankara 2003, s. 15-31.
'2 Morgan, a.g.e., s. 132-133.
"Faruk Sümer, O~uzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Te~kilat: - Destanlan, ~stanbul 1992, s. 188.
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maceraperest ki~ili~in "Relaciones" adl~~eserini 1926 y~l~nda Ingilizceye
tercüme eden G. Le Strange'nin ara~t~rmas~na göre, eserin orijinal ~spanyolca nüshas~nda müellifin ismi "Uruch Beg" ~eklinde kaptlid~rm.
Oruç Beg'in seyahati s~ras~nda Rusya'n~n hâldmiyetinde bulunan Astarhan'dan Arhangelsk'e kadar yap~lan yolculu~a ili~kin kay~tlar~~1899 y~l~nda ~spanyolcadan Rusçaya çeviren S. Sokolov söz konusu ad~~"Uruh
Bek" ( Ypyx1,-6e~m ) biçiminde hatal~~ okumu~tur15. Büyük Türkolog V. V.
Barthold ile ünlü ~ranisderden ~. P. Petru~evskiy tabianyla S. Sokolov'a
nispede daha do~ru bir okuma yapm~~lard~r: "Uruc Beg" (Ypyt0K-6ex )16E. Denison Ross ise "Uruch" ad~n~n "Ulugh" yani "Ulu~" ile özde~~olabilece~ini dü~ünmü~~ancak yamlm~~t~r17. 2007 y~l~nda "Relaciones"in
~ngilizce tercümesini esas alarak bir bütün halinde Rusçaya çevirip tafsilath ha~iyeler dü~en Azerbaycanli Oktay Efendiyev ile Akif Farzaliyev
müellifin ad~n~n en do~ru telaffuzunun "Oruc Beg" ( opymc-6ex ) olmas~~
gerekti~ini savunmu~lard~r18. Hem V. V. Barthold ve ~. P. Petru~evsIdy'in hem de Oktay Efendiyev ile Akif Farzaliyev'in teklifleri do~rudur. Aralar~ndaki aynl~k ise lehçe farkl~l~klar~ndan kaynaklanmaktad~r.
Bilindi~i üzere bu ismin Türkiye Türkçesi diyalektindeki kar~~l~~~~
"Oruç Beg"dir.
Oruç Beg'in do~um tarihi de aç~k bir biçimde tayin edilememi~tir.
G. Le Strange, babas~~Sultan Ali Beg öldü~ü vakit onun 25 ya~~nda oldu~unu varsaym~~~ve bundan ötürü 1560 y~l~nda velâdet etti~ini ileri
sürmü~tür. ~spanyol müdekkik Narciso Alonso Cortes (1875-1972) ise
söz konusu tarihte onun 25 de~il 18 ya~~nda oldu~unu, dolay~s~yla 1567
y~l~nda do~mu~~olmas~~ gerekti~ini beyan etmi~tir. Konuya ili~kin yap~lan
son çal~~man~n sahipleri olan Oktay Efendiyev ile Akif Farzaliyev de bu
sonuncunun do~ru oldu~unu savunmu~lard~r. Ancak ileri sürülen görü~ler gerçe~e yak~n olsalar da farazidirler. Bize göre Oruç Beg'in do-

I 4 Don Juan of Persia

s. 1.

"Pute~estvie Persidskago Posoltsva çrez Rossiyu ot Astrahani do Arhangelska, v 15991600 gg", Perevod s ~spanskago S. Sokolova, PezUya v Imperatorskom Obgestve ~storii i Drezmostey
Rossiyskih pri Moskovskom Universi tete [ÇOIDR], ~zd. E. V. Barsova, Kniga pervaya, Moskova 1899, s.
I-IV+1-20.
16 V. V. Barthold, Sofinen~,a, Tom IX, Moskova 1977, s. 307; N. V. Pigulevskaya, A. Yu.
Yakubovskiy, ~. P. Petru~evskiy, L V. Stroyeva, L. M. Belenitskiy, Istonjza kana s Drevng,~ih Vremen
do Kontsa XVIII Veka, Leningrad, 1958, s. 271.
'7 E. Denison Ross, Sir Anthony Sherley and His Persian Adventure, London 1933, s. XXIII.
'8 Efendiyev-Farzaliyev, a.g.m., s. 6.
13
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~~~m tarihini kesin olarak tayin etmek mümkün de~ildir, zira bu hususu
ayd~nlatabilecek herhangi bir vesika ~imdiye kadar bulunamam~~t~r.
Tanassur ettikten sonra Ispanya'da Don Juan ad~m alan ve bat~da
"Don Juan of Persia" Rusya'da ise "Don Juan Persidskiy"
(
)ICyaH IlepcHAc~a~r~~ tesrniye edilen Oruç Beg Bayat'a bu d~~~adland~rmalardan mülhem "Don Huan-~~ ~rarri"
) de denilmektedir. K~z~lba~~bir Türk olan bu zat~n O~uzlarm Bayat boyuna mensup
oldu~unu ifade etmi~tik. Dolay~s~yla buradaki "hani" yaftas~~co~rafi aidiyet ve siyasi bir te~ekküle mensubiyet bildi~rmekte olup etnik bir tammlama olmaktan uzakt~r. Ancak bal böyle iken bat~l~~ akademik çevrelerde Oruç Beg'in Türk oldu~u hakikatine herhangi bir vurgu yap~lmamas~~ dü~ündürücüdür.
Babas~n~n ölümünden sonra Oruç Beg de Safevi saray~n~n güvenini
kazan~p ayn~~ ~ekilde itibar gördü ve 1585 y~l~nda Hamza Mirza ile birlikte
isyanc~~Türkmen Tekeli boyuna kar~~~glulan sefere i~tirak etti. Daha sonra ise Safevi payitahn Kazvin'de görev almaya ba~lad~. Hamza M~irza'ya sadakade ba~l~~ olan Oruç Beg onun tüm seferlerine kat~ld~~ ve hatta mirzan~n öldürüldü~ü Gence'de de kendisine e~lik etti. ~ah Abbas tahta oturduktan sonra yedi buçuk y~l içerisinde elliden fazla sefere ç~kt~~ve Oruç
Beg bunlar~n pek ço~unda görev ald~. ~ah~n 1589 y~l~nda Herat'ta ~ibantlere kar~~~düzenleyip zafer elde etti~i sefere de kat~lm~~~ve yararlilildanndan ötürü Avrupa'ya gönderilecek Safevi sefaret heyeti müntesiplerinden
Ali Kulu Beg ile birlikte yüksek askeri rütbelere namzet gösterilmi~til°.
~NG~L~Z SIR ANTHONY SHERLEY'~N ~RAN'A GEL~~~~
Safevi Devleti'nde bu geli~meler ya~an~rken Sir Anthony Sherley
isimli ~ngiliz bir müte~ebbis de ~ ran'a gitmeye karar verdi. Soylu bir aileye mensup Thomas Sherley'in üç o~lundan ikincisi olarak 1565 y~l~nda dünyaya gelen bu zat, Oxford Üniversitesi ve daha ba~ka kolejlerde
e~itim görerek 1581 y~l~nda ba~anyla mezun olmu~; 1591 y~l~nda ise
Kraliçe Elizabeth (1558-1603)'in ordusuna girerek Afrika ve Orta Amerika'ya düzenlenen kolonizasyon seferlerine i~tirak etmi~ti20.

