OSMANLI ~MPARATORLUGU'NDA ~NG~L~ Z SAATLER~~VE
TOPKAPI SARAYI KOLEKSIYONU
NET~CE YILDIZ*
1. Topkap~~Saray~~Koleksiyonlan ~çinde ~ngiliz Saatlerinin Önemi
Bir zamanlar~ n geleneksel Türk kö~ klerinin ve evlerinin kabul salonlar~nda, çal~~ ma odalar~nda oldu~u kadar camilerde de önemli birer ayg~ t
olma ötesinde aksesuar olarak yer alan sanat de~eri yüksek zarflar~~ile asma
veya oturtma saatleri yan~ nda zarif mücevher zincirle k~yafete ili~tirilerek
ceplerde ta~~ nan ve adeta sahibinin sosyal s~n~f~ m da simgeleyen mücevher
muhafazal~~ cep saatleri bugün antika müzayede salonlar~ n~ n nadide
parçalar~~olarak önemlerini korumaktad~ r. Türkiye'de her ne kadar ba~~ms~z
bir saat müzesi olmasa da Topkap~~Saray~~Müzesi'nde Hazine'nin bir
bölümünü olu~ turan Saatler Bölümü', Türkiye'deki en zengin saat koleksiyonu olarak önemlidir. Bu koleksiyon aras~nda ~ ngiliz saatlerinin hem Topkap~~Saray~~koleksiyonlar~~içinde hem de di~er dünya müzelerindeki saat
koleksiyonlar~ na göre önemi ise bu koleksiyonu olu~turan saatlerin tamam~na yak~n~n~ n sarayda kullan~ lan saatler olmas~~ve daha da önemlisi, çok
say~ da dökümanda görülen diplomatik hediyeler ve ayr~ca özel olarak
Ingiltere'ye sipari~~verilen saatlerden günümüze kalabilen nadir örnekler
olmalar~d~ r.
Topkap~~ Saray~ 'nda böyle bir koleksiyonun olu~umunu incelerken,
~ üphesiz ilk önce saat ölçme biliminin ve saatin Osmanl~~ imparatorlu~u'
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ndaki kullan~lmas~n~ n öyküsü ile Türk-~ ngiliz diplomatik ve ticari ili~kilerinin
tarihçesini k~ saca vermek gerekir.
2. Zaman Ölçümil ve Saatlerin Geli~imi
~ ngiltere'de bulunan Stonehenge'in zaman ölçme amac~~ile yap~ ld~~~~
san~ lsa da tam olarak nas~ l kullan~ld~~~~hala karma~~ k bir konudur. M~s~ r ve
Mezopotamya uygarl~ klar~ ndan itibaren de zaman ölçümü ve takvim hesaplamalar~~ çe~itli ayg~ tlarla yap~lm~~t~ r. Bizans tarihçisi Procopius'un Gaza'da
gördü~ü 'clepsydra' denilen su saati 18. yüzy~la kadar çe~ itli yerlerde kullan~lm~~t~ r2. Yine Yunanl~ lar taraf~ ndan kullan~ lan kum saatinden de yemek
pi~ irmede, özellikle yumurta kaynatmada veya konu~ ma sürelerini ayarlamada yararlan~lm~~ t~r. Çinliler taraf~ ndan çubuk, tütsü veya mum yakmak da
yine zaman ölçümünde kullan~lan bir ba~ ka yöntemdi. E~apman denilen,
çelik çubuklar üzerinde a~~rl~ kla çal~~an mekanik tertibath saatlerin yap~ m~~
610 y~llar~ ndan itibaren Çin'de yap~ lmakta olup, bunlar da su saatlerinin bir
ba~ka türü idi3. Harun el-Re~ id ise 807 y~l~ nda Frenk kral~~ Charlamagne'e sanat harikas~~ minare ~ eklinde bir su saati hediye eder. Bu saatin dört
kö~esinde üç kap~~vard~. Her saat ba~~~bir kap~~aç~l~ yor ve saat miktar~~kadar
küçük bilyeler a~a~~ daki küçük bir plato üzerine dü~üyordu. On iki saat tamamlamnca kap~ larda beliren minyatür atl~~askerler ç~ kar ve tüm kap~ lar kapamrd~ . Onuncu yüzy~ lda ise ~ bn Yunus al-Masri ilk pend~~
yapar`l. AlZargali ise 1029 y~l~ nda ilk kez bir astrolab yapar. Artuklu hükümdar~~Nassirreddin Mahmud himayesinde çal~~ an bir mühendis olan El-Cezeri'nin 5
"Kitab-~~ fi marifat al-hiyal al-handassiya" adl~~ kitab~ n~ n 1206 tarihli kopyas~ nda yer alan bir minyatürde betimlenen fil üstünde ta~~nmakta olan ku~,
ejder ve insan figürleri ile donat~lm~~~su saati çizimi bu mekanik saatlerin ilklerinden biridir". El-Cezeri'nin kitab~ ndaki minyatürlerden esinlenerek
~ stanbul Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Ara~t~ rma Müzesi'ne
bir ba~lang~ ç olmak üzere, Cezeri'nin yapt~~~~makinelerden birkaç~n~n asl~na
2 Rodney Dale (1992). Timekeeping, Oxford - New York - Toronto: Oxford University
Press, s. 15-17.
3 Dale (1992). s. 19; Ciammpiero Negretti & Paolo de Vecchi (1993).
Les Collections
Horlogerie, Paris: Celiv, s.13-14. Kemal Özdemir (1993). Osmanh'dan Günümüze Saatler,
~stanbul: M Bank Yay~n~, s. 9-15.
4 Negretti & Vecchi (1993). s. 16-17.
http://mapage.noos.fr/piling/art/art_les_manuscrits.htm.
6 Negretti & Vecchi (1993). s.15; Özdemir(1993). s. 20;
http://mapage.noos.fr/piling/art/art_les_manuscrits.htm.
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sad~k kal~narak yap~lmas~na karar verilmi~~ve bunlardan tav~~s ku~lu saat
bugün bu üniversitede sergilenmektedir7.
Avrupa'da ise 14. ve 15. yüzy~ llarda horoloji veya saat ölçme bilimi mekanik saatin icat edilmesi ile alt~n devrini ya~ar. A~~rl~kla itilen gücün ayarlay~c~~ e~apmanla birle~tirilmesi sonucu 1300 y~l~nda mekanik saat yap~lmaya
ba~lan~rs. Dini nedenlerden dolay~~zaman ölçümü ~slam dini için son derece
önemli oldu~u halde, ancak Avrupahlarm ta~~ nabilir ev saatleri yapmas~ ndan
sonra Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda mekanik saatler kullan~lmaya ba~lamr9.
Ancak erken y~ llarda El Zaqari veya El-Cezeri'nin tasarlad~~~~mekanik saatler
art~k Bat~ 'da geli~tirilir ve bu tasar~mlar Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda adeta
unutulur. On alt~nc~~yüzy~l~n ortalar~nda ise Bat~ 'da zaman ölçümü karma~~ k
bir sosyal kavram haline gelir ve hesaplanmas~~ ve standartla~mas~~gittikçe
önemli bir konu olarak ele al~n~ r. O y~llara kadar ya~am süresince zaman
kavram~~mah~er gününe gün sayma olarak alg~ lamrken, Rönesans ile birlikte
mekanik saatlerin yap~lmas~~ile zaman kavram~~önem kazan~ r. Zaman, art~k
insan yap~m~~makinelerle denetlenebilen, para gibi hesaplanabilen bir birim
olur. Böylece saatler de kent ya~am~ nda toplumu organize etmede önemli
birer ayg~ t olarak yerlerini al~ rm. On üçüncü yüzy~lda büyük kentlerde ve katedrallerde saatler kullan~lmaya, binalar~n iç ve d~~~duvarlar~n~~süslemeye
ba~lar. Bunlardan ilki 1386 y~l~nda ~ngiltere'de Salisbury katedrali ve 1392
y~l~ nda Wells Katedrallerine konulan saatlerdir. On be~inci yüzy~lda ise iç
mekanlar ve özellikle evler için Almanya, ~ talya ve Fransa'da saatler geli~tirilirll. Do~u'daki ilk geçmi~ine kar~~l~ k iki yüz y~ldan fazla bir süre hiç
kimse bu yeni bulu~lara ilgi göstermez. Ancak ~stanbul'u fetheden II.
Mehmed ilk defa mekanik saatlere ilgi duymas~~ sonucu Venedik
Senyöründen çalar saat yapabilen bir usta göndermesini isteyerek saatlerin
7 Kaz~m Çeçen (1990). Su Mühendisli~i Tarihimize Ait Önemli Bir Eser, El Cezeri:
"Uygulanmam~~~Her Teknik ilim Do~ru ile Yanl~~~Aras~ndad~r", Arredamento Dekorasyon,
Ocak 1990, s. 78.
8 Otto Kurz (1975). European Clocks and Watches in the Near East, London, s. 20.
8 Aysel Tuzcular (1980). Early Clocks and Watches in the Topkap~~Saray~, International
Symposium on the Observatories in Islam, 18-23 September, 1977, ~stanbul, s. 203.
~ o Jerry Brotton (2002).
The Renais,sance Bazaar From the Silk Road to Michelangelo,
Oxford 8c New York: Oxford University Press, s.194.
11 George White (1998). The Clockmakers of London, London: Trustees of the Museums
and Educational Trust of the Worshipful Company of Clockmakers, s.4.
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Türk saray~nda yeniden yer almas~~gerçekle~irI2 ve muvakkithaneler yeniden
kurulmaya ba~lamr".
Fatih Sultan Mehmed'den sonra güzel sanatlara ilgi duyan ve sanat etkinliklerini himayesine alm~~~olan Sultan Süleyman'~n da Venedik'te yap~lan
ufak ama mükemmel çal~~an bir saat sat~n ald~~~~P. Aretino'nun mektubundan bilinmektedir. Türk pazar~~için yap~lan ve Sultan Süleyman taraf~ndan
sat~n al~nan bu saat, Vicenza'dan Giorgio (Capabianco) adl~~ bir saatçi taraf~ndan yap~lm~~~olup alt~n bir yüzü~ün içine oturtulmu~~ve saat ba~lar~nda
çalar tertibatl~~ idi1 t. Sultan Süleyman devrinde Avrupa hükümdarlar~~
özellikle Avrupa'n~ n adeta korkulu rüyas~~ olan bu güçlü hükümdarla iyi
ili~kiler kurma ve memnun etme gayretlerine girip, adeta yar~~~rcasma hediyeler göndermeye ba~larlar. Zaman zaman elçiler veya ticaret kumpanyalar~~
bu hediyelere kendileri karar veriyor ve krallar~ndan ~srarla bunlar~n maliyetinin kar~~lanmas~m istiyorlard~. Özellikle dü~ünlerde, sünnet törenlerinde
ve bayramla~malarda padi~aha ülkenin dört bir yan~ndan veya kom~u ve uzak
ülkelerden getirilen hediyelerin ihti~am~~bu hediyelerin seçiminde onlar~~
daha özenli ve dikkatli olmaya zorlar. Örne~in Frans~z elçisi, Sultan
Süleyman'a vermeyi planlad~klar~~alt~n ve gümü~~vazolar, ipek ve atlas giysiler
için kral François'tan 67.500 livre (Frans~z alt~n~ ) talep eder'. Yine ayn~~
dönemde Istanbul'daki Frans~z elçisi taraf~ndan padi~aha diplomatik yoldan
bir `planetarium' hediye edilir. Bu cihaz, y~ld~zlar~~ve güne~~sistemini hareket
halinde canland~ran ve saat ile birle~tirilmi~~gümü~ten bir makine idi. Ancak
bu ayg~ t, saatleri gösterme yan~nda di~li çarklar ve a~~rl~ klarla çal~~an,
güne~in, ay ve planetlerin hareketlerini de gösteren karma~~k bir mekanizmayd~. Avusturya imparatoru I. Maximilian'~ n hiç bir masraftan kaç~nmadan
yapt~rd~~~~bu eser, Sultan Süleyman'~n çok ho~una gider. Saati getiren elçi ile

12 Tuzcular (1980). s. 203; Kurz (1975). s. 20; Francesco Suriano (1900). Il Tratto di Terra
Santa e dell'Oriente, edito da G.Golubovich, s. 94; Francesco Suriano (1949). Treatise of the
Holy Land, Translated by Th. Bellorini- tl. Hoade, s.107.
13 Özdemir (1993). s. 30.
14 Kurz (1975). s. 22-23; Pietro Aretino (1913). Il Primo Libro delle Lettere, a cura di F.
Nicolini, s. 369; Özdemir (1993). s. 67.
15 Natalie Zemon Davis (2000). The Gift in Sixteenth-Centtuy France, Oxford: Oxford
University Press, s. 138; Cartier (1533-36). Deuxie. me Voyage, s.179; Cartier, Voyages, 86; Jean
Zeller (1881). La Diplomatique française vers le milieu du 115•In sikle, Paris: Librarie Hachett) , s. 291.
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birlikte gelen 'planetarium'u yapan sanatç~~gerekti~i zaman tamir edilebilmesi için yaz~l~~olarak talimat da b~rak~r'".
Hapsburg bar~~~~ile 1547 y~l~ndan itibaren adeta haraç olarak Avrupa'
dan çok say~da otomatik aksaml~~mekanik saat Türkiye'ye gelmeye ba~lar'''.
Böylece bu hediyelerden sonra Avrupal~~ elçilerin padi~ah huzuruna
ola~anüstü bir saatle gelmeleri bir gelenek halini al~ r. Elçiler huzura
ç~karken bu karma~~k makinelerin çal~~mamas~~ endi~esi ile beraberlerinde
saatin yap~mc~s~m da getirirler18. Böylece on alt~nc~~yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda
Saraya Avrupa devletlerinden ola~anüstü özelliklere sahip saatler gelmeye
ba~lar ve Avrupa hükümdarlar~, adeta birbirleri ile daha yeni bir saat
göndermek için rekabete girerler.

3.1. Osmanl~~~ngiliz ili~kilerinin Ba~lang~ç Süreci ve Saraya Gelen ~lk
~ngiliz Saatleri
~ngiliz ticaretinin büyük bir geni~leme süreci olan I. Elizabeth devrinde
~ngilizler Türk pazar~n~~ ele geçirmek ve ~spanya sava~lar~ nda Padi~ah'~ n
yard~m~n~~elde etmek gayesinde idi'". 1583 y~l~ nda Turkey Company temsilcisi elçi William Hareborne, Frans~zlara verilen kapitülasyonlar~n ayn~n~~alabilmek amac~yla Osmanl~~devletine gelmi~~ve padi~aha çe~itli arma~anlar
vermi~ti. Bu arma~anlar aras~nda çok k~ymetli bir saat bulunuyordu20.
Hareborne'un getirdi~i saat, gümü~~ve ba~ka madenlerden bir ta~a oturtulmu~, dört kö~e biçimli olup dört bölüme ayr~lm~~t~. Bu bölümlerden birinde kuyudan su çeken, maden kazan, el arabas~~ile maden ta~~yan ve maden y~kayan kad~n ve erkek i~çiler vard~; di~er yanda bir av sahnesi canKurz (1975). s. 22-23; Paolo Giovio (1577). Historiarum sui telporis libri, s. 459; G.H.
Baillie (1951). Clocks and Watches, An Historical Bibliography, London, s. 24.
17 Michael Rogers (1986). Ottoman Luxury Trades and Their Regulations, Osmanistische
Studien zur Wirtschafts - Und Sozialgeschichte, In Memoriam Vanb:~~Bo~leov Harausgegeben
von Hans Majer (ed.), Otto Harassowitz- Wesbaden, s. 146.
18 Kurz (1975). s. 23-24.
19 I. I. Podea (1938). A Contribution to the Study of Q~~een Elizabeth's Eastern Policy
1590-1593, s.1; Dictionary of National Biography; Notes and Querries, s.111, Vol. IV, 471; Kurz
(1975). s. 42; E. Pears (1893). The Spanish Armada and the Ottoman Porte, English Historical
Review, July 1893, s. 439-66; C. Reade (1925). Mr. Secretary Walsingham and Policy of Q~~een
Elizabeth, III.
20 Netice Y~ld~z (1992). "Türk - ~ngiliz ili~kileri Sürecinde ~ ngiliz Sanat ve Sosyal Ya~am~ndaki Türk Etkileri", Sanat Tarihi Ara~t~rmalar~~Dergisi, Say~: 11, Aral~ k 1992, s. 41-42.
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land~r~lm~~~ve gümü~ten a~açlarla kapl~~ bir ormanda köpekler taraf~ndan
kovalanan geyikler ve onlar~~ takip eden atl~~avc~lar yan~s~ra ormanda ejder,
arslan, panter, y~ lan vb. gibi hayvanlar yer almakta idi; iki yanlardaki
bölümlerde ise koyunlar~m çe~meye götüren çobanlar, tarlalar~n~~sabanlayan
çiftçiler, ilerleyen atl~~ve yaya askerler vard~. Saatin üst k~sm~nda ise bir kale
ve kalenin üstünde bir yel de~irmeni bulunuyordu. Bu dikdörtgen ~eklindeki kalenin çevresini, üstünden köprü geçen bir akarsu çevrelemekteydi.
Her çeyrek saatte zil çalmakta ve bütün bu figürler harekete geçmekteydi.
Saatin üstündeki bütün süslemeler ve figürler gümü~~ve yald~zla yap~lm~~,
saat ise yuvarlak olup, de~erli ta~lar ve incilerle donat~lm~~t~21. Baz~~kaynaklar
bu saatin yap~m~~için 500 ~ngiliz liras~~ ödendi~ini belirtmekteyse de resmi
dökümanlara göre 404 ~ngiliz liras~~8 ~ilin 6 pening sarfedilmi~ti22.
Osmanl~~saray~ na gelen ilk ~ngiliz saati olarak bilinen bu saat, Kraliçe
Elizabeth taraf~ ndan Sultan III. Murad'a gönderilir. Bu hediyenin yan~s~ra
de~erli ba~ka hediyeler de vard~ r. Elçi olarak gelen Hareborne, 24 Nisan
1583'de padi~ah~n huzuruna kabul edilir ve hediyelerini sunar23. Hareborne,
12 May~s'ta ~ngiltere'ye yazd~~~~mektupta padi~ah~n bu hediyeden çok menmun oldu~unu belirtir24.
Bin be~~yüz seksen üç y~l~nda William Hareborne'nun getirdi~i bu saat
d~~~nda 1599 y~ l~na kadar herhangi bir Osmanl~~ padi~ah~na gelen ba~ka
~ngiliz saati görülmemektedir25. Temmuz 1588 tarihinde elçi olarak gelen
Edward Barton, Türklerde her üç y~lda bir yeni bir elçinin hediyeleri ile gelip padi~ah~n huzuruna ç~ kmas~ n~n adet oldu~u, Hareborne'un be~~y~ l
kald~~~, kendisinin de üç y~ldan beri görev yapm~~~oldu~u ve hiç bir hediye
getirmedi~ini, bunun için de padi~aha ve saray~n ileri gelenlerine kraliçenin
de~erli kuma~, tabak ve ender rastlanan saatler gibi ~eyleri hediye olarak
21 Richard Hakluyt (1904). The Principal Navigations, Voiages, Traffiques and Discoveries
of the English Nations, 1598- 1600, Glasgow, 1904, Vol.V, s. 257-58; P.R.O., (Public Record Office), C.S.P. (Calendar of State Papers), Foreign Series 1553-1583, Vol.3/3, No:773; Tülay Reyhan!! (1983). ~ngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzy~lda Istanbul'da Hayat 1582-1599, Ankara, s.
53- 54; Susan Skilliter (1984). William Harborne, the First English Ambassador 1583-1588, Four
Centuries of Turco-British Relations, ed. William Hale & Ali ~ hsan Ba~~~, North Humberside:
The Eothen Press, s. 21.
22 Kurz (1975). s. 42 ni.
23 P.R.O., C.S.P., Foreign Series, 1553-1583, Vol. 3/30, no: 733.
24 P.R.O., C.S.P., Foreign Series, 1553-1583, Vol. 3/30, no: 738.
25 P.R.0, S.P. (State Papers), 97, lif. 43; P.R.O., List and Analysis of State Papers, Foreign
Series, Elizabeth I,July 1590-91Vol. II, No: 843.
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göndermesi gerekti~ini ~ngiltere'ye yazd~~~~mektuplarda bildirir26. Ancak hediyenin gecikmesinden dolay~~huzursuz olan Barton, defalarca ~ngiltere'ye
mektup yazar. 2 Ekim 1592 tarihinde hediyenin gönderilmek üzere
haz~rlanm~~~oldu~unu ö~rendi~i zaman bir an için rahatlasa da, ancak hediyenin kapsam~n~~ö~renince yeniden ~ngiliz saray~~ile yaz~~maya ba~lar. Barton, bu hediyenin kraliçenin ününe yak~~~ r bir ~ey olmad~~~, ancak
tüccarlar~n verebilece~i türden bir hediye oldü~unu belirtmekte ve ~srarla
padi~ah ile ba~~vezir ve saray~ n di~er ileri gelenleri için küçük, ama az rastlanan birer saat ile yald~zl~~tabak gönderilmesini önerir27. Yine de Barton'un
bu ~srarlar~na kar~~n gelen hediyeler aras~nda saat yoktur28.
3.2. ~ ngiliz Kraliçesi I. Elizabeth'in III. Mehmed'e Hediye Olarak
Gönderdi~i Orglu Saat
Sir Edward Barton'un 1593'de sundu~u saatsiz hediye paketinden bir y~l
sonra Sultan III. Murad ölür, yerine III. Mehmed tahta geçer. Barton, yeniden ~ngiliz saray~na bir dizi mektup yazarak, padi~ah~ n cülüsunu kutlamak
için yeni bir elçi ve hediyelere gerek oldu~u, yeni elçi taraf~ndan sunulmak
üzere kraliçenin saray~nda bulundu~unu i~itti~i horoz ~eklinde bir saat ile
prenslere yak~~~ r ba~ ka hediyeler de göndermelerini ister. Barton, Kraliçe
Elizabeth'i harekete geçirmek için Venedik Devleti'nden gelen hediyenin
ayr~nt~l~~bir listesini de gönderir. Bu hediyeler aras~ nda kürekleri, direkleri
ve toplar~~gümü~~ve yald~zdan yap~lm~~~bir gemi maketi vard~. Bu gemi o kadar a~~rd~~ki, iki kuvvetli adam güçlükle ta~~ yabiliyordu. Levant Company
üyeleri bir süre sonra yüce bir prensin cömertli~ine ve böylesi de~erli bir insan olan ~mparator'a yak~~acak bir hediye olarak ola~anüstü özellikte etkileyici bir hediye dü~ünürler ve saray~nda en geni~~otomatik saat koleksiyonu
bulunan bu padi~aha, çok yeni bir bulu~~olan, saatle birle~tirilmi~, kendi
kendine çalan bir org hediye etmeyi uygun bulurlar20. O y~llar~ n tarihçisi
Mustafa Safi ise bu saatin gönderilmesi ile ilgili Dar'üssaâde A~as~~Mustafa
A~a'dan3° i~itti~i olay~~farkl~~bir yorumla anlat~r:
26 P.R.O., List and Analysis of State Papers, Foreign Seri es, Elizabeth I, july 1590-91Vol. II,
No: 843. No: 857..
27 P.R.O., List and Analysis of State Papers, Foreign Series, Elizabeth 1, Vol. IV, May 1592June 1595, No:691; S. P. 97, II, f. 175.
28 Netice Y~ld~z (1987). ~ngiliz - Osmanl~~Sanat Eseri Al~~~Veri~i (1583-1914), ~stanbul:
~stanbul Üniversitesi, (Yay~mlanmam~~~Doktora Tezi), s. 336.
26 Kurz (1975). s. 42-43.
30 Merhum Tülay Reyhanl~~taraf~ndan i~aret edilen bu bilgiyi daha sonra merhum Orhan
~aik Gökyay Topkap~~Saray~~yazmalar~~ aras~nda bulunan nüshas~ndan günümüz Türkçesi ile sa-
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"Bugünkü günde ve i~ bu saltanat-~~seniyye devrinde Dar'
ussaâde A~as~~Mustafa A~a ben delerinden dinledim. Padi~ah hazrederinin büyük atalar~~Sultan Murad Han in saltanat-~~zaman~nda
Frenk diyarn~ dan Lutran" (~ngiltere) Hüküm dar~~ve eskiden beri
Osmanl~~soyu padi~ahlarma kulluk etmek yolunda olan kimse, rivayet olundu~u üzere, bir avret ve büyük bir ülkenin kraliçesi idi.
Baht~n yuva kurdu~u bu e~i~e yakla~mak, onun gölgesinde olmak
istedi~i için pe~ke~~olmak üzere bir musanna saat yapt~rd~. Lakin
Allah'~ n hikmeti, bu saat paytahta geldi~i zaman Sultan Murad
ölmü~ tü. Saltanatta Sultan Mehmed Han vard~. Bu e~siz arma~an
ona pe~ke~~çekildi'".
Padi~ah için özel olarak tasarlanan ve Dallam adl~~ bir usta taraf~ ndan
yap~lan bu saat ~ngiliz kraliyet ailesi taraf~ ndan Osmanl~~Saray~ na gönderilen
en de~erli hediye olarak nitelendirilebilir"'.
Elçi Sir Henry Lello taraf~ ndan sunulan bu ola~anüstü saat, bu gün sarayda bulunmamaktad~ r. Ancak bu saatle ilgili oldukça detayl~~bilgiler vard~ r.
Nothingham Üniversitesinden Dr. William Leslie Summer, ~ngiliz ar~ivlerinin birinde bu orgun plan~ m ile buna eklenmi~~bir sözle~me bulmu~35 ve 20
Ekim 1860 tarihli The Illustrated London News gazetesindem bununla ilgili
bir makale yay~nlam~~t~ . Bu makalede Londral~~ kuyumcu Randolph Bull" ve

dele~tirerek ne~retmi~tir. Orhan ~aik Gökyay (1984). "Zübdet'üt-Tevarih (Tarihlerin Özeti)",
Tarih ve Toplum, Say~: 9, Eylül, s. 210-215.
31 Lutran (Luteran) Papa'ya kar~~~gelen Protestanlar için Türkler taraf~ndan kullan~lan
bir
terimdi. Osmanl~~Saray~ nda ilk kabul edilen ~ ngiliz elçisi Harborn'a Luteran elçisi deniyordu.
Kalvenist görü~e yak~ n olan Harborn ise kendisine bu ~ ekilde hitap edilmesine çok içerlemi~ti.
Skilliter (1985). s. 12.
32 Gökyay (1984). s. 212.
33 Netice Y~ld~ z (1990). Anglo-Turkish Relations and Turkish Influences on the British Social Life and Art, New Cyprus, June, s. 15.
31 Bu çizim için bk. The Illustrated London News (20 October 1860), s. 380; Stanley Mayes
(1956). An Organ for the Sultan, London, pl. 8 (opp. top. 97); Reyhanl~~(1983). s. 143.
3 5 Mayes bu belgenin kayboldu~unu kaydeder. Mayes (1956). s.17.
36 Anonim. (1860). Relics of the Past - Curious Musical Instruments of the Sixteenth Century, Illustrated London News, Cilt 37, No:10555, s. 380. Anonim olarak yay~ mlanan bu makale
ve çizimin, daha sonra yay~mlanan The Organ adl~~ eserinden dolay~~Dr. Leslie Summers'e ait
oldu~u anla~~lm~~ur.
37 Otuz bir Temmuz 1591 tarihli bir dökümana göre Kraliçe Elizabeth'in saat yap~ mc~s~~
unvan~ n~~ alm~~~ve kraliçenin ölümüne kadar bu görevde kalm~~t~ . Cederic Jagger (1988). The
Artist"?' of the English Watch, London, 5.28.
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Levant Company tüccarlar~~yöneticisi Stapers aras~nda imzalanan bir
sözle~me metni aktar~lm~~t~. Bu meme göre Levant Company tüccarlar~~az
rastlan~r türden olmas~~ve icra edilecek sanat bak~m~ndan Kraliçe taraf~ndan
bir prense veya hüküindara yak~~~r, müzikli ve ba~ka özel kullan~m~~ olan,
çe~itli hareketlerle donat~lm~~~ola~anüstü türden yeni bir enstrüman arzu
ettiklerini belirtmekte idiler. Sözle~mede sipari~~verilen orglu saatde
yap~lma& istenen bütün i~ler en küçük ayr~nus~na kadar tarif edilmi~, ancak
melodilerin isimleri verilmemi~ti. Buna göre org~~n üst k~sm~nda kraliçe
figürü vard~. Müzik çald~~~~zaman di~er figürler s~rayla geçerek önünde sayg~~
ile e~iliyordu. Borozanlar trompetlerini kald~r~p çallyorlar, saat ba~lar~nda
da bir horoz ötüyordu. Saat daha bir çok hareketler yapan figürlerle donat~lm~~t~38.
Padi~ah için yap~lan bu saat 1598 y~l~~sonlar~na do~ru tamamlan~p Whitehall'deld ~ölen salonuna kurulmu~~ve Kraliçe Elizabeth, Sir Robert Cecil ile
birlikte görüp dinlemeye gitmi~lerdi39. Saray çevreleri ve tüccarlar aras~nda
da bu org ile ilgili çe~itli yorumlar olmu~tu. Otuz bir Ocak 1599 tarihli bir
State Paper (Devlet Belgesi)'de "Büyük Türk'e di~er milletler aras~nda,
özellikle Almanlar'da skandal yaratacak büyük ve garip bir hediye gidiyor"
diye bir kay~t bulunmaktad~r40. Bu haberden bir ay sonra orglu saat, yap~mc~s~~Dallam ile yola ç~kar~l~r41.
Elçiyi getiren ~ngiliz gemisi Hector yan~nda, getirilen bu orglu saat ile
di~er hediyeler de ~stanbul halk~~yan~nda özellikle Avrupa devletlerin elçileri
taraf~ndan da merakla izlenmi~, bu olay hakk~nda ülkelerine raporlar
yazm~~lard~. ~stanbuledaki Venedik elçisinin Doj ve Senato'ya yazd~~~~21
A~ustos 1599 tarihli mektupta getirilen hediyelerin bir saat görevini gören ve
kendi kendine çe~itli melodiler çalan bir org ile Valide Sultan için bir araba,
baz~~gümü~~kaplar ve kuma~lar oldu~unu, bu hediyeleri getiren geminin de