s. 7.
20 E. Denison Ross, a.g.e., s. 3-5. Thomas Sherley'in o~ullar~~ olan Thomas, Anthony ve
Robert hakk~ nda tafsilath bilgi edinmek için blcz. 77ze Three Brothers or the Travels and Andventures of Sir
Anthony, Sir Robert Co' Sir Thomas Sherley, in Persia, Russia, Turkey, Spain Etc. with Portraits, Printed by D. S.
Maurice, London 1825.
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Sir Anthony Sherley, Essex kontunun hâldmiyetindeld küçük devletlere ve Fransa Kral~~IV. Henri (1589-1610)'ye yapt~~~~hizmetler ile
Avrupa'da çoktan ün kazanm~~~ve ~övalyelik payesi ile taltif edilmi~ti.
Lakin ald~~~~unvan hiçbir zaman Kraliçe Elizabeth taraf~ndan resmen
tamnmam~~t~. 1598 yilm~n sonlar~na do~ru bir daha dönmemek üzere
~ngiltere'den ayr~lan Sir Anthony Sherley, Ferrara Dukali~~'nda birtak~m siyasi vazifeler üstlenmi~~ancak herhangi bir ba~ar~~elde edememi~ti. Kuzey Italya'daki hizmetleri kabul ve ra~bet görmeyince küçük karde~i Sir Robert ile birlikte bir gemi ldralayarak ~ran'a gitmek üzere
1598 y~l~n~n May~s ay~nda Venedik'e varm~~lard~2'.
Sir Anthony Sherley'in Avrupa'da ya~arken aniden ~ran'a gitmeye
karar vermesinin ilham kayna~~~Safevl ~ah~~Abbas'~~Osmanhlara kar~~~
k~~k~rtmak ve ~ngiltere ile ~ran aras~ndaki ticari ili~kileri geli~tirerek
bundan maddi kazanç elde etmekti. Yukanda da ifade edildi~i üzere
deniza~~r~~ seyahatlere al~~k~ n olan Sir Anthony Sherley 24 May~s 1598
tarihinde olu~turdu~u bir heyetle birlikte Venedik'ten hareket etti. Yol
arkada~lar~~aras~nda karde~inden ba~ka George Manwaring, John Morris, Thomas Davis, Arnold Roldcraft, John Ward, Abel Pinçon ve
Parry gibi asilzadeler de bulunuyordu. Bir süre sonra Antakya'ya
ula~an Sir Anthony Sherley ve arkada~lar~~daha sonra Halep'e geçti.
Burada George Manwaring ile birlikte ilk kez kahve içen Sir Anthony
Sherley henüz ~ngiltere'de bulunmayan bu tad~~biraz garipsemi~fir. Alt~~hafta Halep'te kald~ktan sonra karayoluyla F~rat Nehri'ne ula~an kafile akabinde kay~klarla Osmanl~~egemenli~indeki Ba~dat yak~nlar~na
vard~. Abel Pinçon'un günlü~ündeld kay~tlara bak~l~rsa, Halep'ten 2 Eylül 1598 tarihinde ayr~l~p 29 Eylül günü Ba~dat'a ula~m~~lard~. Baz~~talihsizliklerden ötürü söz konusu seyahat az daha zamans~z sona erecektl. Zira Ba~dat yalunlannda 6.000 kron de~erindeki e~yas~na Osmanl~~
mahalli idarecisi Hasan Pa~a taraf~ndan el konulmu~~ve k~sa bir süre
sonra da kafilenin yakalan~ p sultana gönderilmesi için Istanbul'dan bir
haber gelmi~ti. Sir Anthony Sherley'in bildirdi~ine göre, kendisini ve
adamlar~n~~ son derecede cömert bir ~ahsiyet olan Floransah tacir Signor Victorio Spedero kurtarm~~t~. Bu Italyan tacir sadece onlar~ n bir
hac kafilesine kar~~arak gizlice kaçmalar~na yard~m etmekle kalmam~~~
yitirdikleri mallar~~tazmin edip hediyeler de vermi~ti22.

22

s.
Don Juan of Persia
Ross, a.g.e., s. 12-15.
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4 Kas~m 1598 tarihinde Ba~dat'tan ayr~lan kafile Kasr-~~ ~irin ve
Kirman~ah üzerinden giderek Aral~k ay~n~n ilk haftas~nda Kazvin'e
ula~t~. Abel Pinçon günlü~ünde Kirman~ah yak~nlar~nda bulunan Pers
Kral~~I. Darius (MÖ 552-486) dönemine ait Behistun yaz~tlanndan dahi bahsetmektedir. Sir Anthony Sherley 27 Kas~m günü John Ward,
Angelo ve Abel Pinçon'u konaklayacaklan yerleri ayarlamalan için önden göndermi~ti. Kaf~le Kavzin'e ula~t~~~nda ~ah Abbas'~n adamlar~ndan Mercan Beg tarafindan kar~~land~lar23. Oruç Beg'in eserinde belirtildi~ine göre, Ingiliz maceraperest kendini Iskoçya Kral~~ VI. James
(1567-1625)'in amcazadesi olarak tan~tm~~~ve Safevi ~ah~~ ile ortak dü~manlar~~olan Osmanl~~Devleti'ne kar~~~ittifak yapmak için bütün H~ristiyan krallar~n kendisine yetki verdi~ini söylemi~ti".
Sir Anthony Sherley ve avanesi nihayet 25 Ocak 1599 tarihinde Safevilerin yeni payitaht~~Isfahan'a ula~t~lar. ~ah Abbas neredeyse her gün
Sir Anthony Sherley'i huzuruna kabul edip görü~üyordu. ~ngiliz maceraperest bu s~rada Iran'a geli~inin gerçek sebebini aç~klam~~~ve ~ah Abbas'~n H~ristiyan krallara bir elçi heyeti göndermesi için onu ikna etmeye çal~~m~~t~. Esasen anlatt~ldan ~ah Abbas'~n da ilgisini çekmi~ti. Safevi
devlet ricali ise Osmanlilara kar~~~Avrupa'da müttefik bulma te~ebbüsleri konusunda mütereddit idi. Bir k~sm~~ ~ngiliz maceraperestin teklifine olumlu bakarken ba~ka bir zümre de kar~~~ ç~k~yordu. Bununla birlikte Sir Anthony Sherley'in iki büyük destekçisi vard~. Bunlar Gürcü
H~ ristiyan olarak dünyaya gelip daha sonra ihtida ederek saray ricaline
dahil olan Allahverdi Han ve Tahmasp Kulu Han isimli zadar idiler25.
Safevi saray~nda bu tart~~malar devam ederken bir Osmanl~~sefiri de
~sfahan'a gelmi~ti. Sir Anthony Sherley'e göre, gelen ki~i Ba~daetaki Osmanl~~temsilcilerinden Muhammed A~a idi. George Marwaring gelen elçinin 1590 antla~mas~n~~yenilemek gayesinde oldu~unu belirtmi~ti. Ancak Osmanl~~sefirinin talepleri oldukça yüksekti. ~ah Abbas'tan bir k~s~m
arazi ile Anadolu'dan ~ ran'a göç eden 10 bin ailenin geri gönderilmesi
isteniyordu. Oruç Beg'in bildirdi~ine göre, sultan~n istekleri aras~nda
~ah Abbas'~n o~-ullanndan birini rehin olarak ~stanbul saray~na göndermesi de bulunuyordu. Zira daha önce rehin olarak Istanbul'da tutulan
15-16.
" He gaye himself out as cousin of the Scottish king James, saying that all the kings of
Christendom had recognized him as such, and had now empowered him as their ambassado~to treat with the king of Persia, who should make a confederacy with them in order to wage war
against the Turk, who was indeed the common enemy of all of them. Don Juan of Persia
s. 232.
25 ROSS, a.g.e., s. 18-19.
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~ahin ye~eni Haydar Mirza 1594 y~l~nda vefat etmi~ti. Bu tahkir edici talepleri kabullenemeyen ~ah Abbas cevap olarak Osmanl~~ elçisinin sakal~n~~keserek sultana yollad~. Ancak Sir Anthony Sherley tarafindan Venedikli Pietro Duodo'ya gönderilen 18 Aral~k 1600 tarihli mektupta, Osmanl~~sultammn taleplerinden ve ~ahin Osmanl~~Elçisi Muhammed
A~a'ya kötü muamelede bulunmas~ndan bahsedilmemesi ilginçtir. En
nihayetinde Osmanl~~sefirinin ~ah tarafindan a~a~-~lanarak geri gönderilmesi ~üphesiz Sir Anthony Sherley'e büyük menfaatler sa~lad~. Bu s~rada ~sfahan'da hastalanarak yata~a dü~en ~ngiliz elçinin belirtti~ine göre,
ertesi sabah ~ah Abbas onun önerisini kabul etmi~; ayr~ca H~ristiyan
krallara elçi yollanmas~~ i~ini te~vik etti~inden dolay~~ kendisinin de Avrupa'ya gönderilecek sefaret heyetinde bulunmas~n~~ istemi~ti26.
III- RUSYA ÜZERINDEN AVRUPA'YA GÖNDERILEN SAFEV~~
SEFARET~~
~ah Abbas 1599 yaz~nda Avrupa saraylanna dostluk mesaj~~ve ittifak teklifi içeren nâmeler yazd~. Mektup gönderilecek kimseler aras~nda Papa VIII. Clement (1592-1605)'ten ba~ka Kutsal Roma Germen
imparatoru II. Rudolf (1572-1612), Fransa Kral~~ IV. Henri (15891610), ~ ngiltere Kraliçesi Elizabeth (1558-1603), ~spanya Kral~~ III. Philip (1598-1621), Iskoçya Kral~~ VI. James (1567-1625), Polonya Kral~~
III. Sigismund (1587-1632) ve Venedik Doçu Marino Grimani (15951606) bulunuyordu. Sir Anthony Sherley bu Avrupal~~krallar ile Safevilerin mü~terek dü~manlar~~olan Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~ortak bir cephe olu~turulmas~~ teklifinde bulunacak, elçilik heyetinin ba~~~olan Bayat
boyuna mensup Hüseyin Ali Beg ve di~er sefirler de ona e~lik edeceklerdi. Sir Anthony Sherley'in karde~i Robert ise a~abeyinin olas~~ bir
menfi davran~~~sergilemesini engellemek ad~na rehin olarak ~sfahan'da
tutulmu~tu27.
Elimizde kesin bir rakam olmasa da Safevi sefaret heyetinin epey
kalabal~k oldu~u anla~~lmaktad~r. Elçiler aras~nda Oruç Beg'den ba~ka
Hüseyin Ali Beg'in ye~eni olan Ali Kulu Beg de bulunuyordu. Sir Anthony Sherley ve yolda~lan 1599 y~l~n~n Temmuz ay~nda ~sfahan'dan aynld~lar. Ancak daha yola ç~kmadan önce kendilerini kar~~lamak üzere
bir mihmandan Astarhan'a göndermi~lerdi. Bu sonuncusu Moskova'ya