38 Saatin nas~l çal~~t~~~~ile ilgili detay için Bk. Anonim (1860). s.380; Türkçe çevirisi için Bk.
Netice Y~ld~z (1987). s. 337-339.
39 J. Theodore Bent (ed.) (1893). Early Voyages and Travels in the Levant 1- The Diary of
Master Thomas Dallam 1599-1600, London, s. 66; Hamit Dereli (1951). Kraliçe Elimbeth Devrinde Türkler ve Ingilizler, ~stanbul, s. 108; Reyhan'', (1983). s. 52.
40 P.R.0, S. P. 1598-1601, 5.156; Bent (ed.) (1893). s. xvi; Mayes (1956). s. 19; Dereli
(1951). s. 108.
41 Bent (ed.) (1893). s. xvi.
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son derece görkemli olup, Türk halk~~taraf~ ndan hayranl~kla izlendi~i bildirilir42.
Büyük bir ustal~ kla yap~lan org ~eklindeki saat, Istanbul'a getirili~inde
yolculuk esnas~ nda iklimin de s~cakl~~~ ndan dolay~~geminin ambar~ nda hasar
görmü~, tutkall~~ k~s~ mlar~~aç~ lm~~, madeni k~s~ mlar~~ da berelenmi~, kimi yeri
k~ r~lm~~t~ t3. ~ ngiliz elçisi Lello, Sir Robert Cecil'e yazd~~~~mektupta orgun hasar gördü~ünü, daha önceki kusursuzlu~u ve enderli~ine kav~r~amayaca~~,
yine de Istanbul'da günün konusu oldu~unu anlatm~~u
Levant Company, orgun yap~mc~ s~~ Thomas Dallam'~ n da hediye ile birlikte gitmesi için ~srar etmekte hakl~~ç~ km~~t~ . Aletin son derece karma~~ k ve
teknik mahiyeti, Dallam'~ n bizzat ~stanbul'a gidip, onu sarayda kurmas~ n~~ ve
saw hademelerine çal~ nma tarz~ n~~ ö~retmesini zorunlu k~ lm~~ t~~'5. Daha
önce gelip, padi~aha bu tür karma~~ k saatler hediye eden Avrupal~~ elçilerin,
saat yap~mc~lar~n~~da beraberlerinde getirmeleri adet olmu~tu. Elçilerin en
büyük korkusu, padi~aha sunuldu~u an saatin çal~~mamas~~ idi"'. Dallam harab olan orgu uzun bir u~ra~tan sonra tamir edebilmi~~ve Elçi'ye, aletin
kraliçe Elizabeth'in önünde çal~ nd~~~~zamanlardan daha iyi bir ~ekilde tamamland~~~ n~~ bildirmi~ti47.
Org günlerce tamir edilmi~, sonunda haremdeki kö~ klerden birine kurulduktan sonra padi~aha elçi Lello taraf~ ndan sunulmu~tu. Padi~ah~n iste~i
üzerine orgun yap~mc~s~~Dallam da takdim edilmi~, k~sa bir dinleti yap~lm~~ t~ .
Sultan III. Mehmed, Dallam'a orgu defalarca çald~ rtm~~ , bir çok sorular
sormu~tu. Padi~ah'~ n huzurundan ayr~l~ rken de kendisine bir kese alt~ n ihsan edilmi~ti48. Org ile ilgili detayl~~ bilgiler yine Dallam'~ n günlü~ii ile ba~ka
kaynaklarda da verilmi~ ti.
On yedinci yüzy~l~ n ba~lar~ nda, Sultan I. Ahmed'in imam~~ Mustafa Safi
bu saati ~öyle anlat~ r:

P.R.O., S.P., C.S.P., Venetians, 1592-1603, yol: 9, No: 814.
(1951). s. 111.
44 P.R.O., S. P., 97/4, f. 43a; Mayes (1956). s. 65.
45 Dereli (1951). s. 108.
40 Kurz (1975). s. 23-24.
47 Dereli (1951). s. 111.
48 Bent (ed.) (1893). Early Voyages and Travels in the Levant 1- The Diary of Master
Thomas Dallam, s. 52, 71; Derdi (1951). s. 112-113.
42

43 Dereli
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"Uzunlu~u ve eni üçer zira, boyu da bir adam boyundan ziyade
idi. Bu saatte türlü türlü ~ekiller, kimi erganun ve kimi ney ve kimi
~e~tar vard~; kimisi davul ve kimi davulcu. Bunlardan ba~ka türlü
türlü sazlar ses veriyordu. Her saat ba~~nda o suret ve ~ekillerin her
birinden türlü hareket ve bir çe~it ibret al~nacak durum
görülmekte idi. Bunlar~n ellerinde ve a~~zlarn~ da olan sazlar,
~a~~lacak sesler ve garip avazlar ç~kar~rlar& Adeta ak~llar bunlar~~
anlatmak ta ~a~k~na dönerler ve ak~ll~lar bunlar~~nas~l anlatacaklar~n~~bilemezlerdi. Kraliçe bu saatin üstadlarn~ a pek çok paralar ve
sonsuz hazineler vermi~~ve onlar~n da nice y~llar çal~~~p tamamlanmas~~yolunda söz götürmez u~ra.~lar~~olmu~tu. Sonra kimi
k~ymetli ta~larla süslenerek sanath bir nesne ortaya koymu~lar&
Saatin Istanbul'a gönderilmesi ve selametle ula~mas~~için eksiksiz
himmet gösterilmi~ti. Saat Sarayda Hasbahçe'deki kö~klerden birine kuruldu. Merhum Padi~ah o kö~ke geldikçe o ibretler
gösteren acaip nesneyi seyr ve tema~a eder, saatteki ki~ilerin ve
~ekilleri]] seslerini ~a.~arak dinlerdi. Her birinden bir ibret al~r ve
insano~lunun neler yapabildi~ine hayret ederdi. Has bahçedeki
kö~lclerden birinde duran bu saati oldukça dindar bir ki~ili~i olan
L Ahmed (1603-17) izledikten sonra hayli k~ymetli ve a~~r de~erde
olmas~na ra~men ne yaz~k ki bunu ~eriata ve akla ayk~r~~bulup kafir
icad~~diye balta ile k~r~p, parçalar~n~~yakt~nr"°.
Ancak, I. Ahmed'in bu davran~~~, bütün padi~ahlar~n ayn~~ ~ekilde davrand~~~ n~~göstermez. 1578-81 y~llar~ nda Do~uda bulunan Alman bilgin Salamon Schweiggerz, padi~ah~ n saatlerini saray~ n bir odas~ nda saklad~~~ n~ ,
baz~lar~n~n paslan~p çürüdü~ünü, zaman zaman padi~ah dairesindeki saatin
bir yenisi ile de~i~tirildi~ini anlatmaktad~r. Ayn~~y~llarda III. Murad'~n hekimi
olan ve daha sonra ~talya'ya göçeden Dominico Yerushelmi ise Salamon
Schweiggerz'in aksine, sarayda saat tamiri yapmak için özel e~itim görmü~~iç
o~lanlar~~ bulundu~unu anlatmaktad~ r. Ancak saat tamirinin saat yap~m~ndan
daha külfetli oldu~u gerçe~i5" bu saatlerin uzun y~llar muhafaza edilememi~~
oldu~unu an~msatmaktad~r. Bu y~llarda yap~lan saatlerin Avrupa koleksiyonlar~nda dahi son derece az olmas~~bu saatlerin sadece Türklerde de~il, ba~ka
ülkelerde de do~al olarak paslan~p çürüdü~ünü göstermektedir'''.

Gökyay (1984). s. 212.
Rogers (1986). s. 154 n. 47.
51 Kurz (1975). s. 444-45.
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3.3. Saat Hediye Etme Gelene~inin Yerle~mesi
On alt~nc~~yüzy~ lda ba~ layan saat hediye etme gelene~i daha sonraki
yüzy~llarda da devam etmi~ ti. Diplomatik hediyeler yan~ nda, padi~ahlar çok
say~da saat yap~mc~lar~ na özel sipari~ler de vermi~ ti. Bu saatlerin yap~m~ nda
~ngiliz saat yap~mc~lar~~Türklerin zevklerini ve geleneklerini göz önünde bulundurup, Türklere hitap edecek müzikli saatler de yapm~~lard~. Çok say~da
mekanik özellikleri oldu~u kadar sanat de~eri yüksek, mücevherlerle süslü
olanlar da vard~. Topkap~~Saray~, bu gün bu saatlerin bir k~sm~n~~koleksiyonlar~ nda bulundurmaktad~ r. Bunlar aras~ ndan seçme örnekler Saatler
Bölümünde, bir k~sm~~ise Saray'~ n kö~klerinde yer al~ rken, bir k~sm~~ise depoda muhafaza edilmektedir. Yine saray ar~ivi ile Ba~bakanl~k Ar~ivi'nde bu
saatlere ~~~k tutacak bir çok belge vard~r.
Topkap~~Saray~~Ar~ivinde 128 numaral~~ve 1082 H. (1671-2 M.) tarihli
IV. Mehmed zamamna ait defterde çe~itli saatler aras~ nda hazinede bulunan
bir '~ngiliz i~i asma saat' görülmektedir52. Bu saatin bir elçi taraf~ ndan hediye
olarak getirilmi~~olmas~~olas~l~~~~büyüktür. 1099 H. (1688 M.) y~ l~ nda Padi~ah
Sultan Süleyman'~ n cülûsunda gelen ve Enderun Hazinesi'ne kaydolunan
hediyeler aras~ nda 5 Recep 1099 (6 May~ s 1688) tarihinde verilen bir aded
'~ngiliz i~i abanoz zarfl~~çekme çalar saat çekmece' görülmektedir. Bu kayd~ n
hemen üstündeki sat~ rda bir aded Alman i~ i asma saat de kartl~d~ r". Bu
saatin cülüsda kimin taraf~ ndan verildi~i kaydedilmemi~ tir. Bunun yan~ nda
ayn~~ defterde ~ngiliz elçisinin verdi~i hediyelerden bahsedilmekteyse de
bunlar~n aras~ nda saat bulunmamaktad~ r'''. ~ ngilizler geleneksel hediyeleri
zaman zaman modernle~ tirme kayg~s~na girmi~lerse de bazen bu ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanm~~t~ . Örne~in 1680 y~l~ nda elçi Sir John Finch ile ender
rastlanan bir pendül saat ve bir teleskop gönderilmi~se de Sadrazam, bu
hediyeler yerine para verilmesini talep edince bunlar geri götürülmü~, böylece de o günlerin yeni bulu~ u olan pendüllü saatler saraya girememi~ti".
On sekizinci yüzy~lda padi~aha verilen hediyeler aras~ nda saat yine ba~~
kö~eyi tutmaktad~ r. ~ngiliz elçilerinin hediye olarak sundu~u saatlere ait çok
say~ da döküman bulmak mümkündür. 11 Muharrem 1180 (19 Haziran
W. Meyer (tarihsiz). Topkap~~Saray~~Müzesindeki Saatlerin Katalog'', ~stanbul, s.no yok.
T.S.A. (Topkap~~Saray~~Ar~ivi), D. (Defter) No: 22, varak: 14a.
54
D. No.: 22, varak: 60.
55 G. F. Abbott (1920). Under the Turk in Constantinople, A Record of Sir John Finch's
Embassy 1674-1681, s.318.
52

53
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1766) tarihli bir defterde ~ngiliz balyozunun padi~ahm huzuruna ç~ karken
hediye olarak verdi~i bir adet 'makam çalar pe~tahta saat'in iskemlesi ile birlikte 13 Muharrem 1180 (21 Haziran 1766) tarihinde azimetlü Sultan saray~na teslim edildi~i belirtilmektedir5" (Bk. Belge 1). Bu, müzikli bir masa
saati idi. Saatin üzerine oturdu~u kaidesi de gönderilmi~ti. On sekizinci
yüzy~l~n ikinci yar~s~ na ait oldu~u tahmin edilen bir evrakda ~ngiliz elçisinin
Padi~ah'~n huzuruna kabulünde takdim edece~i yine bir adet `iskemlesi ile
birlikte makam çalar pe~tahta saat'den bahsedilmektedir (Bk. Belge 2)57. On
sekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~ na ait oldu~u san~lan bir ba~ka evrakda da
~ngiltere elçisinin getirdi~i bir adet `kebir musenna pe~tahta saat' kaydedilmi~tir (Bk. Belge 3)58. Bu saat ise büyük boyda ve zengin süslemeli bir
masa saati idi. 18. yüzy~l~n son y~l~~ve 19. yüzy~l~n ilk y~llar~ nda Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda elçilik görevinde bulunan Lord Elgin'in kral III. George'
dan padi~aha bir saat getirmesi", yine 1809 senesinde elçi Mr. Adair (Sir A.
Adair 1809-1811) 'in biri 420 ~ngiliz liras~~di~eri 260 ~ngiliz liras~~ de~erinde
iki cep saati hediye olarak getirmesi"" bu gelene~in uzun bir süre devam
etti~ini yans~tmaktad~r.
~ngiliz elçileri, Türklerin saatlere dü~künlü~ünü bildikleri için beraberlerinde çok say~da saat getirirlerdi. Bu saatleri gerekti~inde de~i~ik ki~ilere,
özellikle de devlet görevlilerine hediye ederlerdi. Bu nedenle de Otto Kurz'
un Osmanl~~ülkesine gelen elçilerin kervanlarm~ n bir saatçi dükkan~na benzedi~ini anlatmas~61 yerinde bir benzetme
4. Osmanl~~Pazar~nda ~ngiliz Saatleri
On alt~ nc~~yüzy~ldan itibaren padi~ahlara ve devlet yöneticilerine hediye
olarak gönderilen saatler büyük bir ilgi uyand~rm~~~ve zamanla ithal edilen
ticari ürünler aras~ nda da yer almaya ba~lam~~t~. Fakat ticari amaçla ~ngiliz
saatlerinin ilk olarak hangi tarihte gelmeye ba~lad~~~~bilinemiyor. On alt~ nc~~
yüzy~ lda Türk pazar~ nda ~ngiliz saatleri sat~~~ n~ n art~~~~ile ilgili bir bilgi
görülmemektedir. Ancak 1587-89 y~llar~~aras~nda ~stanbul'da bulunmu~~olan

T.S.A., D. No: 8829, vAla.
E. (Evrak) No: 3961/16.
58 T.S.A., E. No: 3961/18.
59 ~ . H. Uzunçar~~l~~(1946). 19. As~r Ba~lar~na Kadar Türk- ~ ngiliz Münasebauna Dair Vesikalar, Belleten C. XIII, say~: 51, s. 593.
(i() Robert Walsh. (1836). A Residence at Contantinople, Cilt II, London, s. 296.
il
Kurz (1975). s. 30.
57 T.S.A.,
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Alman gezgin Reinhold Lubenau, Galata'da pek çok Alman, ~ngiliz, Frans~z
ve ~ talyan kuyumcu, saatçi ve de~erli ta~~yontucusunun bulundu~unu, bunlar~ n genellikle genç insanlar olup, para kazan~ p memleketlerine geri
döndü~ünü anlat~r62 . Bununla beraber 1009 H. (1600) tarihli Narh defterinde" saat ile ilgili bir bilgi verilmemi~~olmas~~ saat art~~~ n~n olmad~~~~veya
son derece az oldu~unu akla getirir. Ancak 17. yüzy~l~n ba~lar~na ait ~ngiliz
gümrük kay~ tar~~bu y~llarda Osmanl~~~mparatorlu~u'na ihrac edilen saat miktar~ ndaki art~~~~yans~ tmaktad~r. Bu y~ llarda Edmund Farington, Phil Jackson,
Thomas Webster, George Hatby, Alexander Jacob, Thomas Leigh gibi
tüccarlar~n ~stanbul, ~zmir ve ~skenderun'a alt~n ve gümü~~cep saatleri ile
asma ve oturtma saatler getirdikleri kaydedilmi~tir"4. Bunlar yan~nda saat
zarflar~~ve aksamlar~~da ihraç ediliyordu. 1650 y~llar~ndan itibaren Galata'da
bulunan saatçi atölyelerinde saat yap~ld~~~~ve ithal edilen parçalardan
yap~lan saatler oldu~u bilinmektedir'". Bu kay~ tlarda görülen saat aksamlar~~
ve zarflar~~da böyle bir gaye için ithal edilmi~~olmal~yd~. Kas~m 1606'da Leghorn Galley gemisi ile ~ miir'e götürülen Sr. Thomas Webster'e ait saat aksamlar~~ve 5 masa saati zarf~~buna örnek gösterilebilir.
Bu kay~ tlara kar~~n 4 ~ubat 1631 y~l~ na ait olan ve 1608 y~l~~ kay~ tlar~~
gözönünde tutularak haz~ rlanan Levant Company'nin Türkiye'ye yap~lan ihracatla Londra gümrü~üne ödenecek gümrük vergileri ile ilgili listede67 saate
yer verilmemi~ tir. Bu da bu y~llarda ~ ngiltere'nin Türkiye'ye saat ihracat~n~n
önemli derecede olmad~~~n~~gösterebilir. 1640 tarihli narh defterinde" ise
'Saatciyan' ba~l~~~~alt~ nda saatçi esnaf~ na yer verilmesi saat sat~~lar~ n~ n
yayg~nla~m~~~oldu~unu akla getirir. Bu defterde, yap~lacak saat tamirlerinden
ayr~ nt~ l~~ bir ~ ekilde ne kadar ücret al~ naca~~~ve saatlerin kaça sat~laca~~~
belirtilmekle beraber, bunlar~ n men~ei hakk~ nda bilgi verilmemekte, sadece
Fransa'dan gelen akreb saatlerden"" bahsedilmektedir. Evliya Çelebi de
Kurz (1975). s. 49.
Kütüko~lu (1978). 1009 (1600) Tarihli Narh Defterine Göre ~stanbul'da Çe~itli
E~ya ve Hizmet Fiyatlar~, Tarih Enstitüsü Dergisi, Say~: 9, ~stanbul, s. 1-86.
P.R.O., S.P. 105/168 v. 51.
Kurz (1975). s. 55.
I"' P.R.O., S.P. 105/168, v. 99.
67 Mordecai Epstein (1968). The English Levant Company: Its Foundation and Its History
to 1640 London, s. 232-238.
68 Mübahat S. Kütüko~lu (1983). Osmanklarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, ~stanbul, s. 229, 231.
66
Burada astrolojik saatler bahsedilmi~~olmal~d~r.
62
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~stanbul esnaf~ n~~ anlat~rken, saatçi esnaf~na de~inmekte ve bunlar~n
dükkanlar~n~~ ~spanya, Fransa, Can Petru, Ka~per, Belbel, Yusuf Çelebi
saatleriyle tezyin etti~ini belirtmektem ve ~ngiliz saatlerine yer vermemektedir. Gerçekte de mekanik tasar~m ve saat kalitesi göz önüne al~nd~~~nda
~ngiliz saatlerinin, özellikle soylular~n saraylar~n~~süsleyen veya oyuncak olarak tasarlanan yada Türk padi~ah~ na hediye etme amac~~ile yap~lan mekanik
özelliklerle donat~lm~~~saatler oldu~u, ~ngiliz saat yap~mc~lar~n~n Londra
Saat Yap~mc~lar~~Kumpanyas~'n~n 1660 y~l~nda kurulu~una kadar iç pazar ve
ihraç mal~~olarak önemli bir miktarda üretimleri olmad~~~~bilinmektedir'".
~ngiliz saatlerinin Türk pazar~nda yayg~nla~mas~~ gerçekte on yedinci
yüzy~l~n son çeyre~inde ba~lar ve özellikle 1680 y~l~nda ~ngiltere'den
Türkiye'ye saat ihracat~~ önemli dereceye ula~~r". Levant Company'nin
1672-1699 y~llar~na ait gümrük kay~ tlar~" aras~nda Thomas Vernon, Thomas
Gerard, Edmund Farrington, Jefferery Littell, Phil Jackson adl~~tüccarlar~n az
miktarda cep ve masa saatleri ile saat makineleri getirdikleri izlenir. Buradaki isimlerin yukar~da da bahsedilmi~~olmas~~ayn~~ tüccarlar~n aile ~irketi
olarak saat ticaretini bir kaç nesil sürdürmü~~olduklar~n~~göstermektedir. Bu
saatler, sadece ~stanbul'a de~il ~skenderun ve Izmir'e de götürülürdü.
On yedinci yüzy~l~ n son çeyre~inde Türk pazar~~için üretilen ~ngiliz saatleri genellikle büyük sanatkârlar taraf~ndan yap~lm~yordu. Ancak, Edward
Stanton, Christopher Gould, Elliott, Perigal gibi ~ngiltere'de tan~nm~~~
saatçiler de bu ticarette önemli bir yer alm~~~saat yap~mc~lar~~ idi. Bunun
yan~ nda ~ngiltere'de tan~nmayan baz~~saatçiler de Türk pazar~~için yüksek kaliteli ve sanat de~eri olan saatler üretmi~lerdi74. Bunlardan Christopher Gould, 1682 y~l~ nda Clockmaker's Company'nin üyesi olup, 1718 y~ l~ ndaki
ölümüne kadar faaliyet göstermi~ti". Bu yüzy~lda Türkiye için yap~lan ve
saatçilik bak~m~ndan de~erli saatlerin yap~mc~lar~ ndan biri de Edward Stan7° Evliya Çelebi (1896/97-1938). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, ~stanbul: ~kdam Yay~ nlar~,
Cilt I, s. 571-572.
71 George White (1998). s.4.
72 G. H. Baillie, Cecil Clutton & C.A. Ilbert eds. (1973). Brittens's Old Clocks and Watches
and their Makers, London, s. 95.
73 P.R.O., S.P., 105/167, v. 168 (1mpositions Paid in London on Outward Cargoes,
1672-1681, 1794-1710.
74 Percy G. Dawson (1945). Clocks Made for the Turkish Market, Antiq~~e Collector,
May-June 1945, s. 96; Baillie, Clutton Sc Ilbert (1973). Pare I, s. 95.
75 Baillie, Clutton & Ilbert (1973). s. 95.
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ton'dur". Edward Stanton (Staunton) 1696 y~l~ nda Londra Clock Maker's
Company'nin ba~kanl~~~na seçilmi~~saatçilerden olup, eserleri Britanya adalar~~ yan~ nda Avrupa'n~ n varl~ kl~~ ki~ilerinin evlerini ya da ceplerini
süslemi~ti77.
On yedinci yüzy~l~ n son çeyre~inde görülen saat ticareti, 18. yüzy~lda
h~zla geli~ir ve hatta bu yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ise ~ngiliz saat yap~mc~lar~~
tamamiyle Türk pazar~ n~~ ele geçirir. Bu konuya ait bilgi çe~itli elçi ve
gümrük tutanaklarmdan elde edilmektedir. Levant Company'nin 18. yüzy~l
ba~lar~na ait gümrük kay~ tlar~nda" bu art~~~~izlemek mümkündür. Aaron Hill'e göre ~ ngiltere'de imal edilen her türlü cep veya duvar saati Büyük
Senyörün ülkesine s~ k s~ k ithal edilen ve büyük ve kolay bir kazanç getiren
önemli lüks maddelerden biri idi79. 18. yüzy~ lda önemli bir ticaret merkezi
haline gelen Selanik'e ~ngiltere'den 1697 y~l~~ gümrük kay~ tlar~na göre hiç
~ngiliz saati ihrac~~görülmezken, 1786 y~l~ nda 2.350 saat ihraç edilmi~ti80.
Levant Company'nin kay~ tlar~nda ise Türkiye'ye 1775-78 y~llar~~ aras~nda
yap~lan ithalatta her y~ l talebin biraz daha artt~~~~görülmektedir. 1775 y~l~ nda
85 kasa, 1776'da 95 kasa, 1777'de ise 135 kasa cep ve masa saati ithal edilmi~tir". 18. yüzy~lda ~ ngiliz saatlerinin kalitesinin mükemmel olup Frans~zlar~ n bunlarla rekabet edemedikleri yine o y~llar~n ar~iv belgelerinde yaz~lm~~ t~82. Bu y~llarda ~ngiliz saati ticareti o denli yayg~nla~m~~t~~ ki, bir ~ngiliz
saatçisi bu menmuniyetini Türkiye'de yollar~n ~ngiliz saatleri ile dö~eli
oldu~unu söyleyerek ifade etmi~ ti".
Zaman~n ekonomi yazarlar~~da bu ticaretin önemini vurgulamaktayd~".
1756'da New Dictionary of Trade and Commerce adl~~eserinde cep saatleri
maddesinde R. Rolt, Asya'ya ve de özellikle Türkiye'ye büyük miktarda cep
Kurz. (1975). s. 72.
White (1998). s. 24.
78 P.R.O., S.P. 105/168, v. 51.
79 Aaron Hill (1743). A General History of the Ottoman Empire Mustrateci with Useful
Notes and Observations, London, (s. no. yok).
8() Alfred C. Wood (1964/1935). A History of the Levant Company, London, (2" impression), s. 164, 165, ni.
81 P.R.O. S.P. (State Papers) 105/146, 1775-1778,v. 318, 321, 322.
82 Wood (1964). s.165 11.1; Mübahat S. Kütüko~lu (1974). Osmanl~-Ingiliz iktisadi
Miinasebetleri 1580-1838, Ankara, s. 20 n. 63.
83 Wood (1964). s. 104-105; E. Boujour (1800). A Vkw of the Commerce, London, s. 9,
219, 232, 240, 264.
84
Kurz (1975). s. 72.
78
77
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saati ihraç edilmekte oldu~unu, bunlar~ n ceplerde ta~~ nmaktan çok, odalarda tablo gibi süs görevini görmekte olduklar~ n~, yine bu sözlü~ün 1761
y~l~nda yap~lan ikinci bas~ m~ nda ise masa saatleri maddesinde cep ve masa
saatlerinin Avrupal~lar~ n Do~u Hindistan'a ve Levant'a yapt~ klar~~ ticaretin
hiç de küçümsenemeyecek bir dal~n~~ olu~turdu~u anlauhr85. 1768 y~l~ na ait
bir kaynakta, Türkiye'de sat~lan ~ngiliz ürünleri aras~ nda cep saatleri,
oturtma ve duvar saatlerinin yer ald~~~, Türk ~rhparatorlu~u için yap~lm~~~
olan bütün saatlerin kadranlar~n~ n Romen rakaml~~ de~il, Arap rakaml~~
oldu~u belirtilmektedir8".
1797 y~l~nda yay~ nlanan eserinde ~stanbul'u anlatan J. Dallaway ise, Levant pazar~~ için haz~ rlanan ~ngiliz cep saatlerine di~er Frenk millederininkinden daha fazla ra~bet edildi~i, harcayacak paras~~ olan her Türk'ün sat~ n
ald~~~~veya de~i~tirdi~i ilk lüks maddelerden biri oldu~unu anlat~ r87. Yine 18.
yüzy~l~ n ikinci yar~s~na ait oldu~u tahmin edilen bir kaynakta Ingilizlerin
Türk topraklar~ na satuklar~~ ürünler ve sanayi maddeleri aras~nda masa saatleri ile alt~n ve gümü~~cep saatleri yer ald~~~ , bunlardan Ratcliff ten Kiplin'in
yapt~ klar~n~n en fazla be~enilen saatler oldu~u belirtilmektedir".
18. yüzy~l sonlar~nda da ~ ngiliz saat ticaretinin son derece iyi düzenlenmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bugün Londra'da Guildhall Library'de
bulunan Thwaites and Reed firmas~na ait (MS. 7688) numaral~~günlük defterinde George Prior'un bu firmaya Türkiye'den geri gönderilen müzikli bir
saatin Türkiye'ye yeniden gönderilmek üzere tamir edilip lake boyak~~ yeni bir
zarfa yerle~ tirilmesi sonucu 14 Eylül 1790'da ödeme yapt~~~~kaydedilmi~tir89.
Saatlerin tamir edilmek ve yenilenmek üzere geri gönderilmesi bu i~in boyudar~ ndaki ciddiyeti göstermektedir. Bu i~lem baz~~ saatlerin tarihlenmesinde yan~lg~~olabilece~ini de yans~tmaktad~ r. Saat zarfin~ n ça~~ n mobilya istiline ve mücevher modas~ na uydurulmas~~sonucu mekanik k~sm~n daha eski
olabilece~i gibi tam tersi olarak bozulan paslanan mekanik k~sm~ n de~i~tirilmesine kar~~ n özellikle mücevher nitelikli zarflar~ n yeniden kullan~lm~~~
olabilece~ini de akla getirmektedir.
Kurz (1975). s. 72.
' Kurz (1975). s. 72; Fr. W. Von Taube (1778). Abschilderung der Englishen Handlung,
2. Aufl. II. Cilt, s. 160.
London, s.
87 Kurz (1975). s. 73; J. Dallaway (1797). Constandnople, Ancient and Modern,
85
H(

76.
88
89

Anonim (tarihsiz). A General Account of the Turkish Empire, 6 M, s. 509.
Kurz (1975). s. 87.
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Bu yüzy~ lda Türk pazar~~ için sat~ lan saatler aras~ nda cep saatleri
ço~unlukta olmakla beraber, pendül ve müzikli saatler de çok ra~bette idi.
~ngiliz yap~mc~lar~ n~ n Türk pazar~~için yapt~klar~~ saatler, kadranlar~~ üstüne
yaz~lan rakamlardan dolay~~kolayca tan~ nmaktad~ r. Saatin kadran~ nda 12 saat
bölümü ve 5'ten 60'a kadar dakika bölümleri gösterilmi~, rakamlar ~slam karakterinde verilmi~ tir. Ancak bunlar tam anlam~yle Arap yaz~s~ ndaki rakamlar de~ildir. Makinenin arkas~ nda ayarlarc~~disk l'den 6'ya kadar kurulabilirdi.Türkler çok say~ da koruyucu zarflardan ho~lan~rd~ . Bu nedenle de iki
gümü~, bir de sahtiyan derisinden yap~lm~~~üç zarf~~saatler çoktu. Bazen saatin sahibi yerli yap~m~~ dördüncü bir zarf daha koydururdu. Bu saate
gösterilen de~erden olsa gerek. Bu saatler, genellikle sade olur, sadece
bütün 18. yüzy~ l saatlerinde oldu~u gibi denge horozu her zaman süslü
yap~l~ rd~. Türk rakaml~~olup mitolojik veya ba~ ka figürlü sahnelerle
süslenmi~~baz~~örnekler bulunmaktaysa da bunlar son derece azd~r ve saatle
zarf~ n orijinal olarak birlikte yap~ld~~~~~üphelidir. Cep saatlerinde zarflar genel olarak iki türde olurdu. Natürmort süslemeli olup, küre, teleskop, pergel, iletki ve sahibinin mesle~ini yans~ tan çe~ itli armalar ile tezyin edilmi~~
olanlar daha çok bilimle u~ra~an mü~ terilere hitap etmekte, çe~itli silah, top
ve bayraklarla süslenmi~~olanlar ise subaylara hitap etmekteydi". Her iki
türden örnekler Topkap~~Saray~~Koleksiyonu'nda
On sekizinci yüzy~ lda, Türkiye pazar~nda ~ngiliz yap~m~~pendül saat veya
di~er deyimi ile sarkaçl~~ saatler en fazla talep edilen türdü. ~lk kez
~ ngiltere'de M. Formantil adl~~bir Hollandal~~saatçi ustas~~ taraf~ ndan yap~lan
pendüllü saatler"°, 17. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda Avrupa'da üretilmeye
ba~lanm~~t~. ~ngiliz ve Frans~ z elçilerinin hediye olarak getirdikleri pendüllü
saatler çe~ itli olaylarla saraya girmeden geri götürülmü~, ancak ilk olarak
1716'da Frans~ z elçisi, sadrazama bir, padi~aha iki pendüllü saat getirmi~ti92.
Bu tarihten sonra sarayda pendüllü saatler ilgi görmü~~ve harem odalar~n~~
süsleyen birer aksesuar olmu~ tu". Bu saatlerin baz~lar~~ kaidesi ile birlikte
9° Kurz (1975). s. 73, 74 ve n.3, 75.
91 Mr. Rolt (1756). A New Dictionary of Trade and Commerce, London, Reprinted for T.