26

Sir Anthony Sherley his Relation of his Travels into Persia, Printed for Nathaniell Sutter and loseph

Bagfet, London 1613, s. 113; Ross, a.g.e., s. 19.
27
Savory, a.g.e., s. 109.
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kadar onlara e~lik edecek ve heyeti Rus Çan Boris Godunov (15981605)'un saray~na götürecekti. ~sfahan'dan Hazar Denizi'nin güneyindeki Gilan Liman~'na gelen heyet buradan deniz yoluyla Astarhan'a
geçti. A~ustos ve Eylül aylar~~boyunca ters yönden esen rüzgârlar nedeniyle epey vakit kaybedip oldukça örselendiler. Ciddi badireler atlatt~larsa da Ekim ay~n~n ba~~nda ~til Irma~~~mansabma ula~may~~ba~ard~lar.
Burada karaya ç~karak büyük bir kad~rgaya aktarma yapt~lar ve Astarhan'a do~ru ilerlediler. Oruç Beg eserinde Astarhan'dan Kazan ~ehrine iki ayda gittiklerini bildirmektedir. Ancak ~til Irma~~~üzerinde bulunan bu iki ~ehir arasmdaki mesafe bin milden daha azd~r ve do~rudan
~rmak yoluyla Kazan'a gidilebilir. Çok büyük bir ihtimalle seyahatin bir
aym~~Astarhan ile Kazan arasmda geçirdiler. Önemli bir menzil olan
Kazan'a vard~klar~nda k~~~mevsimi gelmi~~ve ~til Irma~~~donmu~tu. Dolay~s~yla h~zl~~bir ~ekilde k~zaklarla ilerlemek mümkündü. Nihayet Kas~m ay~n~n ba~~nda Moskova'ya ula~~p çann konuklar~~olarak k~~~aylar~n~~Moskova'da geçirdiler".
Bu diplomatik seyahat esnasmda insanlar~n zay~f yönleri bir kez daha ortaya ç~km~~~ve bu durum elçili~in üstlendi~i misyonun akamete u~ramas~na sebebiyet vermi~ti. Sefaret heyetinde Nicolao de Meb isimli
Portekizli bir rahip de bulunuyordu. Rusya'ya girmeden önce Sir Anthony Sherley ile Meb aras~nda ~iddetli kavgalar patlak vermi~~ve iddia
edildi~ine göre, ~ngiliz maceraperest Portekizli rahibi ~til Irma~Ynda
bo~maya çal~~m~~t~. Ayr~ca iki Safevi elçisi ile de kavga etmi~ti. Moskova'da geçen verimsiz ak~~ayda Sir Anthony Sherley giri~ti~i münaka~alar
yüzünden itibar~n~~ve yol arkada~lar~n~n güvenini kaybetmi~ti29.
Bu tarihlerde K~z~lba~~diyanndan yani ~ran'dan Moskova'ya bir sefaret heyetinin geldi~i Rus diplomatik belgelerine de aksetmi~tir. 12
A~ustos 1600 tarihli bir Rus ar~iv belgesinde, K~z~lba~~ ~alu Abbas
Ka3w6ainc~udi A6a3b IMMO» Yin elçisi Hüseyin Ali Beg (bIcaHanell ), ~ngiliz
Sir Anthony Sherley (Arm~qamurb ,Lkox OH~rox~. ) ve sefaret heyetinin di~er
mensuplar~n~n Moskova'ya gelip buradan Arhangelsk'e kadar yapt~klar~~
yolculuk hakk~nda ayrmt~lar mevcuttur. Elçilik heyetine yiyecek, içecek
ve gerekli erzakm sa~lanmas~~için Çar Boris Godunov taraf~ndan bir ferman ç~kar~ld~. Aynca güvenliklerini sa~lamak amac~yla baz~~Rus muhafular da Arhangelsk ~ehrine kadar onlara e~lik etti. Safevi sefaret heyeti
29
29

Don Juan of Persia
s. 34.
Savory, a.g.c., s. 109.
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Rus çann~n tayin etti~i ~ van Çepçyugov ve Grigorey Elizarov ile birlikte
23 Haziran'da Arhangelsk'e ula~t~. 9 Temmuz günü ise Avrupa'ya gitmek üzere limandan ayr~ld~lar. Söz konusu belgede, Safevi sefareti tarafindan kiralanan bir Habsburg ticaret gemisi ile yola ç~k~ld~~~~kaydedilmi~tir. Ayn~~ gün ~ van Çepçyugov ve Grigorey Elizarov isimli Rus görevliler de Arhangelsk'ten Moskova'ya dönmü~ler ve yolculuklan esnas~nda
yapt~klar~~masraflan da Kremlin Saray~ 'na bildirilmi~lerdir30.

'") Oldukça fazla isim tekrar~n~n ve elkab formüllerinin bulundu~u bu belgenin orijinali
~nyledir:
rap~c~~ nal») ~l B.

KI111310

Sopmey ~benopo~n~ v~o Beea Pye~n~~xo.non~~~ r~som: Onme~co Cynomen. Aa
B Hb1HCWHCM-b, ['ap~,BO 7108 rony, ~HAITI. 2 LleHb r~pHenaHa

PDXH/111111/1 Boponotrb 4CJIONI. 6610Tb.

K Hamb TBox, rnper~a, rpamcrra 38 np~~ m~ cb~o Teoero, rt~peea, neHann~ ka H noconckaro abAKa BacHnba
51kosnw~a lliel~aanoBa; a ~rb TBoell, rapBe, rpamore K HaMb, xononemb TBOHMb, HanHcaHo: «Kak
npmenerb Heawb llemnorc~ab Cb K11311116aWCKHAtb A6a3b waxoab~ mb nocnaHHHkomb c blcaHaneemb na

Apxanrenbcsomy
aaBarn K~~ 3b~n6awcKomy nocna~nfitay lice~lane~o, ~a

AT11144aHHHOMb 110H-OHTOHOWb H 3 11B0pAH1.1, H Cb 1110/1MH Ha K011MOTOplA H Kb

ropor~y,

H

nam, xononem~,

TBOHMb, BCACHO

AHT.11H4aHHHy /10H-OHT0Hy 3 aB0p511161, H Cb 1110aM11 KOpMb-CCTIty, H

nw~be, H CTOpOlKbl 110 pocru~ cH

Text, m~:en, kak K~nun6awcko8 nocnamuum 14cer~ anek, na AHTIIH4aH11141, noH-OHTowb Ha kopa6nexb
38 mope nonnyrb». ,/la K nam *e, xononesn. TBOHMb. r~pl~ caana TBoB, rapea, l~ pyraa rpas~o-ra 38
npurn~cwo rBoero, rapeea, abaaa hornaHa 14BaHo~sa; a Kb raoen, rapae, rpamore K Hami, xononebrb
TBOHMb,

nanncano:

«FlOCIlaHb1 Cb MOCKB131

npl~ c-raBs~~

C KH3b1.11n, A6a3b WaXOBblMb flOCJlaHHHKOMb, C

MCCH1LACCMI., /Ta Cb ATI1114aHHHOMb 3 aOH-OHTOHOMI. CH/10111, FIA4KOBb, aa FpHrOpeil El1113ap0B1., Cb1Hb

Onrkepeaa; a BeneHo HaM~., ononemb reommb, K1136111b A6a3b waxoay nocnaHHH~cy Ncemaneka, H
AIIIIH4aHHHy It0H-OHT0Hy, M.11B0p8HOMI., H 1110/1CMI, H/Cla aopsrs H 1111Tbe ,laBaTH no pOCI1HCH O TeXb

a 38 TC, rApb, KOpMbl H 38 11HTbC ac~len° HaMb, X011011eMb TBOHMb,
rpaBs~, >M311611131. ,ABHHCKHXI. /10X0/108».
11 14Ba~n, rapb, llermoro~n., Aa rpHropeil En~napowb Cb KH3b~ n6an~ ck~~ mb nocnaHHHkomb c
bICCHalleeMb H Cb AHT11H4aHHHOMI. 3 /10H-OHTOH0Mb 11pH11111H Ha K011M0Fopu, 1110HA 131, 2 LICHI., a OT