Osborne and J. Shipton; J. Hodges; J. Newbery; G. Keith; and B. Collins. 'Clocks' maddesi, s. no.
yok.
92 Kurz (1975). s. 79-80.
93 Sedad Hakk~~Eldem & Feridun Akozan (1982). Topkap~~Saray~, ~stanbul, s. 89 n. 24;
Jean Claude Flachet (1766). Observation sur le commerce et les arts d'une partie d'Europe de
L'Asie de l'Affique et meme des Indes Orientales, Lyon.
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yap~l~ r, bir mobilya görünümünde olurdu. Yukar~da bahsedilen 1180 H. tarihli defterde ayr~ca 18. yy. ortalar~na ait oldu~u san~lan di~er bir belgede de
hediye olarak gelen makam çalan saatlerin iskemlesi ile geldi~i kaydedilmi~ti. Bu kaideler genellikle saati tamamlapc~~bir ~ekilde yap~l~ r ve saatin
zarf~na benzer süslemeler ile donat~l~rd~. Bunlar bazen bir dolap ~eklinde
olup, içlerinde gizli bölmeler de olurdu. Hünkâr Sofas~'nda bulunan saat bu
türlerden idi. Kimisi ise küçük, çekmeceli, sade veya üstü ise genellikle saatin
süslemelerine benzer metal apliklerle donat~lm~~~bir kutu üstüne oturtulurdu.
Cep saatleri ve pendül saatlerinden sonra müzikli saatler, ~ngiliz saat
yap~mc~lar~n~n Türkiye'ye ithal ettikleri üçüncü kârl~~saat türüydü". Müzikli
ve ahenkli zil çalan saatler ile içlerine küçük bir org yerle~tirilmi~~ve her üç
saatte bir çalan oturtma saatleri çok tutulmu~tu"5. Bu saatler bat~~müzi~i
yan~s~ ra Türk müzi~i parçalar~~da çalmaktayd~. U~ak Devir gibi Türk havas~~
diye basitçe isimlendirilmi~~melodiler ve "Romeaca" denilen ve Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda bulunan az~nl~k H~ristiyanlara hitap eden folk müzi~i bir
arada bulunur, saatlerin üzerinde yaz~l~~olur ve dinleyici saati istedi~i parçaya
ayarlayabilirdi. Genellikle bir çok saatde Minuetto, Gigne, Dance veya &nig
gibi tamam~yla bat~~ müzi~ini yans~ tan melodiler olurdu". Topkap~~Saray~~
Müzesi'nde III. Selim'in odas~nda bulunan dört taraf~~ kadranh masa saati
(Env.No: 53/31) do~u ve bat~~müzi~i parçalar~n~n bir arada uyguland~~~~
müzikli saatlerden biridir. On iki zil üzerinde müzik çalan Markwick Markham imzal~~ bu saatin kadran~~üzerinde alt~~ayr~~melodi ismi görülmektedir.
Bunlar K. Gea, March, Uschak Devir (U~ak Devir), Sabach Hafif (Sabah Hafif), Bur,' Fair, On a Bank of Flowers, Minnet by Senefsino'dur. Topkap~~Saray~~Saatler Bölümü'nde bulunan London Recordon markal~~ bir ba~ka saat
(Env. No: 53/32) da müzikli saatlerden biridir. Francis Perigal Royal Exchange, London markal~~bir masa saati Ushak Devir, Sabah Hafif, Samahe,
Rasbar, Beni Sait, Cantemiro~ullart, Husseini adl~~parçalar~~çalan saatlerden
biri olarak Topkap~~ Saray~~koleksiyonunda bulunmaktad~ r (Resim 1).
Müzikli saatlere bir ba~ka örnek ise 1800 senesi civar~nda Londra'da Markwick Markham-Recordon firmas~~ taraf~ndan imal edilmi~~masa saatidir.
53/346 envanter numaral~~ bu saat tamam~yla Bat~~müzi~i melodileri
04

Kurz (1975). s. 84.
Baillie, Clutton & Ilbert (Eds.) (1973). s. 96.
96 Kurz (1975). s. 84-85.
96
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çalmaktad~ r. Müzik selektörü üzerinde ~u on iki melodinin isimleri
görülmektedir: The Tank, Crop the Croppies, Caro Dolce, Copenhagen
Waltz, Recovery, Turkish March, March in the Battle of Nagus, God Save the
King, Spanish Fandango, Persians Farewell, Julian's Cottage, Mrs Mc Leod of
Kasay.
Bu koleksiyon içinde bulunan London Recordon markal~~ bir ba~ka saat
de müzik tertibath idi. Saat ay~n büyüme ve küçülmesini de göstermekteydi.
Altta yer alan bir müzik kutusu sayesinde çeyrek saatte zil, saat ba~lar~nda ise
müzik çalar, ayr~ca müzik e~li~inde sahil manzaras~~ üzerinde bir gemi hareket ederdi (Resim 2). Topkap~~Saray~~ Müzesi koleksiyonunda bu tür saatlerden çok say~da vard~r. Markwick Perigal London (Env. No: 53/32), Markwick Markham Recordon (Env. No: 53/346), Markwick Markham Perigal,
(Env. No: 53/99), Markwick Markham Ray Montegue et Company (Env. No:
53/73) ve James Newton imzal~~(Env. No: 53/111) müzikli saatlerde böyle
deniz marzaral~~bir fon üstünde hareket eden gemiler bulunmaktad~r.
Saat zarflar~~ise Türk zevkine göre yap~l~ rd~. Bunlar naturalist üslupta
çiçek motifleri ile süslü lake veya ya~l~boya ile boyal~~ olurdu"7. Baz~lar~~ ise
kaplumba~a kabu~u ile kaplanm~~~ve pirinçten veya gümü~~apliklerle süslü
K~rm~z~~ah~ap zemin üzerine kaplumba~a kabu~u kak~larak yap~lan saat
zarflar~~Türkiye'nin s~cak ve kuru iklimine de çok uygun olup, uzun süre bozulmadan kalabiliyorlard194. Yar~m daire ~eklinde tepelikler çok be~enilmekte" kenarlar~~ve kubbenin üstü Avrupal~lar~n be~endikleri, insan
figürleri yerine hilallerle taçland~ r~lm~~~olurdu". Bu saatlerin baz~lar~n~n
zarf~~adeta kubbeli bir ~slam mimarisi modeli olarak tasarlanm~~t~. Özellikle
masa saatleri incelendi~inde 18. yüzy~l barok camileri an~msatt~ klar~~farkedilir. ~ngiliz saat tasar~mc~lar~n~n aras~nda ünlü mimarlar~n da olmas~~ bu tasar~mlarda onlar~n etkisi oldu~unu gösterir".
Tamam~yla Bat~~tarz~nda olan müzikli saatlerin baz~lar~~ yine ~slam rakamlar~~ ve kadran~n içine oyulan yuvarlak bir madalyon içinde mineden
yap~lm~~~Kâbe resmi ile bezemeliydi. Türkiye'de bu y~llarda ~ematik Kâbe reKurz (1975). s. 87; Dawson (1945). Part II, s. 208.
Kurz (1975). s. 87.
9‹./ Dawson (1945). Part II, s. 208.
100 Baillie, Clutton & Ilbert (Eds.) (1973). s. 96.
101 Dawson (1945). Part II, s. 210.
102 white (1998). s. 19.
97
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simleri çok tutulmu~tu". Böyle bir oturtma saati Sir David Salomans koleksiyonunda bulunmaktad~ r. Bu müzikli oturtma saatinin Türk rakaml~~ kadran~nda polikromi tekni~inde mineden yap~lm~~~bir yaprak üzerine kâbe
resmi ve Recordon Spencer Perkins imzas~~bulunmaktad~r".
Oturtma ve asma saatler, bir grup çal~~mas~~ürünüydü. Müzikli saatler
ise, müzik mekanizmas~~için uzman ki~iler gerektirdi~inden daha fazla bir
grup çal~~mas~~söz konusu idi. Türk pazar~~için yap~lan ~ngiliz müzikli saatleri
Henton Brown, Recordon, Spencer Perkins, Benjamin Barber, Robert Best,
Henry Borrell, George Clarke, Robert Markham, Richard Peckover, Markwick-Markham Perigal, Francis Perigal, George Prior, Isaac Rogers, Daniel
Toren ve Vulliamy gibi isimlerle imzal~~ olduklar~~ halde, bunlar~n bir ço~u
birkaç uzman~n atölyesinden ç~ km~~lard~r". On sekizinci yüzy~l~n sonunda
Türk pazar~~için yap~lan müzikli saatlerin makinelerinde büyük benzerlikler
görülmekte olup bunlar~n kadranlar~nda farkl~~yap~mc~lar~n isimleri bulunmakla beraber hepsi Clerkenwell'den Thwaites and Reed taraf~ ndan
yap~lm~~t~". Guildhall Library'de bulunan bu saatçi firmas~na ait (MS. 6788)
numaral~~günlük defterlerindeki bilgiler bunu kesin olarak göstermektedirm. Spencer Perkins firmas~, Recordon, Isaac Rogers, George Prior gibi
~ngiliz saatçilerinin Türk pazar~~için istedikleri türden müzikli saatlere ait
sipari~lerini ve ödedikleri ücretleri bu defterlerde izlemek mümkündür.
Bat~l~~kaynaklar yan~nda baz~~Osmanl~~kaynaklar~~da saray~n be~enisi
hakk~nda bilgi vermektedir. Bu çal~~man~n veri toplama a~amas~nda Topkap~~
Saray~'ndaki ar~iv vesikalar~~ aras~nda tespit edilen T.S.A., E. No: 2018/1 numara ile kay~tl~~bir belge (Bk. Belge 4) sayesinde 18. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda
Türkiye'de çok tutulan bir kaç ~ngiliz saat yap~mc~s~~hakk~nda bilgi edinmek
mümkün oldu. Belgede, bir saatin k~saca tarifi yap~lm~~~ve saatçi hakk~nda ~u
bilgiler kaydedilmi~ti: Saatin tahtas~~ üzerinde iki ibare olup, on iki rakam~~
I " R. Ettinghausen (1934). Die bildliche Darstellung der Kalaba im. Islamis chen Kulturkreis, Zeitscherift der Deutschen-, Morgen Landischen Cesselchaft. 87, III, s. 37;
K.-Erdmann (1959). Kaebah Fliesen", Ars Orientalis, 3,197'den naklen Kurz (1975). s.85.
l(H George Daniels & Ohannes Markarian (1980). Watches and Clocks in-the Sir David Salomans Collection Including Scientific Instruments Boxes and Automata, L. A. Meyer Memorial
Insdtute for Islamic Art, London, s. 218 PI.135.1" Kurz (1975). s. 86.
I()(' Kurz (1975).s. 86; Eric Bruton (1967). Clocks and Watches, 1400-1900, London, s. 125.
I " Kurz (1975). s. 86; G.H.Baillie (1972). Watchmakers and Clockmakers of the World,
London, s. 314.
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alt~ nda St Leu, alt~~rakam~~ üstünde Londra ve saatin rakkas~~ üzerinde ise
3854 numaras~~vard~ r. St Leu, ~ngiltere'de tan~nm~~~bir saatçinin ismi olup,
on be~~sene önce ~ngiltere kraliçesinin saatçi ba~~m idi. Gerek ad~~geçen
saatçinin i~ledi~i, gerek o~ullar~ n~n i~lemekte oldugu saatler çok
be~enilmekte olup, Türkiye'de de Markovid (Markwick) ve Perigal saatlerine
itibar edildi~i gibi Cezayir Garb Ocaklar~ 'nda da bu saatçinin atölyesinden
ç~ kan saatlere çok fazla itibar edilmekte idi. Saatin üstünde belirtilen Londra ibaresi ise ~ngiltere'nin ba~~~ehri olup, 3854 numaras~~ise saatin yap~ld~~~~
tarihe kadar bu kârhaneden 3854 adet saat ç~ km~~~oldu~una i~aret etmekte
idi. Bu rakam~n iç taraf~na yazd~ r~lmas~~da bu kârhaneden ç~ kan saatlerin ne
denli revaçta oldu~u ve itibar gördü~ünün ifadesi oldu~u kaydedilmi~ti.
Tarihsiz olan bu belgede tan~t~lan 3854 seri numaral~~St. Leu markal~~
saat bu gün Topkap~~Saray~~koleksiyonu aras~nda oldu~u görülmüyor. Ancak
koleksiyonda Daniel St. Leu imzal~~saatler vard~ r. Daniel St. Leu, 1753-1797
y~ llar~~ aras~nda faaliyet göstermi~~bir saat yap~mc~s~d~ rms. Topkap~~ Saray~~
Müzesi koleksiyonunda bulunan Daniel St. Leu imzal~~ve 4050 seri numaral~~
saat (Env. No: 53/159) 1770 senesi civar~nda yap~lm~~t~ r'". Buna göre, bu
belgede anlaulan saat 1753-1770 y~llar~~aras~ nda yap~lm~~~olmal~d~ r. Belgenin
tarihi de az çok tahmin edilmektedir. Daniel de St. Leu'nun 1765'de
kraliçenin saatçisi oldu~u bilinmektedir'
Belgede ise on be~~y~ l önce
kraliçenin saatçi ba~~m oldu~u belirtildi~ine göre belge 1780 civar~na tarihlenebilir.
Bu belgede anlaulan saatin rakkas~~(sarkac~) olmas~~nedeniyle ayakl~~duvar saati oldu~u dü~ünülebilir. Daniel St. Leu, daha çok saatlerinin birer
de~erli mücevher parças~~ olmas~n~~isteyen varl~ kl~~ Türk mü~ terilerine saatler
yapm~~t~. Bu saatler daha çok alt~ n olup, zengince hakkedilmi~~ve elmas
kakmal~~ idi". Bugün, hala Topkap~~Saray~~ Müzesi Koleksiyonu'nda 53/158,
159 ve 143 envanter numaral~~cep saatleri Daniel St. Leu'nun yapt~~~~de~erli
saatlerdendir. 53/158 ve 159 envanter no'lu her iki saatde de "Daniel St.
Leu, Watchmaker to Her Majesty, London" yazmas~, belgede de belirtildi~i
gibi bu saat yap~mc~s~n~ n Londra'n~n tan~ nm~~~bir sanatç~s~~ oldu~u ve
kraliçenin saatçi ba~~m oldu~unu aç~ kça göstermektedir. Bu da Topkap~~Sa1"

Baillie (1951). s. 82; Kurz (1975). s. 76.
Meyer (Tarihsiz). s. 41, kat. No: 2/2798.
11() Baillie (1951). s. 82
111 Kurz (1975). s. 76.
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ray~~koleksiyonundaki Daniel St. Leu imzal~~saatlerin padi~aha ~ngiltere'den
kraliyet hediyesi olarak gelmi~~olabilece~i ya da özel bir sipari~~olarak
yap~lm~~~olabileceklerini de an~msat~r. Saray koleksiyonunda 53/97 ve 23 envanter numara ile kay~tl~~iki masa saati de müzikli saaderdir. Bunlardan ilki
1760 senesi civannda yap~lm~~, 13 zille muhtelif müzik havalar' çalan rakkash
bir masa saati olup, 83x45x31 cm. ebatlanndad~r. ~kinci olan ise pirinç apliklerle süslü ah~ap zarf~~olup, saat ba~lar~~ve çeyrekleri çalar ve 8 zil üzerinden
müzik yapan carillon tertibath ve takvimlidir. Zarf~~66 cm yüksekli~inde 36
cm. eninde, saat ise k~sa yekpare rakkash olup, madeni kadran~~eski Türkçe
rakaml~d~r.
Y~ne bu belgede sözü edilen Perigal ve Marwick saatlerinin son derece
itibar edilen saatler oldu~u belirtilmi~tir. Bu da sarayda çok say~da bulunan
Marwick Markham ve Perigal markal~~saatlerin o y~llarda be~enilen saatler
oldu~unu aç~klar. Örne~in 2/1263 envanter nolu Markwick Markham Perigal, London markal~~saat (Resim 3) ve Markwick Markham markal~~di~er bir
masa saati (Env. No: 53/66) (Resim 4) bu koleksiyondan günümüze gelebilen örneklerdir. Bu belgenin son paragraf~nda Paris'de Penine adl~~bir usta
taraf~ndan yap~m~§ bir pi~tovun da anlat~lmas~, belgenin envanter amaçl~~
haz~rlanm~~~bir defterden aynlan bir sayfa oldu~unu, hazinede tüm e~yalar~n
detayl~~envanterlerinin haz~rlanm~~~olabilece~ini de göstermesi aç~s~ndan ilginçtir.
On sekizinci yüzy~l sonlar~~ ve 19. ba~lar~nda Türk pazar~nda en fazla
aranan cep saatleri ise George Prior. markal~~olanlard~. 1782-1830 y~llar~~
aras~nda faaliyet gösteren George Prior, Türk pazar~~için çok say~da cep saatleri yapm~~t~ m. Nurettin Rü~tü Bingül, Eski Eserler Ansiklopedisi adl~~eserinde 'Saat' maddesinde özellikle cep saatlerinden özellikle ~ngiliz Piryollerinin fevkalade revaçta oldu~u, bunlar~n iç içe aç~l~r, üç dört muhafaza
içinde ve küçük bir kaplumba~a ~eklinde olduklar~n~~anlat~r. Bunlar~n az
süslü olanlar~~be~~kese akçaya, o günlerde ise be~~alt~na sauld~klann~, daha
küçük, daha zarif, alt~n mineli Piryollar ve Corc Piryoller ise önemli
~ahsiyetlere ait olup, fevkalade k~ymetli olduklar~n~~ekler113. George Prior'a
ait çok say~da de~erli saat günümüze kadar gelebilmi~tir. Kristal kubbeli ve

112

v~o) s. 78 n.3.
Nurettin Rü~tü Bingül (Tarihsiz). Eski Eserler Ansiklopedisi, 2. Cilt, ~stanbul:
Tercilman 1001 Temel Eser, No: 95(2), s. 50-51.
113

Kurz
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sütunceli bir saat Topkap~~ koleksiyonlar~ nda bulunan güzel örneklerden biridir (Resim 5).
On sekizinci yüzy~ lda Isaac Rogers, Daniel de Saint Leu, Ralp Gout,
Markwick Markham, William Kipling, George Prior, Benjamin Barber
Türkiye için fazla miktarda cep saati üreten ba~l~ ca firmalard~r.
5. Topkap~~Saray~ndald ~ngiliz Saatleri
On yedinci yüzy~lda Padi~ah'a ve devlet adamlar~na verilen hediyeler
aras~ nda yer alan ve yava~~yava~~Türk pazar~na da giren ~ngiliz saatlerinden
günümüze kadar gelebilen örneklerinden dünyada çe~itli saat koleksiyonlar~ nda bulmak mümkündür. Ancak, Topkap~~ Saray~~Müzesi koleksiyonu
padi~ahla-ra ait ve Saray~ n çe~itli dairelerinde kullan~lm~~~saatler oldu~undan"', ~üphesiz 19. yüzy~l~n ortalar~na kadar Türkler için yap~lm~~~ ~ngiliz
saatlerinin en güzel örneklerini içermektedir. Bu koleksiyona ait en eski
~ngiliz saati 17. yüzy~l~n ikinci yar~s~na ait olan Bird imzal~~ lale ~eklindeki
saattir (Envt.53/199) (Resim 6)115. Boyna as~labilen ve üç kapakl~~ olan bu
saatin kapaklar~~ lale yapraklar~ na benzetilmi~~olup, içten ve d~~tan çok güzel
mine i~çili~i ile süslenmi~tir. Kapa~~n biri içinde atl~~ bir araba, di~erinde
Kaptanpa~a ba~tardas~ nG üçüncüsünde bir av manzaras~~Türk minyatür
üslubunda yap~lm~~t~r. Kapaklar~n d~~~nda ayet ve ~brahim 1063 yaz~l~d~ r. Bu
M. 1652/3 senesine rastlar. Saatin makinesi 3.4 x 2.8 cm. ebad~ndad~ rm. Bu
saat 1732/3 (H.1145) tarihinde Fatma Sultan muhalefat~ ndan hazineye
girmi~tir118. Lale ~eklindeki saatler ~ngiltere'de bu dönemlerde çok moda
olup özellikle Edward J. Wood taraf~ ndan imal edilmekte idi".
On yedinci yüzy~l~ n sonuna ait di~er güzel bir örnek de Topkap~~Saray~ 'nda sünnet odas~~ kar~~s~nda bulunan 53/353 envanter numaral~~büyük
boy a~aç zarfl~, çalar tertibatl~~ve uzun rakkasl~~oturtma saatidir. Saatin ön ta111 Meyer

(Tarihsiz). s. no. yok.
Tuzcular (1982). "Saatler", Sanat, Say~: 7, Nisan 1982, s.123.
116 Kad~ rgalar~n gösterisli, süslü olanlarma verilen add~r. Mehmet Zeki Pakal~n (1983).
Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ii, ~stanbul, Cilt II, s. 186.
117 Meyer (Tarihsiz). s. 39, 78.
118 T.S.A., D. No. 19A, v. 3b.
119 Edward J. Wood (1866). Curiosities of Clocks and Watches from the Earliest Times,
London: Richard Bentley, New Burlington Street, Publisher in Ordinary to Her Majesty. s. 245,
256, 258 268, 301.
115 A.
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raf~~ motiflerle süslenmi~tir. Kadran tunçtan yap~ lm~~~ve siyah Türk rakaml~d~ r. Ay~n günü küçük bir ibre yard~m~~ile okunabilmektedir. Saat, duvar~ n içine boyut ve ~ekline uygun olarak ustal~ kla yap~lm~~~mermerden bir
ni~e yerle~tirilmi~tir. Wme. Jourdain taraf~ndan Londra'da yap~ lm~~~olup,
zarf~~230 cm. boyunda, saat k~sm~~ ise 44 x 30 cm. ebad~ndad~ r120. Pendül saatlerinin güzel bir örne~i olan bu saat'2', sarayda saatin d~~~mekanlara bile
ç~ karak mimariyi tamamlayan bir unsur olmas~~aç~s~ ndan önemlidir.
Topkap~~Saray~nda özellikle 18. yüzy~lda ~ngiliz saatlerinin çok ra~bet
gördü~ü san~lmaktad~ r. 1699-1714 tarihleri aras~nda Avrupa, Asya ve Afrika'n~ n baz~~lus~mlarm~~gezip gören Frans~z protestan papaz Aubry de la Mortaye, II. Ahmed Edirne'de ayda oldu~u bir s~rada Harem Dairesinin saatlerini tamir için ça~r~ lan Frans~z ustas~ na yard~mc~~ gibi saraya girmi~~ve
an~lar~nda burada gördüklerine yer vermi~ti. La Mou-aye saray içinde ince
bir zevkle dö~enmi~~Harem holünde harikulade bir zarf~~ve kaidesi olan bir
~ ngiliz oturtma saatinin düzeltilmesi için i~inin erbab~~ bir ustan~ n
müdahalesini bekledi~ini anlat~ r'22. 1766 y~l~nda yay~nlanan eserinde haremi
de anlatan Jean Claude Flachet ferah ve zevkle dö~enmi~~harem odalar~ n~ n
i~lemeli örtüler, perdeler, hal~ lar aynalar, saatler ve sand~ klarla süslü
oldu~unu anlatmaktayd~ '23. Özdemir (1993)'in Alfred Chapius'un makalesinden aktard~~~~bir bilgiye göre Osmanl~~ülkesine yolculuk yapan ve 1719'da
saraya girmeyi ba~aran Mirone (?) 124 1731 y~l~ nda yay~ nlad~~~~an~lar~nda
kad~ nlara mahsus odalar~n birinde gümü~~bir masa üzerinde ortas~~ sedef,
alt~n ve gümü~~parçalarla süslü fevkalade bir ~ngiliz duvar saati kar~~s~ nda
hayran kald~~~n~~anlat~r.
Bu saatler zamanla haremde eskiyince saray~n ba~ka k~s~mlar~na da nakledilirlerdi. Bunlar ayr~ca o dairenin vakf~~olarak tescil edilirdi. 53/265 envanter no'lu olup, Zülüflü Baltac~ lar ko~u~una ait olan tek top a~~rl~ kla
çal~~an ve saat ba~~~çalan, aplik süslemeli madeni kadran~~ olan ~ngiliz
oturtma saatinin kadran~~üstüne eklenen yuvarlak bir plaka üzerinde saatin
12° Tuzcular (1982)..s. 1231; Kurz (1975). s. 82.
121 Kun
~~D) s. 123.
122 Kur,
s. 80-81; Eldem-Akozan (1982). s. 89 n. 23; A.de la Motraye (1730). Trareis Through Europe, Asia and Part of Africa. London, s. 172-200.
123 Jean Claude Flachet (1766). Observation sur le commerce et les arts d'une partie d'Europe clt; L'Asie de l'Afriq~~e et meme des Indes Orientales, Lyons'den naklen Eldem & Akozan (1982). s. 89 n. 24.
124 Bu büyük bir ihtimalle Aubry de la Montray idi.
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eskiyip pprand~~~ , ancak tarihi bir e~ya oldu~undan at~lmas~~mümkün olmad~~~~için Divanhane vakf~ndan al~n~ p bu mahale nakledildi~i ve 1235
(1815) tarihi yazmakta idi.
Robert Ward, London markal~~ fener ~eklinde, bir raf üzerinde i~leyen,
müzik çalan duvar saati (Env. No: 53/ 284) üzerine yerle~tirilen gümü~~bir
plaka üstünde `Devledü Ser kahve-i hazreti Cihandari Bekçi Zade Sait A~a
Hazretlerinin Hazine-i hümayun-camekan~na vakf~d~r sene 1231 (1816)'
yazmas~~ da de~i~ik saray görevlilerinin de sahip olduklar~~saatleri hazineye
vakfettilderini yans~ tmaktad~r.
Birinci Mahmud devrine (1730-1754) ait 1150 ~aban (1737 Kas~m) tarihli bir Ceb-i Hümayun Defterinde "Harem-i Humayundan memhuren
gelüb iraden kaydolunan be~i basma, ikisinin köste~i alt~n, dördü ise sim
olan 12 ~ngilizkâri saat; dördü sim köstekli, biri dört adet habbe"5 zümrütlü
5 ~ngilizkâri sim saat; biri muruiye°2", biri ba~a zarfl~~ve birinin köste~i alt~n 3
adet ~ngilizkâri alt~n saat; iki adet ~ngilizkâri ba~a zarfl~~ alt~n saat; biri elmasl~ca, basma çalar ve biri münebbihli127, biri kendinden hem basma çalar
ve üçü alt~n köstekli 4 adet ~ngilizkâri alt~n saat" bulunmakta idi128. Bu defterde belirtilen saatlerin 24'ü ~ngilizkâri, 23'ü Galatakâri ve 4'ii Frans~zkâri
saatlerdir. Galata'da yap~lan ve ~ngiltere'den gelen saatlerin ço~unlukta
oldu~u görülür. Ayr~ ca burada yer alan saatler, cep saaderidir. Bu y~ llarda
cep saatlerine daha fazla ra~bet vard~r"".
Bir çok belge Saray'da ~ngiliz saatlerinin çok yayg~n bir ~ekilde kullan~lm~~~oldu~unu gösterir. Hatta yabanc~~hükümdarlara gönderilen de~erli
hediyeleri de ~ngiliz saatleri ile tezyin etmi~lerdi. 1741 y~l~nda I. Mahmud taraf~ndan ~ran hükümdar~~Nadir ~ah'a arma~an olarak gönderilmek üzere
haz~ rlanm~~~olan ve bugün Topkap~~ Saray~'n~n simgesi olan zümrütlü
hançerin (Env. No: 160) kabza tepesinde, kapa~~~elmaslarla süslemeli alt~n
çerçeve içinde, sekiz kö~eli 30 mm. çap~nda zümrüt kapakl~~ bir saat bulun-

125 Çekirdek veya damla ~eklinde. Redhouse Sözlü~ü (1974). Redhouse Yeni Türkçe~ngilizce Sözlük, ~kinci Bask~, ~stanbul.
126 Bu kelime Köseo~lu (1980) taraf~ndan bir ihtimalle yanl~~~okunmu~tur. Dört kö~e anlam~nda murabba olmas~~daha anlamhd~r.
127 Alarm saati. Redhouse Sözlü~ii (1974). Türkçe-~ngilizce. Müzik veya zil tertibau istenilen saate kurulabilen saatler olmal~.
128
Kurz (1975). s. 49.
129 Kurz (1975). s. 73.
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maktad~ rm. Bu saat, Londra'da yap~lm~~~olup, alt~n ve mineli kadran~nda
say~lar ~slam rakamlar~~ile yaz~l~d~ r. Bu da saatin Türk pazar~~ için yap~lm~~~
oldu~unu aç~ kça göstermektedir. Kemerli bir yap~y~~ betimleyen mine i~li
alt~ n kaplama kutu kapa~~~üzerinde bulunan Markwick Markham, London
imzal~~küçük boyda bir saat de (Resim 7) bu tür bir örnektir.
1730 y~l~~ civar~nda ~ngiltere'de yap~lm~~~birkaç saat Topkap~~Saray~~
Müzesi Koleksiyonu'nda bulunmaktad~ r. I.H. Merttins London No.528 imza
ve numaral~~ ku~ak saat (Env.No: 53/150) 1730 y~llar~~civar~nda yap~lm~~t~r.
Alt~ n oyma zarf~~ ve üzerinde anahtar tak~l~~ köste~i vard~ r. Çalar tertibau,
kadran~n alt~ndan görülür ~ekilde yap~lm~~t~r. Makinas~~rakkasl~~ve kurma
tertibau salyangoz ve mafsall~~zincir sistemindedir. Rakkas~ n bask~s~~ oyma
i~çili~i ve bir elmasla süslüdür"1.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'nde bulunan 28 Rebiülâhir 1159 (20 May~s
1746) tarihli bir evrak (Bk. Belge 5) 132 saraydaki saatlerin sadece hediye olarak gelmedi~i, bunlar~n baz~lar~n~n sipari~~üzerine özel olarak haz~rland~~~~
ve hatta bu sipari~lerde ~ngiliz elçilerinin arac~~ rolü oynad~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu belgeye göre, Enderun-u Humayun için ~ngiliz elçisi Cavalier
Fawkener arac~l~~~~ile Londra'ya saat ve aynalar sipari~~verilmi~ti. '~ngiltere'
de kumpanya tabir olunur tüccar Cumhuru' (James Henry veya John
Hurry?) 133 taraf~ndan ~stanbul'da bulunan ~ngiltere Elçisi vekiline yaz~lan
mektubun tercümesi olan bu belgede elçi Fawkener'in, emir ve sipari~~
olunan saat ve aynalar~~üstadlar~ na sipari~~etti~ini, aynalar~n tamamlanmak
üzere oldu~u, ancak saatlerin garip ve e~i bulunmayan tarzda olmalar~~ nedeniyle güçlükle bir üstad bulunup sipari~~edildi~ini ve bunlar~n `asir-ül-imâl'
yani karma~~ k olmalar~ndan, ancak üç dört aya kadar haz~ r olacaklar~n~~
elçiye bildirdiklerini belirtmektedir.