MCCTb, KaK OHH 38 MOpe 110kaylb,
E~JIaTHTb 11MbaCHT11 FITb TB0d1,

ApXaHrellbCKOMy,

rapb, ropony np~nn~~~~, H1OHA Bla 23 nem.; a on. ApxaHrenbckaro, rnpb, ropona, orb

kapa6neHon npHcra~ni K~nb~n6a~nckaro nocnaH~mka HceHanea aa aHrn~~ Haluma noH-OHToHa 3 aBopal~ b~~
H Cb 1110/1MH Ha KOpa611C 38 Mope 0171yCT1111H, 1110.11A BI. 9 /lem"; a HaH8J1M, rapb, no~rb 1111X1. TOTb kapa6nb
klaar~b YabA110131, ~~a Pbn~apb lOpbewb y ranaHck~~ n, y Toproahm. Hemen, y Aapama Kocra~rrin~ ol~a c
ToaapHum. A klaawb, Tapb, 4C11410113131. H rpHTOpeil E/1113apOBI. OT ApxaHr11.11bCKar0 ropoaa 110CAa71H Kb
rap~o, TOTO *e n~m. A kawb, r~~pb, Ilaar~b LlenH~oroab na FpHropeit EJIH38pOBI, Cb H111.111 croank~~
Ha Konmoropaxb H BI, Apx.aHrunckomb ropone Ha nocane, H kopmb, rnpb. H nwrbe K~nb~n6au~ ckomy
nocnaHHHky tICCHaJleK> H AHTI1114aHHHy /1011-OHT0Hy Aar~ami no pocru~ cH, 1110HA Cb 2-ro HHer~a 1110HA

Te6e, Kb

110 19 411C110; a 11Ma.311, Tnpb, TC aopmb~~ H n~rrbe y i1B11HCKI1X1. y 38Ka3HblX1. 11C110118111.HHKOBb: y Moaeilka
y Fl~ununeea aa y Bacsk~~~ y IlenTeBa c ToBapuun~, a ae~~ra 38 TC kopmb~~ H 38 nwrbe nnaTa~rb Haa~rb

llermoroBb 1ra rpHrope0 EnH38powb, H101131 cb 2-ro HHcna 14101111 ac~. no 19 v~~c.no Ilo n~oeit, rnpae, no
yka3aHofi ueHe, H3 TBOHX1a, rz~pab~n, neHen, koropue AeHrH Cb H111.1b npHcnaHb~~ c MOCKBW. A no
pacxonHb~ mb, rnpb, KHI1CaMb 3aKa3H1,1X 11C110BallHHKOB8 MOKCHKH FIHKHLOCBa el. Toaapbuur~~ HaOHCaHO B
pa3xone aeHerb, 4TO HM Aman], MeaH~. tlemuorowb Aa rpHropeil En~napowb, naanuarb py6neab
naanuan. &nuru, H Herupe AeHrH. A 38 nocra~mb~e, rnpb, kopmb~~H 38 ~~ H-rbe H1011/1 ck. 19 Lu~cna mons
no 9 unc.~~o 38Ka311b1M8 11C110BaJOIHKOMb neHrH nnan~nH Mbl, xononm n~ow 113b Taoeil, rApeab~ , ka3Hb~,
H31. RBI1HCKI1X1.110X0,110Bb; a Bb1111110, raps, TBOHAb rapab~rb, AeHerb 3a TC kopmb~~ H 38 11HTbe naa,nuarb
nea py6nl~~TPH AeHrw Ha o6opore nom:. HannHcb~o uapckaro uyma nomera: «108, aaryera B"b 12 aC111.,
Ap>caurtu~bucaro roputut

Cb

poscbumutkomb

Cb F1.110X11141.».