13" C. Köseo~lu (1980). Hazine, ~stanbul, s. 10.
Meyer (Tarihsiz) s. 41 (eski env. no: 2/2270).
132 B~. Bk.0s. Ar., Cevdet - Hariciye, No: 8330.
133 Burada bahsedilen ki~i Londra'da o y~llar~n ünlü saat yap~mc~s~~ ve Londra'da o y~llarda
faaliyet gösteren Clockmakers Company üyelerinden John Harrison (1693-1776) olmas~~ihtimali
büyüktür. John Harrison özellikle gemilerde seyahat ederken meridyen hesaplamas~ n~~da yapabilen saatler yapmak üzere yar~~malara kat~lm~~~ve ba~ar~ l~~ sonuçlar alm~~t~r. http://gmttime.com/watches/harrison/; byJohn N. Wilford, Time Sc Navigation -John Harrison's Timepiece, article originally published in Backsight, http://www.surveyhistory.org/john_ harrison's_timepiece.hun
131

Belleten C. LXX, 60
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1771 y~l~nda Gentleman's Magazine'de yay~ mlanan bir makalede Londra'n~n tan~nm~~~bir kuyumcusunda Büyük Senyör için tasarlanm~~~
ola~anüstü bir saat oldu~u yaz~lm~~~ve saatin tarifi yap~lm~~t~. Buna göre saatin zarf~~büyük bir hünerle som alt~nla kaplanm~~~ve üstü herbiri en az bir
metal para büyüklü~ünde olan çok parlak elmaslarla bezenmi~ti. Saat, dallar~ ndan ku~~yumurtas~~ büyüklü~ünde inciler ve armut büyüklü~ünde
zümrüt ta~lar sarkan mine kapl~~ ve alt~ n kayalar~n aras~ ndan yükselen iki
a~aç gövdesi üstünde durmaktayd~ . Bu kayalar saatin kaidesi olarak tasarlanm~~t~. Her iki yandaki a~ac~ n üstündeki inciler a~ac~ n meyvelerini,
zümrütler ise yapraklar~~betimliyordu. Kaidenin önünde duran iki sütunce
üstüne ise armut büyüklü~ünde birer zümrüt eklenmi~ti. Kadran~ n
üstündeki Arap rakamlar~~ve saatin kollar~~da elmaslarla bezenmi~ti134. Gen tleman 's Magazine'de ç~ kan bu haber, yukar~ da bahsedilen belgeden yakla~~k
otuz y~l sonra hala ola~anüstü güzellikte mücevherlerle süslü saatlerin özel
olarak Osmanl~~ hükümdarlar~na ~ngiliz saatçiler taraf~ ndan tasarland~~~ n~~
göstermektedir.
18. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda yap~ lm~~~ve bugün Topkap~~ Saray~~
Müzesi'nde bulunan saatlere bir göz at~l~ rsa, çok de~erli baz~~saatlerin
~ngiltere krallar~~ taraf~ndan elçilere gönderilmi~~hediyeler olabilece~i gibi,
bu tür sipari~ler sonucu saraya gelmi~~olabilecekleri dü~ünülebilir. Baz~~saatlerin üstünde yer alan taç motifi bu dü~ünceyi kuvvetlendirmektedir. Bu
y~llara ait saatler aras~ nda dünyada çok ender bulunan hakkak i~çili~i ile
süslenmi~~sedefli büyük boy oturtma saati (Env.No.53/65) 1750 senesi civar~ nda yap~lm~~~olup Markwick Perigal London imzal~ d~r. (Resim 8).
içindeki org tertibau ile müzik çalan saat, sedef kakmal~, zarif bir zarf içinde
olup, barok aplik süslemelidir. Üstü kubbe örtülü yald~zl~~ ba~a saat (Resim
9) Markwick Markham markal~~saatlerdir.
Y~ne Topkap~~Saray~~Müzesi koleksiyonunda Markwick Perigal London
(Env. No: 53/32), Markwick Markham Recordon (Env.No:53/ 346), Markwick Markham Perigal (Env. No: 53/99), Markwick Markham Ray Montegue
et Company (Env.No:53/73) ve James Newton imzal~~ (Env. No: 53/111)
müzikli saatler de deniz manzaras~~fon üzerinde hareket eden gemilerle bezenmi~tir.
irade tasnifi belgeleri aras~ nda bulunan 11 Muharrem 1264 (19 Aral~ k
1847) tarihli bir döküman da Topkap~~Saray~~Koleksiyonu'nda bulunan bir
134

Kurz (1975). s. 73.
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eser hakk~nda bize baz~~ ip uçlar~~vermektedir. Buna göre 1264 (1847) y~l~nda
Hunt ve Roskall adl~~ k~lyumcular~ n ~stanbula gelip saraya kabul edildikleri
ve bir süre sonra kendilerine saray kuruncust~~unvan~~verildi~i anla~~lmaktad~ r. Topkap~~Saray~~ Müzesi Koleksiyonu aras~nda Hunt & Roskall imzal~~
saatler vard~ r. Envt.No: 53/ 256 no'lu saat bunlardan biridir (Resim 10).
Topkap~~Saray~~saatleri ile ilgili ar~iv çal~~malar~~ s~ ras~nda tespit edilen
bir ba~ka belge (Belge 6) de bu gün Topkap~~Saray~~saat seksiyonunda ~sviçre
saatleri aras~nda te~hirde bulunan ve kadran~nda Marco Marchand Constantinople h~nzas~~bulunan bir eser üzerinde bizi dü~ündürmü~tür. Yirmi iki
Rebiülahir 1205 (29 Aral~ k 1790 M.) tarihli "Defterdar Kullarm~n takriridir"
diye ba~layan bir belgedei35 ~ngiltere tüccarlar~ndan Marko~an adl~~tilccardan üç adet saat sat~n alan merht~m Büyük Abdi Pa~a'n~n alacakhlar~ndan
Sakal~~Pendeli adl~~zimminin saatlerin bedeli olan alt~~bin be~~yüz elli kuru~u
ödemedi~i~~i, ~ngiltere elçisi, saatçinin borcunun ödenmesi için bir arzuhal
ile müracaat etti~ini, zimminin hissesine dü~en 5.889,5 kuru~t~n ödenmesi
emredilmektedir. Marco Marchand, belgeden de anla~~ld~~~~gibi ~stanbulda
çal~~an bir ~ngiliz tüccar~~ idi. Ancak, gerçekte, ~ngiliz de~il, Osmanl~~ tebas~ndan olup 25 y~l ~ngiliz elçili~i himayesinde beratl~~tüccar olarak çal~~m~~~
bir gayri miislimdi"". ~sviçre saati olarak te~hir edilen bu saatin kadran~ nda
Marco Marchand â Constantinople yazmas~na kar~~n, oturtma ~ngiliz
saatlerine benzerlik göstermesi bizi bu saat hakk~nda ~üpheye sokmu~tur.
Saatin arka kapa~~~ve iç aksamlar~~ görülmedikçe bu konuda kesin bir ~ey
söylemek mümkün de~ildir. En az~ndan, bu saatin ~stanbul'da imal edilmi~~
olabilece~i ya da ayn~~ki~inin ~ngilitere'den saatler getirtti~i dü~ünülebilir.
Bu belge yan~nda ba~ka belgeler de '37 ~stanbulda ~ngiliz saatçi ustalar~n~n yerle~mi~~.oldu~unu gösterir. Bilyilkdere'de ~ngiltere tebas~ ndan
Dopsion (Thomson?) ad~ nda bir saatçi bulundu~u anla~~ lmaktad~ r. Talihsiz
olan bu belge, Girilus Isterilcu ad~nda bir piskoposla saatçi Dopsion aras~nda
geçen bir tart~~ma sonucu mahkemeye ba~v~~rmalar~~ile ilgilidir. Dopsion'un
icar etti~i ev ve y~ k~lan duvardan dolay~~ meydana gelen tart~~ma sonucu
mahkeme edilecekleri ve Patrikhanenin Piskoposun mahkemede bulundurulmas~n~, öte yandan ~ngiliz elçisi ise bulundurt~lmamasm~~istedi~inden do13r. B~. Bk. Os. Ar., Cevdet - Maliye, No: 7981.

136 Ali ~hsan Ba~~~~(1983). Osmanl~~Ticaretinde Gayri Miislimler 1750-1839, Ankara, s. 25,
26, 29, 85.
137 B~. Bk. Os. Ar. Cevdet - Hariciye, No: 5766 .
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lay~~ ç~ kan bir tart~~ ma ile ilgilidir. Belge tarihsiz olmakla beraber 18. yüzy~l~ n
ikinci yar~s~~veya 19. yüzy~l ba~lar~na ait oldu~u san~lmaktad~ r.
6. Son Söz
On yedinci yüzy~ lda kraliyet hediyeleri olarak saraya gelmeye ba~layan ve
ticari alanda da birer lüks madde olarak toplumun çe~itli kesimlerince
ra~bet bulan ~ngiliz saatleri, uzun y~ llar ticari alanda da önemini sürdürür.
~ ngiliz saatlerine olan ilgi 18. yüzy~l~ n sonlar~na do~ru doruk noktas~na
ula~m~~sa da 19. yüzy~ lda bir azalma gösterir. Ancak 19. yüzy~l sonlar~nda ters
yönde bir geli~me ortaya ç~ kar. Antika eser toplay~c~lar', Türk pazarlar~nda
saatler aramaya ba~lar ve bulabildikleri k~ ymetli saatleri al~p, geri ~ngiltere'ye
ta~~ rlar. Türklerin eski moda diye yok pahas~na elden ç~ kard~klar~~saatler,
hemen Avrupal~~koleksiyoncular taraf~ndan kap~~~ llyordu. Böylelikle binlerce
saat bu ~ekilde geri ~ngiltere'ye ve ba~ka ülkelere ta~~n~r138. 1881-1907 y~llar~~
aras~ nda 26 y~l ~stanbul'da ya~ ayan Dorina L. Neave, 1894 y~ l~ nda Kapallçar~~ 'ya yapt~klar~~gezi ile ilgili izlenimlerinde bu konu ile ilgili ~unlar~~
yazmaktad~r:
"Sonunda, eskiden kurulmu~~tefecilerin bir benzerlerinin bulundu~u sevimli dükkanlar bölümüne geldik. Burada bulmay~~umduklar~m~z~~arad~k ve hayal k~r~kl~~~na u~ramad~ k... Avustralya
Elçili~inden Barones de Braun eski saat ar~yordu ve bundan bahseder bahsetmez her boy ve çe~itte]] mahfazalar~~ortaya ç~kartt~lar.
Köpek bal~~~~derisinden yap~lm~~~olan bu mal~ fazalarm, harikulade
i~lenmi~~olu~u kar~~s~nda ~a~~r~p kalm~~t~k. De~ersiz e~yalar ve modern icatlarm aras~na at~lm~~~bu tarihi e~yalar~n zenginli~i bizi hayret içinde b~rakm~~t~. "139.
Çok say~da ~ngiliz saati uzun y~ llar Topkap~~Saray~~saatlerinin bak~m~n~~
yapan Meyer Saat Fabrikas~~sahibi Wolfgang Meyer taraf~ ndan haz~rlanan katalogda yer almaktad~ r. Bu zengin koleksiyon, sarayda sadece Saatler Te~hir
Salonunda de~il, saray~n di~er bölümlerinde de görülebilir. Özellikle
Hünkâr Sofas~ nda sergilenen büyük boydaki ~ ngiliz saati bunlardan biridir.
138 Kurz

(1975). s. 99.
Doriana L. Neave (1978). Eski ~stanbul'da Hayat. Çev. Osman Önde~, ~stanbul, 1978
s.132-133.
139
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Bu çal~~ mada özellikle ar~ iv vesikalar~~yard~m~~ile özellikle diplomasi
ili~ kiler çerçevesinde uzun y~llar ~ngiliz hükümdarlar~n~ n Osmanl~~
padi~ahtan= gönlünü ho~~tutmak için elçileri ile adeta bir gelenek halinde
gönderdikleri saatleri tespit etmek mümkün olmad~. Koleksiyonda bulunan
çok say~ da cep saati veya duvar ve oturtma saatleri aras~nda hangisinin hediye, hangisinin sat~ n alma yolu ile geldi~ini söylemek mümkün de~ildir.
Ancak baz~~saatlerin kadranlar~~ üzerinde görülen taç motifleri bunlar~ n
büyük bir olas~l~ kla hediye olarak gelmi~~eserler olmas~~ihtimali ile ayr~~katagoride incelenmesini gerektirmektedir. Özellikle hediye olarak gelen baz~~
tablo, foto~raf gibi eserler ve kraliyet ni~anlar~ ndaki taç motifleri, saatlerin
üstündeki taç motifleri ile kar~~ la~t~r~ld~~~nda bu dü~ünce güçlenmektedir.
Örne~in Dolmabahçe Saray~ 'nda bulunan Kraliçe Viktorya'n~n tablosu ve
yine Dolmabahçe Saray~~kütüphanesinde muhafaza edilen Viktorya'n~n
foto~raf~ mn incelikle yap~lm~~~ajurlu gümü~~çerçevesinin üstündeki taç motifi ve yine burada muhafaza edilen Marwick Markham Perigal, London
markal~~saatin ve Topkap~~Saray~~Koleksiyonu'ndaki 53/77 envanter numaral~~Marwick Markham Darvainville markal~~saatteki taç motiflerinin benzerligi bu dü~ünceyi desteklemektedir.
Bu eserlerin men~ eilerine ait bilgilerde kar~~ la~~ lan bir problem ise rivayete dayal~~yak~~t~rmalann olmas~~ve zaman zaman özellikle eserlerin tarihleri aç~s~ndan yan~lt~c~~bilgiler verilmesidir. Örne~in, Topkap~~Saray~~
Müzesinde, Markwick Marharn- Perigal London imzal~~büyük boy, oturtma
saati ( Envt. No: 53/32) için envanter kay~tlar~~~ ngiltere kraliçesi Viktorya taraf~ ndan Sultan Abdülmecid'e gönderildi~i, bu saati getiren geminin korsanlar taraf~ ndan zaptedilince saati geri almak için korsanlara istedikleri para
ödendikten sonra saraya gelebildi~i kaydedilmi~ tir. Burada söz konusu olan
saatin özellikleri ~öytedin 240 x 103 x 53 cm boyutlar~nda olan bu oturtma
saati, içinde bulunan bir org vas~tas~yle müzik çalmaktad~ r. Kadran üzerinde
bulunan müzik selektörü U~ak Devir, Sabah Hafif, Samahe, Rasbar, Beni
Sait, Cantemiro~lu ve Hüseyni isimli yedi musiki parças~na ayarlanabilir.
Kadramn üzerinde bir deniz manzara.% bulunmakta, müzik çald~~~nda gemiler fon üzerinde hareket etmektedir. Saatin alt taraf~ndan bir ayna arkas~ nda çekmeceli bir dolap vard~r. Saatin zarf~~maundan olup, çekmeceleri
ise fildi~i ile süstenmi~tin Saatin boyutlar~~göz önüne al~nd~~~nda bunun diplomatik hediye olabilece~i varsay~mm~ n güçlü olmas~na kar~~ n Viktorya taraf~ndan gönderilmi~~olmas~~olas~l~~~n~ n güçlü olmad~~~~söylenebilir. Osmanl~~Saraylar~nda pek çok de~erli e~ya özellikle kraliçe Viktorya'n~n hedi-