Sbornik imperatookago Russkago istorkeskago Obffestva [SIR/Ol, Tom xxxv ~~~ , St. Petersburg
1883, s. 314-315.
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~ah Abbas, Avrupa saraylanna gönderdi~i sefaret heyeti ile birlikte
Çar Boris Godunov'a da özel bir elçi yolla~ru~t~. Bu elçi Rusya'da kal~rken Hüseyin Ali Beg ve arkada~lar~~ise 1600 y~l~~ilkbahannda Moskova'dan ayr~larak Yukan ~til bölgesindeki Yaroslavl ~ehrine gelip buradan gemilerle R~binsk'e ula~t~lar. Esasen R~binsk'ten sonraki hedefleri
Bohemya bölgesindeki Prag ~ehri idi. Fakat do~rudan Avrupa'ya gitmediler. Çünkü Rusya'da kendilerine bir gemi kiralayarak ~rmak yolu
ile Arhangelsk'e geçmeleri tavsiye edilmi~ti. Belki de e~yalanm ve Avrupa saraylanna sunacaklan arma~anlar~m koyduklan a~~r sand~klan ta~~mamn güç olaca~~n~~ dü~ünerek kuzey yolunu tercih etmi~lerdi. Bu da
R~binsk'ten Totma yoluyla Kuzey Dvina'ya, buradan Arhangelsk'e ve
nihayet Beyaz Deniz'e geçecekleri anlam~ na geliyordu. Oruç Beg'in anlatt~ldarma bak~l~rsa, R~binsk ve Totma aras~ndaki yolu geçmek gerçekten zor olmu~tu çünkü baz~~ ~rmaklann su seviyeleri oldukça dü~üktü.
Sonuç olarak Kuzey Dvina Irma~~'m geçerek Arhangelsk'e ula~t~lar ve
Rus ar~iv belgesinde de belirtildi~i üzere 9 Temmuz 1600 tarihinde kiralad~klar~~bir gemiyle Avrupa'ya do~ru seyrettiler".
Sefaret heyeti Norveç'in kuzeyindeki "Nordkapp"tan (Kuzey Burnu=North Cape) dola~arak oldukça firt~nah bir yolculuktan sonra bugünkü Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Elbe Irma~~~mansab~na ula~t~. Burada Sir Anthony Sherley adamlar~ ndan William Parry'yi Ingiltere'ye gönderdi. Kendisi ise Safevi elçileriyle birlikte Kuzeybat~~Almanya'daki Weser Irma~~~üzerinde bulunan Embden'e gitti ve yolculu~un
bundan sonraki k~sm~~karadan devam etti. Öncelikle Oldenburg düküne misafir olan heyet Osmanl~~Devleti'nin s~k~~ kontrolünden ötürü oldukça dolambaçl~~bir güzergâh takip etmek zorunda kalm~~t~. Nihayet
1600 y~hn~n Ekim ay~nda Prag'a vard~lar ve Kutsal Roma Germen Imparatoru II. Rudolf nezdinde hüsnü kabul gördüler32.
Avrupa'n~n siyasi ve iktisadi nüfuz sahibi me~hur banker ailelerinden olan "Fugger"lere ait 12 Ekim 1600 tarihli bir mektupta Safevi elçilik heyetinin Prag ~ehrine geli~i çok ayr~nt~l~~bir ~ekilde tasvir edilmi~tir. Son derece mühim bilgiler ihtiva eden bu vesikaya göre, heyet 11
Ekim 1600 günü ak~ama do~ru saat 4 sular~nda ~ehre ula~m~~t~~ve yakla~~k otuz yi~itten müte~ekkildi. Safevi sefaretine, Prag ~ehrinin "Stern"
bölgesindeki kraliyet kö~küne kadar yakla~~k üç yüz süvari e~lik etti. Ayr~ca devlet ricaline mensup Herr Popel ve Lord Chancellor Herr von
Juan of Pers~a . , s. 4-5.
A.g.e., s. 5.
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Schönberg ile saray hizmetkârlan da kar~~lama komitesinde haz~r bulunmakta idiler. Her biri alt~~at tarafindan çekilen otuzdan fazla fayton
gönderildi. Bunlar elçi heyetine konaldayacaklan yer olan "Klein-Seite"deld "The W~ild Man Inn"e kadar e~lik ettiler. Yine dört yüz muhaf~z da sefirin kalaca~~~kona~~n önüne yerle~tirilmi~~ve bu suretle çok zarif bir biçimde kar~~lanm~~lard~. "Fugger" mektubuna göre, elçilik heyeti yakla~~k olarak bir buçuk y~ld~r seyahat halinde idi ve bu süre zarfinda içlerinden on ak~~ki~i hayat~n~~kaybetrni~ti. Aynca gelen heyetin
Osmanl~~Türlderine kar~~~bat~da müttefik bulup antla~ma yapmak niyetinde olduklar~~da aç~kça kaydedilmi~~ve hatta bu durum dönemin Avn~pas~'nda ilahi bir i~aret olarak alg-~lanm~~t~. isimleri belirtilmese de Sir
Anthony Sherley k~sa boylu bir ~ngiliz, Hüseyin Ali Beg ise ya~l~, k~r saçl~~ bir adam ~eklinde betimlenmi~; ~ah Abbas'~n soylu, vakur ve Türk k~yafetleri giyinen bir elçisi oldu~u bildirilmi~ti. Yine yolculuklan s~ras~nda kaybettikleri adamlanmn yerine ~ngiliz ve Frans~z u~aklar elçilik heyetine dâhil edilmi~ti. Do~udan gelen bu garip görünü~lü adamlar Prag
ahalisinin oldukça dikkatini çekmi~~ve kalabal~k halk kitleleri toplanarak kendilerini takip etmi~lerdi".
Prag'daki misyonu tamamlayan elçiler 1601 y~l~~ilkbahannda Kutsal Roma Germen imparatoru II. Rudolf un tayin etti~i bir görevli ile
" Rus ar~iv belgesi ile birlikte Oruç Beg seyahatnamesinin sahihli~ini teyit eden bu mektubun tam metni ~öyledir:
From Prague, the 12'1 day of October 1600.
A Persian Embassy in Prague
About 4 o'dock in the afternoon yesterday, the Persian Embassy, about thirty strong,
arrived here. They were met as far as the Royal Pavillon on the Stern by dose on three hundred well-equipped horsemen and two captains of the town, namely Herr Popel and the chief
Steward and Lord Chancellor Herr von Schönberg with the Imperial dapifers and servants of
the Court, and over and above thirty coaches, each drawn by six horses. These accompanied
them as far as their quarters, "The Wild Man Inn," on the Klein-Seite. Four hundred armed
men were likewise placed in front of the quarters of the A~nbassador, who therefore has been
met and received in very fine fashion. The Embassy has now been on its journey for about one
year and a half during whid~~time sixteen of its members have died. They went across India
and by sea round the whole of Africa. They intend to condude an alliance with His Imperial
Majesty ag-ainst the Turks; this is to be taken as the sign of special Divine dispensation likewise,
as nations so Lar distant come to us in Germany, an omen of great changes in the future. The
head of Embassy is an Englishman and he is short and dressed in English fashion. The most
important next to him is en elderly grey-haired man, a princely official of the King of Persia,
attired in Turkish dress, as are likewise his servants. Whereas so many of the Ambassador's
Persian servants died during the journey, he has taken into his service Englishmen and
Frenchmen. The Embassy was greatly amazed at the great concourse of people who had come
together from the three towns of Prague. 77u Fugger News-Letters, Authorized Translation by
Pauline de Chary Foreword by H. Gordon Selfridge, London 1924, s. 230-231.
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birlikte Münih'e do~ru yola ç~kt~lar. Oruç Beg, Embden'den Münih'e
kadar u~rad~~~~tüm menzillerden bahsetmi~~fakat bu merkezden sonra
sadece sefaret heyetinin a~~rland~~~~yerleri bildirmi~tir. Münill'ten sonra Brenner ve Botzen yoluyla do~rudan Italya'ya girip Mantua ~ehrine
ula~t~lar. Burada Mantua Dükü Vincenzo Gonzaga (1587-1612) onlar~~
çok asil bir biçimde misafir etti. Sefaret heyeti ~ah Abbas'm Venedik doç~ma gönderdi~i nâmeleri sundu fakat dük, bir asilzadenin uyans~yla
bu s~rada Venedik'te Osmanl~~elçilerinin bulundu~unu belirterek Safevi
heyetinin talebini reddettiTM. Yapacak bir ~ey olmad~~~n~~
anlayan elçiler Mantua'dan Floransa'ya geçtilerse de Toscana Grandukas~~I. Ferdinando (1587-1609)'nun Pisa ~ehrinde avlanmaya gitti~ini
ö~rendiler. Bununla birlikte grandukanm kullan heyeti memnuniyetle
kar~~lapp ~ehri gezdirdiler. Daha sonra I. Ferdinando e~i ile birlikte Safevi sefaretini Pisa'da kabul etti. Ard~ndan Livorno'ya inip yeni ve büyük bir liman~n yap~ld~~~na ~ahit oldular. Oruç Beg buradaki kale ve liman~n yap~m~nda 5 bin kölenin çali~ur~ld~~~n~~bildirmektedir. Pisa'dan
hareket edip Siena üzerinden nihayet 1601 y~l~n~n Nisan ay~nda Roma'ya ula~t~lar. Papan~n bilad~nda Hüseyin Ali Beg ile Sir Anthony
Sherley aras~nda ~iddetli bir münaka~a ya~and~. Safevi sefiri ~ngiliz yolda~uu lurs~zlikla suçlad~~ve ~ah Abbas taraf~ndan papaya gönderilen hediyeleri çal~p satt~~~n~~ileri sürdü. Bu durum yolculuklar~na birlikte devam etmelerini imkans~z k~ld~. Hüseyin Ali Beg ve Sir Anthony Sherley,
Papa VIII. Clement taraf~ndan ayr~~ayr~~huzura kabul edildiler. Daha
sonra duydu~u utançtan ya da b~ldunliktan dolay~~ ~ngiliz maceraperest
Iran'da olu~turulan elçilik heyetinden ayr~l~p Venedik'e gitti".
" Giorgio Rota, "Safevl ~ran~~ile Venedik Cumhuriyeti Arasmdaki Diplomatik ili~kilere
Genel Bir Bak~~", Çev: Nasuh Uslu, Türkler, C. VI, Ankara 2002, s. 901.
35 Laurence Lockhard, "European Contaas with Persia, 1350-1736", 77te Ca~nkidge History
of Iran, Vol. 6, Edited by PettT Jadcson, Cambridge 1993, s. 387; Don Juan of Persia
s. 6-7. Sir
Anthony Sherley bu olaydan sonra da uslanmad~. Nitekim Venedik'te iken Ispanya kral~~ ile
yaz~~maya ba~lad~~ve mektuplarm~n bir k~sm~~ ~ngiliz ajanlar taraf~ndan ele geçirilince hain
damgas~~yedi. Bu cürmünden dolay~~Ingiltere'ye dönmesine izin verilmedi~i gibi Avrupa'daki
~ ngiliz temsildliklerine de Sir Anthony Sherley'in hain ilan edildi~i bildirildi. 1603 y~l~~Nisan
ay~nda Venedik'te tutukland~ . Kesin olmamakla birlikte ya iflas edip borçlar~n~~ödeyemedi~i
için ya da asi bir ki~ilik oldu~undan ötürü hapse at~lm~~t~. ~ngiltere tahtma I. James (16031625)'in oturmas~yla birlikte hürriyetine kavu~tu ve deniz a~~r~~memleketlere gitmesine
müsaade edildi. Sir Anthony Sherley'in yapt~~~~ i~lerden dolay~~ ~ran'a dönmeyip herhangi bir
rapor göndermemesi ~ah Abbas nezdinde karde~i Sir Robert Sherley'in de gözden dü~mesine
sebep oldu. A~abeyi ~ran'dan aynld~ktan yakla~~k on y~l sonra, 1608 y~lmda Sir Robert Sherley
de benzer bir elçilik heyetiyle SafevI ~ah' tarafindan Avrupa'ya gönderildi. Karde~ini bulup
gönderilen heyetin muvaffak olup olmad~~~n~~ ~aba rapor edecekti. Sir Robert Sherley hakikaten 1611 y~l~nda a~abeyini Madrid'de buldu~unda onun sefil bir hayat ya~ad~~~m ~ahit oldu.
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Safevi heyeti Roma'da iken Oruç Beg ile birlikte Ali Kulu Beg ve
Bünyad Beg tanassur ederek Katolik inanc~n~~benimsediler. Roma'dan
Ispanya'ya yönelen Safevi elçileri önce Cenova'ya akabinde de Barselona'ya ula~t~lar. Nihayet Zaragoza üzerinden ~spanya saray~n~n bulundu~u Valladolid'e vard~lar ve iki ay boyunca Kral III. Philip'in saray~nda
misafir oldular. Bir süre sonra elçilik heyeti ~ran'a dönmeye karar verdi. Zira Kutsal Roma Germen imparatoru II. Rudolf, Papa VIII. Clement ve ~spanya Kral~~III. Philip'i ziyaret ettiklerinden üstlendikleri vazifeyi ba~an ile tamamlam~~~say~l~rlard~. Gerçi görü~mek istedikleri Fransa, ~ ngiltere, Iskoçya ve Lehistan krallar' ile Osmanhlardan çekindi~i
için kendilerini kabul etmeyen Venedik Doçu Marino Grimani'ye ula~amam~~lard~. Dolay~s~yla ~artlar uygun olursa biraz daha kalabilirlerdi lakin Avrupa üzerinden uzun kara yolculu~u ile ~ran'a dönmeye cesaret
edemiyorlard~. Mevcut ~artlar içerisindeki en makul tercih deniz yolunu
kullanarak geri dönmekti. Ümit Burnu'nu dola~arak Basra Körfezi'ndeki Hürmüz'e buradan da ~sfahan'a ula~~labilirdi. Söz konusu tarihte
Hürmüz hâlâ Portekizlilerin i~gali alt~nda oldu~undan baz~~ sorunlar
vard~. Fakat liman ~spanyol hâkimiyetinde idi. Çünkü 1583-1640 y~llan
aras~nda, ~spanya krallan ayn~~zamanda Portekiz kral~~unvan~n~~ da ta~~makta idiler. Sefaret heyeti önce karadan Lizbon'a gidecek ve buradan
denize aglacakt~. Gerek ~spanya Kral~~ III. Philip gerekse yokuluklan s~ras~nda u~rad~klar~~ di~er krallar elçilik heyetine son derece cömert davranm~~~ve oldukça de~erli e~yalar arma~an etmi~lerdi36.
Valladolid'den hareket edip Madrid üzerinden Lizbon'a yönelen
elçiler gittikleri her yerde iyi muamele gördüler. Fakat Lizbon'dan iki
menzil berideki Mrida'ya ula~t~klannda üzücü bir olay ya~ad~lar. Safevi heyetinde bulunan, ~ spanyollann "Alfagui" (El-Fakih) dedikleri bir
zat konaklad~ klan yerde fanatik bir ~spanyol tarafindan b~çaklanarak öldürüldü. ~a~k~nl~ k içerisindeki Hüseyin Ali Beg ne yapaca~~n~~ dü~ünmeye ba~lad~. Mevcut durum kar~~s~nda yoluna devam etmekten ba~ka