950

NET~CE YILDIZ

yesi olarak an~ lmaktad~ r. Dolmabahçe Saray~ , Muayede salonundaki dev
avize özellikle bunlardan biridir ve bu kesinlikle kabul edilir bir say'
de~ildir"°. Özellikle saatin süsleme tarz~ n~ n daha erken dönemlere ait
oldu~u dü~ üncesi ve bu konuda her hangi bir belge olmamas~~nedeniyle de
bu konuda kesin bir ~ey söylemek do~ru olmaz. Ve hatta, çeltmeceli olmas~~
dolay~s~~ ile yukar~ da bahsedilen 1099 H./1688 M.) y~l~ nda Padi~ah Sultan
Süleyman'~ n cülüsunda gelen ve Enderun Hazinesi'ne kaydolunan hediyeler
aras~ nda 5 Recep 1099 (6 May~ s 1688) tarihinde verilen bir ba~ka `~ngiliz i~i
abanoz zarf~~ çekme çalar saat çekmece" tarifine benzer bir saat olabilece~ini dü~ündürmektedir.
Topkap~~Saray~~ saatleri saray~ n müzik kültürünü de yans~ tmalar~~yönleri
ile incelemeye de~er eserlerdir. Bat~~müzi~inin saraya ilk giri~i de ~üphesiz
bu saatler sayesinde olmu~ tur. Dallam'~ n tasarlad~~~~orgu padi~ah huzurunda çalmas~~ belki de Bat~~müzi~inin sarayda ilk dinletisidir. Minuet, Dance
Song, March, Bury Fair, Copenhagen Waltz, Turkish March gibi melodiler
de bu saatler sayesinde sarayda ilk kez dinlenmi~ti.
. Topkap~~Saray~~ ve Osmanl~~ pazar~ nda görülen Avrupa saatlerinin önemi
ile ilgili ~imdiye dek yap~lan ba~l~ca çal~~ malar olarak Percy Dawson'un makalesi, Otto Kurz'un yay~ nlad~~~~ European Watcl~ es and Clocks in d~e Near
East adl~~eseri, Wolfgang Meyer'in katalo~u, Aysel Tuzcular'~ n baz~~ çal~~malar~~ile Kemal Özdemir'in Osmanl~ 'dan Günümüze Saatler adl~~ kapsaml~~
kitab~~ olup, ~ ngiliz saatleri ise Christina Lewis'in Türkiyemiz dergisinde
yay~ nlanan makalesinde ele al~ nm~~t~r. Bu çal~~ mada ise, özellikle diplomatik
hediyeler ile ba~larak de~i~ ik yollarla saraya giren ve saray hazinesini ~~~
önemli bir bölümünü olu~ turan ~ ngiliz saatleri koleksiyonunun olu~umunun
tarihçesini ortaya ç~ kartma an~açlanm~~ ur. Çal~~man~ n di~er boyutunda ise
sanat tarihi ve sosyal tarih alan ~ nda oldu~u kadar, Osmanl~~ iktisadi tarihi
içinde de lüks maddeler aras~ nda ~ngiliz saat ticaretinin boyutlar~ n~~ tespit
ederek bu alana bir katk~~ sa~lamak amaçlanm~~ ur.
Her biri birer nadide eser olan bu saatlerin daha detayl~~ çal~~~ lmas~, bu
alandaki ticarette özellikle ileti~imin nas~l sa~land~~~~gibi konularla Osmanl~~ngiliz iktisadi ili~ kiler tarihine yeni boyutlar getirmesi, Türk be~enisinin
hangi kriterler çerçevesinde ö~renilip saatçi ustalar~~ taraf~ ndan uyguland~~~ ,
140

Bu konu ile ilgili yorum için Bk. Y~ld~z (1987). s. 405.
T.S.A. (Topkap~~Saray~~Arshi), D. (Defter) No: 22, varak: 14a.
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ayr~ca Türk sanat~n~ n Baulda~ ma gayretilerine olan etkile~imler aç~s~ ndan
incelenmesi ileriki çal~~malarla aç~~a ç~ kar~lacakt~ r. Di~er bir dile~imiz, bu
saatlerin çal~~~ r hale getirilmesi, müziklerinin de bir kereye mahsus çal~n~ p,
kaydedilerek salonda i~ itsel cihazlar yard~m~~ile izleyicilere dinletilmesidir.
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Ekler:
Belge: 1
Topkap~~Saray~~Ar~ivi, (T.S.A).Defter No: 8829, varak ila,
Tarih: 13 Muharrem 1180 (19 Haziran 1766).
Fi 13 Muharrem 1180
Mübarek rikâb-~~ hümayuna cediden vürud eden ~ ngiliz balyozu
kullan~m~~pe~ke~idir
Makam çalar pe~tahta saati, ma iskemle
~smetlü Sultan saray~na teslim - 13 Muharrem 1180

adet: 1

Mücevher alt~ nla ark~n kutu içinde badzehr gizli ma zincir
k~ t'a 1
Topkapusunda ~evketlü efendimiz hazretlerine yaln~z mücevher kutusu
teslim olunmu~tur.
Diba zir'a
Atlas
~ngiliz çukas~~
Çiçekli kadife
Telli kadife

zir'a: 100
zir'a: 100
zir'a: 50
zir'a: 50
zir'a: 50
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Belge: 2
Topkap~~Saray~~Ar~ivi (T.S.A). Evrak No: 3961/16
Tarih: c. 18. yy.'~n ikinci yar~s~ .
Mübarek rikâb-~~hümayun-~~ ~ahaneye cediden vürud eden ~ngiliz
balyozu kullar~ n~n takdim edece~i pe~ke~-i hakiranesidir.
Makam çalar pe~tahta saat
~skemlesi ile
Mücevher altunlu ark~n kutu içinde badzehr gizli ma zincir
Diba
Atlas
Telli kadife
Çiçekli kadife
Çuka

k~ t'a 1
k~ t'a 1
zir'a 100
zir'a 100
zir'a 50
zir'a 50
zir'a 50
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Belge: 3
Topkap~~Saray~~ Ar~ivi (T.S.A.) Evrak No: 3961/18
Tarih: c. 18. yy..
Mübarek rikâb-~~ kamertab-~~ hazret-i cihandariye cediden gelen ~ngiltere
elçisinin getirdi~i hediye-yi acizanesidir:
Kebir musanna' pe~ tahta saati
Mücevher kutu derununa mevzu' badzehr
Telli üstufe donluk
10

k~t'a 1
k~ t'a 1
zir'a 100 zir'a
3 10
97

Çiçekli kadife donluk

zir'a 50 zir'a
1 10
49

Atlas donluk

Kemhab parka

Elvan çuka donluk

5

10

zir'a 1000 zir'a
1 10
97

2

zir'a 50 zir'a
O 25
49

15

zir'a 50 zir'a
3 5
47

~ah i
Mahud

2

~ah i
Mahud

37
9

8
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Belge: 4
Topkap~~Saray~~Ar~ivi (T.S.A)., E. No: 2018/1,
Tarih: c. 18.yy. ikinci yar~s~.
Saatin tahtas~~üzerinde iki lâf~ z mestur olub, on ikiyi gösterdi~i mahallin
alt~nda yaz~lan lâfiz Sen Lu'dur ve alt~y~~gösterdi~i mahallin dahi mestur olan
Londra'd~r. Sen Lu ~ngiltere'de me~hur bir nefer saatçinin ismidir ki on be~~
sene mukaddem ~ngiltere Kraliçesinin saatçi ba~~s~~ imi~. Gerek mesfûrun
i~ledi~i ve gerek el'an o~ullar~ n~n i~lemek üzere olduklar~~ saatler begayet
muteber olub hatta bu taraflarda Markovid ve Perigal saatlerine nas~l itibar
ederler ise Cezayir Garb Ocaklann~ n dahi mesfür saatçinin kârhanesinden
ç~ kan saatlere aynen aymyle ol kadar itibar ederler imi~. Londra lafz~~ dahi
ma'lum oldu~u vechile ~ngiltere devletinin makarr-~~hükümetidir.
Saatin rakkas zarf~~üzerinde zikr-i ah rakam ve elfaz mesturdur: 3854.
Daniel Sen Lu ki ha~metlû Kraliçenin saatçisidir.
Rakam-~~mezkur kârhane defterlerine kaydolunub i~ bu saatin in~as~~
tarihine kadar üç bin sekiz yüz elli dört aded kârhane-i mezküreden ç~km~~~
oldu~una i~aret imi~~ve rakam-~~mezkürun saatin iç taraf~na yazd~r~lmas~~i~bu
kârhaneden ç~ kan bu makule saatlerin kesret-i is' timali cihetiyle revaça ve
itibar~~ima etmek meram~na mebnidir.
Pi~tov, Paris pi~tovudur. Hatta kunda~~~üzerinde Paris'de Penine'nin
deyü mesturdur. Penine ise Paris ~ehrinde me~hur bir kârhane üstad~n~ n
ismi imi~.
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Belge: 5
Ba~bakanl~~Ar~ivleri, Osmanl~~Ar~ivi (B~. Bk.0s. Ar.), Cevdet-Hariciye,
No: 8330,
Tarih: 28 Rebiülahir 1159 / 20 May~s 1746.
Enderun-i Hümayun için ~ngiliz elçisi vas~tas~yle Londra'ya sipari~~edilen
e~ya hakk~nda mamulau havi
~ngiltere'de vâki kumpanya tabir olunur tüccar Cumhuri (John
Harrison?) taraf~ndan Asitane-i Saadet'te mukim ~ngiltere Elçisi vekiline bu
defa gelen bir k~t'a mektubun hülâsa-~~tercümesidir.
Bundan akdem Enderun-~~Hümayundan elçi Kuvalir Fokner (Cavalier
Fawkner'e) emir ve sipari~~olunan tuhafa müteallik mümaileyhe tahrir
eyledi~imiz mektuba ~skoçya'dan Kralzadenin maiyetinde bulundu~u
mahalden gelen cevab~~budur ki, salifüzzikr tuhaf~~müddet-i kesireden beri
üstadlanna sipari~~eylemi~im ve Londra'dan ordular~ yla azimetimizden
mukaddem aynalar itmam olmak üzere idi ve lakin saatler tarz-~~garip ve
bimisil olmaktan na~i güçle iltizam edecek bir üstad bulunub müba~eret
etmi~tir ve mesfur itmam etti mi ve henüz etmedi ise ne vakte dek itmam~ na
kadir olur sual olsun deyu elçi mümaileyh mektubunda i~aret etmekte bu
tarafta zikrolunan tuhaf~ n nezaretine memur olan elçi-i mumaileyhin
adam~s~ndan istihbar olundukda, aynalar itmam olmu~ tur ve lakin saatler
âsir-ül-imâl olduklar~ ndan ancak üç dört aya dek tamam oldukta maan
veyahut ba~kaca irsal edeyim deyü istizan ve tarik-~~emniyet-i sual içun elçi-i
mümaileyhe mektub tahrir ederim deyü mesfur adam~s~ ndan cevab eyledi~i
malumunuz olup vürudunda atebeye arz eylemeniz için i~bu mektub tahrir
olunmu~tur.
Fi 21 ~ehr-i May~s yani fi 28 Rebiülahir 1159

OSMANLI ~MPARATORLU~U'NDA ~NG~L~ Z SAATLERI
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Belge: 6
Ba~bakanl~~Ar~ivleri, Osmanl~~Ar~ivi (B~. Bk.0s. Ar.), Cevdet - Maliye
No: 7981, 22 Rebiülahir 1205 /30 Aral~ k 1790.
~zzetlû Defterdar Efendi
Takririniz Mucibince tanzim eyleyesun deyu buyruldu.
22 Rebiülahir 205 /1790 Aral~k 30)
Defterdar Efendi kullar~ mn takriridir:
Mütevefaa Büyük Abdi Pa~a'n~ n dainlerinden Sak~ zl~~ Pandeli nam
zimminin bundan akdem ~ngiltere tüccar~ ndan saatçi Marku~an nam
tacirden alt~~bin be~~yüz elli kuru~~semen ile mübayaa edib badehu mütevefay~~ mü~ arünileyhe deft ve teslim eyledi~i üç adet mücevher alt~n saatlerin
esman~~tacir-i mersuma eda ve teslim olunmad~~~n~~binaen tacir-i mersum ile
zimmi-i mesfur mukaddema sadrerum faziltlû semahatlû efendi hazretleri
huzurunda ledel-terafü tacir-i mersum iddia-i mezkuresini ber-vech-i ~er'i
isbat ve edas~ na hükm-ü ~er'i lâhik oldu~unu mu~ 'ir taraf-~~ ~erden verilen
ilâm-~~ ~ eri mucibince zimmi-i mersumun cihet-i âhardan müteveffa-y~~
mü~arünileyhin zimmetinde külliyetli matlubu olmakla tacir-i mersumun
zimmi-i mesfurda olan mezkûr-ül mikdar mahkum-~~ bih hakk~~müteveffa-y~~
mü~arünileyhin muhalefat~~ bahas~ ndan zimmi-i mersumun marüzzikr
düyûnu müsbitesi saatçi-i mesfura i'ta buyrulmas~na ~ngiltere elçisi baarzuhal ile istida etmekten muteveffa-y~~ mü~arünileyhin füruhat olunan
muhalefat bahas~~ guramâ vechile eshab-~~ düyûnuna i'ta olunmak bab~nda
~ erefyafte-i südur olan Hatt-~~ Hümay~ln-u ~evketmakrun mucibince zimmi-i
mersumun zimmet-i muteveffa-y~~ mü~arünileyhde muhtemelissübut olan
matlubu her ne ise badettahkik has~ l olacak hisse-i guramâs~~ saatci-i
mesfurun alaca~~ na i'ta olunmas~~ bab~nda sad~ r olan ferman-~~âlileri
mucibince Ba~~Muhasebeye kay~ t olunup i~ bu sene-i mübareke evail-i
muharreminde saatçi-i mesfura suret verilmi~di. ~imdi saatçi mersumun
takdim eyledi~i bir k~t'a arz~hal-~~mefhurunda müteveffay-y~~mü~arünileyhin
ashab-~~ dûyununa tahsisen furuht olunan muhalefat-~~ bahas~ ndan mesfur
Pandeli zimminin hisse-i guremas~~ ne ise ber-mucib-i suret kenduye i'ta
buyrulmas~n~~tahrir ve istida etmekle iktiza-y~~nizam~~sual olundukta zimmi-i
Belleten C. LXX, 61
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mersumun zimmet-i mü~arünileyhde matlub-~~ müsbeti olan mal~m~-ü' miktar
~nebali~den hisse-i guramas~~ kenduye verilmeyib ber-mucib-i suret saatçi-i
mesfura verilmek için ba-ferman-~~ âli kayd~~ balâsma ~erh verilmi~~olma~la bu
takdirce zimmi-i mesfurun ber mantuk-~~derkenar guramada hissesine isabet
eden be~~bin sekiz yüz seksen dokuz kuru~~ber-mucib-i suret i'tas~~ irade
buyrulur ise sahib-i arzuhalin yedinde olan ilan-~~~eri'i badelh~fz müteveffa-y~~
mü~arünileyhin ashab-~~ cli~yununa tahsis k~ l~ nan muhalefat-~~ bahas~ ndan
havaleten verilmek için hazine tezkeresi i'tas~ yla tanzimi iktiza eyledi~i ba~~
muhasebeden derkenar olmunmu~ dur. Manzur ve malum-~~ devletleri
buyruldukta derkanar-~~ mucibince tanzim-i nu~vaff~ k-~~ emr ve rey-i âlileri
buyrulur ise emir ve ferman devletlü saadetlu sultan~ m hazretlerini~~dir.
Tezkere verildi
25 Rebiülahir 205
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Belge 5 - Ba~bakanl~ k Ar~ivleri, Osmanl~~ Ar~ivi (B.~ . Bk. Os. Ar.), Cevdet-Hariciye, No: 8330,28
Rebnilahir 1159 (20 May~ s 1746).
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Belge 6 - Ba~bakanl~ k Ar~ivleri, Osmanl~~ Ar~ivi (B~. Bk. Os. Ar.), Cevdet-Maliye, No: 7981,22
Rebiülahir 205 (20 May~s 1790).
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Resim I - Francis Perigal, London Exchange
markal~~ do~u müzi~i çalan saat.
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)

Resim 2 - London Recordon markal~~ müzikli ve hareketli gemi
manzaral~~ saat. (Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)
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Resim 3 - Markwick Markham Perigal markal~,
müzikli masa saati. (Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)

Resim 4 - Marwick Markham, London imzal~~ saat.
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)
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Resim 5 - George Prior markal~~müzik çalar masa saati. (Topkap~~ Saray~~Müzesi.)

Resim 6 - Lale ~eklinde Bird imzal~, ayet ve ~brahim, 1063 yaz~ l~~ kolye saat.
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)
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Resim 7 - Alt~ n mine i~li kutu üstüne oturtulmu~~Markwick Markham markal~~ saat.
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)

Resim 8 - Markwich Markham, London markal~~ sedef kakmal~~ zarfl~~ orglu saat.
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)
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Resim 9 - Markwick Markham, London markal~~
masa saat. (Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)

Resim 10 - Hunt & Roskall, London markal~~ masa
saati. (Topkap~~ Saray~~ Müzesi.)