Hakl~~ fakat birtak~m sonuçsuz suçlamalardan sonra a~abeyi ile birlikte Ingiltere'ye döndü ve
Kral I. James tarafindan kabul edildi. ~ ngiltere yönetimi Safevi Devleti ile ticari münasebetlerini geli~tirmek arzusundayd~~ ve bundan ötürü Sherley karde~lere muhtaçt~. A~abeyinin
hilafina Sir Robert Sherley daha vefah bir ki~ilikti. Nitekim 1615 y~l~nda ~ran'a geri döndü ve
ayn~~ y~l ~ah taraf~ ndan yeni bir elçilik heyetiyle birlikte tekrar Avrupa'ya gönderildi. Fakat
uzun süre ~ran'dan ayr~~ kalmas~~ hasunlan taraf~ndan ustahkla kullan~ld~ . Sir Robert Sherley
ikinci vazifesini de tamamlay~ p 1627 y~l~nda ~ran'a geri döndü~ünde kendisinin gözden
dü~tü~ünü anlad~~ ve nihayet sefalet içerisinde Kazyin'de öldü. Roger Savory, a.g.e., s. 110.
s. 7-8.
36 Don Juan of Persia
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çare bulamay~nca Lizbon'a gitti ve III. Philip'in genel valisine durumu
anlatt~. K~sa süre sonra Don Juan ad~n~~ alacak olan Oruç Beg ve iki arkada~~~ise Valladolid ~ehrine geri dönüp ~spanya hükümetinden tazminat talep ettiler. Bu sorun heyetin bölünmesine ve yolculu~unun ertelenmesine sebep oldu ise de 1602 y~l~n~n ba~~nda Hüseyin Ali Beg Lizbon'dan hareket ederek uzun deniz yolculu~una ba~lad~. Ayn~~y~l~n yaz~nda Hürmüz Liman~'na ula~m~~~olmal~yd~, fakat bu konuda herhangi
bir kay~t bulunmad~~~ ndan mernleketine tam olarak ne zaman döndü~ünü bilemiyoruz. ~üphesiz k~s~r geçen sefaretini, neler ya~and~~~n~~ ve
kendisi ile birlikte giden arkada~lar~n~n neden ~ran'a geri dönmedi~ini
~ah Abbas'a rapor etmi~ti. Hüseyin Ali Beg Ispanya'da üç ki~iyi b~rakarak dönmü~tü ki sonradan bu durum kendisi için utanç kayna~~~olmu~tu. Zira ister Sünni ister ~ii olsun bir Müslüman~n tanassur etmesi çok
nadir görülen bir ~eydi. Ayr~ca ~slam hukukuna göre bir mürtedin çarpt~nlaca~~~ceza ölümdü. Yukanda da ifade etti~imiz gibi Safevl sefaret beyetindeki üç ki~i Roma'da bulunduklar~~ s~rada tanassur etmi~ler ve Hüseyin Ali Beg ~spanya'dan aynlinca da Katolik cemaatine katilm~~lard~37.
IV- ORUÇ BEG'~N HIR~ST~YANLI~I KABULÜ VE AKIBET~~
Hüseyin Ali Beg, hizmetindeki adamlanndan üç ki~inin tanassur
etti~ini ö~rendi~inde adeta y~k~ld~. Üstelik bunlardan biri, Ali Kulu
Beg, onun ye~eni idi. Bu mesele gerçekten kolaylikla geçi~tirilebilecek
basit bir yaka de~ildi. Nitekim Hüseyin Ali Beg bu naho~~olaydan Oruç
Beg'i sorumlu tutarak onu öldürmeye dahi yeltenmi~, ye~enini ise sapk~n ilan etmi~ti. Lakin ba~~sefir söz konusu felaketi önlemek için yapabilece~i bir ~ey kalmad~~~n~~anlam~~t~. Kral III. Philip, Ali Kulu Beg'in
vaftiz babas~~oldu ve ona lu-allara lay~k "Don Philip ~ranl" (Don Philip
of Perisia) ad~n~, yani kendi ismini verdi. Ali Kulu Beg'in tanassur ettikten sonraki hayat~na ili~kin herhangi bir kay~t bulunmamaktad~r. "Relaciones"in müellifi Oruç Beg de vaftiz edildi ve "Don Juan ~rani" (Don
37 A.g.e., s. 8-9. Hüseyin Ali Beg ile birlikte Avrupa'ya gönderilen Rumlu boyuna mensup
Deniz Beg isimli bir zattan daha bahsedilmektedir. Faruk Sümer'in belirtti~ine göre, Deniz
Beg "elçilik ile telifi kabil olmayan birçok i~ler yapm~~t~". Ayr~ca kötü muamele etmesi yüzünden maiyetinden baz~lar~~ "Rim Papa Bilad~ nda", yani Roma'da baz~lar~~ da ~spanya'da H~ristiyan dinine girdiler. Bu ve di~er kabahatleri yüzünden 1613 y~l~nda ~ran'a dönen Deniz
Beg'in hayat~na son verildi. Bkz. Faruk Sümer, Safern Devleti'nin Kurulu~u ve Geli~mesinde Anadolu
Türklerinin Rolü, Ankara 1999, s. 159. Oruç Beg ve arkada~lar~n~n tanassur etmesini Deniz Beg'in
fena muamelesine ba~layan Faruk Sümer'in bu iddias~~ ihtimal dahilinde olmakla birlikte pek
tatmin edici görünmüyor. Bunu ancak hicap duyulacak tercihlerine mazeret olarak göstermi~~
olmal~d~rlar.
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Juan of Persia) ad~n~~ ald~. ~spanya Kraliçesi Avusturyal~~ Margaret
(1584-1611) vaftiz annesi oldu. üçüncü mürtet Bünyad Beg'e ise "Don
Diego ~ranr (Don Diego of Persia) ismi verildi".
Burada cevaplanmas~~gereken baz~~ sorular bulunmaktad~r: 1- Oruç
Beg ve arkada~lan neden din de~i~tirdi? 2- Ortaça~da oldu~u gibi
XVII. yüzy~l~n hemen ba~~nda da din de~i~tirme olgusu bir medeniyetin ba~ka bir medeniyete galebesi mi say~l~yordu? Oruç Beg, Ali Kulu
Beg ve Bünyad Beg'in O~uz boylanna mensup ~ii Türk olduklanna
daha önce de i~aret edilmi~ti. Roma'ya gidip papa ile görü~tüklerinde
birden bire tanassur eden bu zatlann kâmil bir H~ristiyan olabilmeleri
için teorik olarak öncelikle ~slam peygamberini inkâr ve testisi ikrar etmeleri gerekiyordu. Fakat H~ristiyanli~n kabul etmelerindeki as~l sebep,
k~sa bir süre önce ba~layan Rönesans hareketinin de tesiriyle h~zla inki~af eden Avrupa medeniyetinden etkilenmi~~olmalan idi. Zira bilindi~i
üzere bir insan~n din de~i~tirmesinde psikolojik unsurlar, be~eri zafiyetler ve maddi kazanç elde etme olas~l~~~~gibi faktörler mühim rol oynamaktad~r. Nitekim Iran'da iken H~ristiyan olmay~~akl~ndan geçirmedi~ini ifade eden Oruç Beg "menfaat sa~layan baz~~nedenlerden ötürü"" tanassur etti~ini sarahaten belirtmi~tir. Bununla birlikte Oruç Beg
ve yolda~lar~na göre, bahis mevzu hadise münferit olarak de~erlendirilse de H~ristiyan âlemi aç~s~ndan bu ve buna mü~abih vakalar ~slam dinine kar~~~elde edilmi~~bir ba~an idi. Öyle ki bu hadisenin Avrupa'daki
yank~lan da söz konusu iddiam~z~~ destekler niteliktedirler.
Nitekim Osmanl~-Safevi rekabetinin yan~~ s~ra Osmanl~-Avusturya
çeki~mesinin de devam etti~i bu devirde Safevi elçilerinin H~ristiyanli~~~
kabul ettikleri haberi k~sa süre içerisinde Avrupa'n~n muhtelif bölgelerine yay~ld~. Ayr~ca bu elçileri gönderen ~ah Abbas'~n da tanassur etti~i
yönünde bir söylenti ç~kt~. Adam Knobler'in belirtti~ine göre, bu ~ayiaya ili~kin yaz~lan raporlarm say~s~~ hayret vericidir. Yine Lige Piskoposu Remacle de Mohy'in 1605-1606 y~llannda yazd~ldanna bak~l~rsa, Avrupa'da bu konunun tart~~~ld~~~~pek çok mektup kaleme al~nm~~t~. Söz
konusu nâmelerin birinde, Safevi ~ah! Abbas'~n Katolik inanc~n~~ benimsedi~i ve Müslümanlara yani Osmanl~~Devleti'ne kar~~~sald~nya geçece~i beyan edilmi~ti. Lige Piskoposu daha önce de ~ah Abbas'~n Bat~l~~
çevreler ile görü~me taleplerini yazm~~~ve risalesi Fransa'da pek çok kez

39
39

Don Juan of Persia
s. 9-10.
A.g.e., s. 301. "...some convenient pretext and opportunity...".
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ne~redilmi~ti. Bunlardan en önemlisi 1606 y~l~nda Paris'te bas~lan "La
nouvelle conversion du roy de Perse" (Pers Krahn~n Tanassur Öyküsü)
ba~l~kl~~ risale idi. Hikâyede ~ah Abbas'~n Osmanl~~Türklerine kar~~~bir
dizi etkileyici askeri zaferlerinden ve daha sonra onun 1605 y~li Hamsin Yortusu'nda (Pentecost) Cizvit papazlanmn tesiriyle tanassur etti~inden bahsedilmi~ti. Metinde tuhaf bir ~ekilde, kulaktan dolma as~ls~z
bilgilerle ~ran'~n önceki hükümdarlar~n~n inançlar~~ tart~~~lm~~~ve Uzun
Hasan evlad~mn ~üli~i nas~l benimsedi~i hikaye edilmi~tir. Ayr~ca ~ah
Ismail'in ~iili~i halk~na nas~l benimsetti~i anlat~lm~~ur. Belirgin bir biçimde Cizvit propagandas~n~n yap~ld~~~~risalede Safevi elçilik heyetinin
1601'de Papa VIII. Clement'e yapt~~~~ziyaret ve ard~ndan Ispanya'ya
gidi~leri betimlenir. En nihayetinde Cizvider, ~ranlilan hak yoluna getirmeyi ba~ar~p onlarla büyük bir ittifak kurarlar40. Söz konusu risalenin propaganda amac~yla kaleme al~nd~~~~bariz olsa da bu dönemde Osmanl~~ tehlikesi kar~~s~nda Avrupa toplumunun halet-i ruhiyesini ve
mevcut siyasi otorite ile ruhban s~n~fin~n romantik özlemlerini yans~tmas~~bak~m~ndan dikkate de~erdir.
Oruç Beg'in tanassur ettikten sonra ~spanya'daki hayat~~ve alubeti
ile ilgili baz~~bilgiler dönemin me~hur ~airi ve oyun yazan Alonso
Jerönimo de Salas Barbadillo (1580-1635) ile olan münasebetinin aynnular~nda mevcuttur. ~spanyol müdekkik Emilio Cotarelo y Mori
(1857-1936) Alonso Jerönimo de Salas Barbadillo hakk~nda kaleme ald~~~~eserin giri~inde Don Juan'~n kötü kaderine de k~saca temas etmi~tir. Burada belirtildi~ine göre, Don Juan 15 May~s 1605 tarihinde Valladolid ~ehrinde bulunurken, "Alcalde" (El-Kad~) unvan~~ ta~~yan hâkim
rütbeli bir devlet görevlisi ile bilinmeyen bir sebepten ötürü kavgaya
kar~~t~~ ve ç~kan arbedede b~çaklanarak faili meçhul biçimde öldürüldü.
Daha sonra cans~z bedeni hunharca parçalara ayr~larak payitahtm yak~nlar~ndaki ~ss~z bir kanala at~ld~~ ve ~ehrin köpeklerine yedirildi41.
Ancak ~spanyol edebiyat tarihçisi Narciso Alonso Cortes (18751972) bunun do~ru olmad~~~n~~ispatiam~~ur. ~öyle ki tanassur ettikten
sonra Don Juan, Don Philip ve Don Diego Valladolid'de III. Philip'in
saray~nda ya~~yorlard~. Don Juan'~n bu ~ehirde trajik bir biçimde öldürüldü~ü ise tamamen galat-~~me~hur idi. Zira 1606 y~l~~Mart aymda Kral

40 Adam Knobler, "Pseudo-Conversions and Patchworks Pedig~-ees: Christianization of
Muslim Princes and the Diplomacy of Holy War", journal of World Histog,, Vol. 7, No. 2 (Fail
1996), s. 194-195.
41 Don Juan of Persia..., s. 10.
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III. Philip Madrid'e giderken üç mürtet de onunla birlikte idi. Don Juan'~n bundan sonraki hayat~~hakk~nda ise hiçbir ~ey bilinmemektedir.
Narciso Alonso Cortes'e göre, Oruç Beg eseri yay~nland~ktan sonra
muhtemelen kralin himayesinde ya~amaya devam etti. Ali Kulu Beg,
Valladolid'in yerlisi bir kad~nla evlendi ve 25 Ocak 1606 tarihinde Madrid'e yerle~ti. Bünyad Beg de Madrid'e giderek ömrünü ~air ve sanatç~larla geçirdi. 1609 y~l~nda yukanda ismini zikretti~imiz yak~n arkada~~~Alonso Jerönimo de Salas Barbadillo ile aras~nda bir kavga ya~and~.
S~k~~ dostluklar~~olmas~na ra~men bir gün kad~nlar ile birlikte oldukça
ne~eli bir ak~am yeme~inden sonra kavgaya tutu~up birbirlerini b~çakla yaralad~larsa da k~sa bir süre sonra ban~m~~lard~42. Bu suretle Oruç
Beg, Ali Kulu Beg ve Bünyad Beg'in Iran'da ba~layan s~rad~~~~hayatlar~~
bilinmeyen bir tarihte Ispanya'da sona erdi.
V- DON JUAN'IN ~SPANYOLCA TEL~F ED~LEN ESER~~HAKK~NDA
Don Juan'~n "Reladones" adl~~eseri, 1605 y~l~nda Miguel de Cervantes taraf~ndan kaleme al~nan ~spanyol edebiyat~n~n ba~yap~t~~"Don
Quixote"nin ilk bask~s~ndan bir y~l önce Valladolid'de ne~redildi (396
s.). Bu eser XX. yüzy~la kadar bir bütün halinde ~spanyolcadan ba~ka
bir dile tercüme edilmedi. Don Juan ~sfahan'dan Valladolid'e yapt~~~~
seyahat boyunca ayr~nt~l~~bir günlük tutmu~tu. O elbette antikça~~ve ortaça~~tarihi uzman~~ de~ildi fakat eserinde Iran tarihini anlat~n~~~ve
XVI. yüzy~l boyunca Safeviler taraf~ndan Osmanl~~ Devleti'ne kar~~~yürütülen harpler hakk~nda son derece ilginç bilgiler vermi~ti. Ayr~ca
Rusya, Almanya ve ~talya üzerinden Ispanya'ya yapt~~~~seyahate ait gezi notlan da oldukça orijinaldir. XVII. yüzy~l~n ba~lar~nda ~spanya'da
ne~redilen pek çok kitapta oldu~u gibi "Reladones"in bask~smda da yeterince titiz davran~lmam~~t~r. Özellikle Farsça, Rusça ve Bat~~dillerindeki ~ah~s ve yer isimleri yanl~~~ ne~redilmi~~ve at~fta bulunulmadan baz~~
muas~r yazarlar~n eserlerinden almalar yap~lm~~t~r. Kitapta çok say~da
tammlanamayan yer ve ~ah~~s ismi mevcuttur. Don Juan'~n ihmali ya da
müstensihinin dikkatsizlig-inden dolay~~ bu isimlerin gerçek kar~~l~~~n~~
tayin etmek gerçekten oldukça güçtür43.
~spanyol ara~t~rmac~lar taraf~ndan incelenen "Relaciones"in mükemmel bir edebi dil ile yaz~ld~~~~belirtilmi~ftr. Hâlbuki Don Juan'~n ~s42
43

Efendiyev-Farzaliyev, a.g.m., s. 14-15.
Don Juan of Persia..., s. V-VI.
&Iken CLXXV1, 32
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panya'ya 1601 y~l~nda geldi~i ve alua konu~abilecek ~spanyolca dahi
bilmedi~i malumdur. Eserin ne~redildi~i tarih ~ubat 1604'tür ve Emilio Cotarelo y Mori'nin hakl~~olarak belirtti~i gibi, geçen iki y~lda onun
bu eseri telif edebilecek kadar ~spanyolca ö~renemeyece~i barizdir.
Don Juan'~n vaftiz edili~i ve "Relaciones"in nas~l ortaya ç~kt~~~~eserin sonuna eklenen bir mektupta izah edilmi~tir. Bu mektubun yazan olan
Licentiate Alfonso Remon'un bildirdi~ine göre, ~spanya saray~nda görevli bir papaz olan Don Alvaro de Caravajar onun yak~n dostu idi. Don
Juan 1602 y~l~nda bizzat bu ruhaninin nezaretinde H~ristiyan olmu~~ve
kralin emriyle sarayda vaftiz edilmi~ti. Mektubunda Don Juan'a sitayi~te bulunan Licentiate Alfonso Remon onun klasik ~ark tedrisinden geçmi~~yüksek e~itimli bir kimse oldu~unu belirtmi~ti. Ayr~ca Iran tarihi ve
co~rafyas~na dair bilgisinin ~a~~rt~c~~derecede derin oldu~unu vurgulam~~~ve Don Juan'~n eserini yazmas~na yard~m etmi~ti".
H~ristiyan dogmalarm~~ ö~renirken acemilik çekti~ini itiraf eden
Don Juan ezberlemekle yükümlü oldu~u dualan, ~spanyolcas~~yetersiz
oldu~u için Farsça yazmak zorunda kalm~~t~. Bununla birlikte Roma'dan ayr~ld~ktan bir müddet sonra ~spanyolca günlük konu~ma dilini ö~renmeye ba~lam~~t~. Zira Papa VIII. Clement, Safevi sefaretine
rehberlik etmesi için Barselonali ~spanyol Rahip Don Francisco Guasque'yi tahsis etmi~~ve bu ruhani Ispanya'da da sürekli elçilik heyeti ile
birlikte olmu~tu. Onunla arkada~l~k etmesi ve fas~las~z ~spanyolca konu~mas~~ ~üphesiz Don Juan'~n tanassur etmesinden bir y~l önce konu~ma dilinde epey mesafe kat etmesine sebebiyet vermi~ti. Ancak Rusya
ve Almanya'daki yer isimleri ~spanyolcaya aktanlirken iyi neticeler elde
edilememi~~ve oldukça ilginç yaz~mlar ortaya ç~km~~t~. Çünkü söz konusu isimler günlü~ün tasla~~ndan yüksek sesle Licentiate Alfonso Remon'a okunmu~~ve Don Juan'~n telaffuzu katibin duyup alg~lad~~~~ ~ekilde ~spanyolca yaz~m kurallanna göre telif edilmi~ti. Nitekim yap~lan hatalar~n neredeyse tamam~~ göz yan~lg~s~ndan de~il i~itsel noksanl~klardan kaynaklanmakta idi. Licentiate Alfonso Remon'un i~i gerçekten kolay de~ildi. Kaleme al~nan eserdeki tarihsel bo~luldan doldurmas~~ ve
kendisine rehber olmas~~için Rusya ve Almanya'da seyahat eden gezginlerin notlanna muhtaçt~. Her iki ülkenin de co~rafyas~n~~genel hatlanyla biliyor olmal~yd~~ ama bu yeterli de~ildi. Muas~n Giovanni Botero tarafindan ~talyanca yaz~lan mükemmel co~rafya eserinden ve daha ba~ka kaynaklardan da istifade etmi~ti45.
" A.g.e., s. 10-11.
"A.g.e., s. 11-12.
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Don Juan'~n eseri ilk kez yukanda da belirtildi~i üzere, k~smi olarak 1899 y~l~nda ~spanyolcadan Rusçaya S. Sokolov tarafindan çevrilmi~tir. Burada gezi notlanmn sadece Astarhan'dan Arhangelsk'e kadar
olan k~sm~~yani Rusya sahas~ndaki bölümü tercüme edilmi~tir. G. Le
Starnge ise 1926 y~l~ nda yine eseri orijinal dilinden Ingilizceye çevirmi~~
ancak tercümede özellikle yer ve ~ah~s isimleri ile ilgili laz~m gelen ha~iyeler dü~ülememi~tir. "Relaciones"in son tercümesi ~ngilizceden Rusçaya yap~lm~~~ve Oktay Efendiyev ile Akif Farzaliyev tarafindan 2007 y~l~nda St. Petersburg'da yay~mlanm~~ur. ~spanyolcadan tercüme edilmemi~~olmas~na ra~men iyi notland~r~lm~~t~r ve yap~lan aç~klamalar tatmin
edicidir. Söz konusu eser henüz Türkçeye kazand~nlmam~~t~r.
SONUÇ
Osmanl~lar ile ~ibaniler aras~ nda kalan Safevi Devleti has~mlan ile
mücadele edebilmek için her türlü çareye ba~vurmu~tu. ~ah Abbas
1603 y~l~nda ba~layacak olan Osmanl~-Safevi sava~~~öncesinde, ~ngiliz
Sir Anthony Sherley'in de k~~ lurtmalanyla, H~ristiyan âleminden bir
müttefik bulmak için kendi tebaas~~ve ~ngilizlerden olu~turdu~u bir elçilik heyetini Avrupa'ya gönderdi. Esasen Iran ile Avrupa aras~nda daha önce de elçi teatisi olmu~tu. Mamafih 1599 y~l~nda gönderilen sefareti özel lulan bir husus vard~~ ki, bu da elçilik heyetinde Oruç Beg Bayat gibi ~ran'dan yola ç~k~ p Rusya üzerinden Avrupa'ya giden ve burada H~ristiyanli~~~benimseyip sergüze~tini yazma ihtiyac~n~~hisseden türü kendine özgü bir zat~n bulunmas~yd~. Tutkulu ki~ili~inin yan~~ s~ra
mânâ âlemiyle ilgili trajik ve cüretkâr kararlan pervas~zca alabildi~inden ötürü s~rad~~~~diyebilece~imiz bu maceraperest ki~ili~in yolculu~u
esnas~ ndaki deneyimlerini tanassur ettikten sonra ~spanyolca kaleme
alm~~~olmas~~ hakikaten ona muadilleri aras~ nda üstünlük sa~lam~~t~r.
Öte yandan ~sfahan'dan yola ç~kan elçi heyetinin hem gidi~~hem de
dönü~~güzergâh~~Osmanh Devleti'nin o dönemdeki kudretini yans~tmas~~ bak~m~ndan manidard~r. Öyle ki uygulanan muhafazakar tutum ve
s~k~~ kontrollerin yan~~ s~ra kitle ileti~im araç ve gereçlerinin henüz yeterince geli~medi~i bir ça~da Osmanl~~Devleti'nin hakim oldu~u bölgelerde kurmu~~oldu~u güvenlik a~~~gerçekten hayret vericidir. Filvald Karadeniz bir yana Akdeniz dahi denetim alt~na al~nm~~~ve sefaret heyeti
kuzeyde Beyaz Deniz'i güneyde ise Ümit Burnu'nu dola~mak zorunda
kalm~~t~r.
Ya~ad~~~~devirde beynelm~ilel vaziyet-i âlemi iyi gözlemleyip herhangi bir siyasi te~ekkülden ba~~ms~z olarak ~ran'a giden Sir Anthony
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Sherley'in son derece müte~ebbis, cesur ve kurnaz bir ki~ilik oldu~u anla~~lmaktad~r. ~ngilizlere mahsus "te~ebbüs-i ~ahsi" ~iar~n~n tipik bir numunesi olan bu romantik zat~n ahlaki aç~ dan ciddi noksanliklan ve be~eri zafiyetleri bulundu~u belirgindir. Lakin tarihi ~ahsiyetlerin muhteris ya da s~rad~~~~ olmalan mazur
Safevi sefaret heyetinin H~ ristiyan âleminde müttefik aramas~~ Avrupa'da sevinçle kar~~lanm~~~ve hatta ilahi bir i~aret olarak alg~lanm~~sa
da, yap~lan diplomatik seyahat do~urdu~u sonuçlar bak~m~ndan ciddi
bir ba~ar~ya ula~amam~~t~r. Geriye ise mukadderan meçhul olan Oruç
Beg Bayat nam-~~ di~er K~zilba~~Türk Don Juan'~n gezi notlar~~kalm~~t~r.
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