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Sunuş ve Teşekkür

İngiliz gazeteci-yazar George Frederick Abbott bir önsözün-
de, asık suratlı değil eğlenceli olması nedeniyle, kitabının ciddi bir 
çalışma olmadığının düşünülmeyeceğini umduğunu belirtiyor. 
Ve “Tarihi bir anlatı, bir tür üst düzey romandır. Kahramanları ve 
hainleri, iniş çıkışları ve felaketleri vardır. Bütün bunlar en ağır-
başlı kişileri bile eğlendirme yetisine fazlasıyla sahiptir. Ne var ki 
eğlencenin gerçeğin üzerine kurulması gerekir, gerçeğin keşfi ise 
zahmetli bir hamaratlık gerektirir” diyor.

16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda görev 
yapmış yabancı elçilerin deneyimlerinden kesitler sunan bu ki-
tabı hazırlarken, dilimizde konuyla ilgili yeterince başvurulabi-
lecek malzeme bulunmadığını görmek beni yabancı kaynaklara 
yöneltti. Büyük çoğunluğu 1900 öncesinde yazılmış, artık anti-
ka değeri taşıyan, bazılarının varlığı bile unutulmuş eski kitaplar 
arasında geçen ön çalışma yıllarca sürdü. Fakat konunun renkli-
liği açısından her anı zevkli geçti.

Bu zorlu ve titiz araştırma sonucunda toparlanan bilgileri la-
yıkıyla bir araya getirip biçimlendirebilmiş, sıkılmadan okuna-
bilecek bir bütün halinde kaleme alabilmiş olmayı dilerim.

Akıcılık açısından, elçilerin asalet unvanlarıyla birlikte hay-
li uzun olabilen isimleri metin içinde ilk geçtikleri yerde tam, da-
ha sonra kısaltılmış şekilleriyle yazıldı. Olağanüstü elçi, büyükel-
çi, özel elçi gibi tanımlamalara da sadece konunun gerektirdi-
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ği durumlarda yer verildi, genel olarak kitap boyunca “elçi” söz-
cüğü kullanıldı. Aynı şekilde, “balyos” (bailo) olarak tanımlanan 
dönemin Venedik Cumhuriyeti elçilerinden de “elçi” olarak söz 
edildi.

Remzi Kitabevi Yayın Koordinatörü sayın Öner Ciravoğlu’na 
ve önerileri, uyarıları, yönlendirmeleriyle kitabın mümkün olan 
en iyi haline ulaşmasını sağlayan değerli editör sayın Neclâ 
Feroğlu’na şükran borçluyum. Sayın Hatice Taş’a sabrı ve titiz 
çalışması, Emrah Apaydın’a kitabın föyüne verdiği emek için  
içten teşekkürlerimi sunarım. 

Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen eşim Önay Yılmaz’a da 
bütün kalbimle teşekkür ederim.

Suadiye, Nisan 2014
Güzin Özen Yılmaz
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BİRİNCİ BÖLÜM

“Büyük Türk”e Armağan Yarışı

Kraliçe Elizabeth’ten Topkapı Sarayı’na 
muhteşem armağan

Padişahın sihirli bir yılan gibi denizin üzerinde süzülen al-
tın renkli saltanat kayığı pencerelerden göründüğünde, Topkapı 
Sarayı’ndaki coşku en üst düzeye ulaştı. 

Merak ve sabırsızlıkla beklenen gün nihayet gelip çatmıştı. 
Az sonra olağanüstü bir gösteriye tanık olunacaktı: İngiltere 

Kraliçesi I. Elizabeth’in Osmanlı padişahı III. Mehmet’e gön-
derdiği muhteşem armağanın açılışı yapılacaktı. 

Onu henüz çok az kişi görebilmişti. El değmeden, kendi ken-
dine sergilediği marifetlerle insanı şaşkına çevirdiği söyleniyor-
du. Neye benzediğini sadece, saraydaki kurulumu yapan İngiliz 
ustaya hizmet eden acemi oğlanlar biliyorlardı. Onların da ağzı 
sıkıydı ve ser verip sır vermiyorlardı.

Armağan 1599 başlarında Londra’dan İstanbul’a yola çıkar-
ken resmi kayıtlara, “Büyük Türk’e,1 diğer milletleri, özellikle 
Almanları dehşete düşürecek büyük ve görülmemiş bir arma-
ğan gidiyor,” diye not düşülmüştü.2

“Büyük Türk”, İslam âleminin halifesi, toprakları üç kıtaya 
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yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun başı, dönemin en güçlü ki-
şisiydi. 

Kanuni Sultan Süleyman Bender Kalesi’ndeki bir yazıta, 
“Ben, Tanrı’nın kulu, bu dünyanın sultanıyım. Tanrı’nın ina-
yetiyle ümmeti Muhammed’in başındayım. Adına Mekke ve 
Medine’de hutbe okunan Süleyman’ım ben. Ben, Bağdat’ta şah, 
Bizans diyarlarında kayser, Mısır’da sultanım, donanmalarını 
Akdeniz, Mağrip ve Hind’e yollayan sultanım. Macar taht ve ta-
cını alan ve onları bir kuluna bağışlayan sultan benim. Voyvoda 
Petru başkaldırdı, ancak atımın ayakları onu toz eyledi; Boğdan’ı 
da fethettim” yazdırmıştı.3 

Habsburglara savaşta yenilip hapse düşen Fransa Kralı I. 
François yardım istediğinde 1526’da ona gönderdiği yüreklen-
dirici cevapta da kendini, yazışmalarında yaptığı gibi, “Sultanlar 
sultanı, hanlar hanı, dünya hüsrevlerine taç veren, Allah’ın dün-
yadaki gölgesi” şeklinde tanımlamıştı.4 

Karada, yaklaşan Osmanlı ordusunun “Türk çanları” ile yer 
gök inletilerek dört bir yana haber salındığı; denizde, Kap tanı-
derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın kadırgasının direğine astığı 
sarık uzaktan görününce, gemilerin kara içlerine kadar kaçtık-
ları günlerdi.5

Batı’dan gelen saatçi dükkânı gibi elçiler
Batılı hükümdarlar, hışmına uğramaktan kaçındıkları ve 

dostluğunu kazanmakta fayda gördükleri bu güçlü sultanla-
rın bir tutkusunu keşfetmişlerdi: saatlere ve gelişmiş mekanik 
oyuncaklara bayılıyorlardı. En çok hoşlarına gidense, birden 
fazla işlev gören, şaşırtıcı ve eğlendirici olanlardı.

Bu keşfin ardından bir rekabet başlamış ve Avrupa’nın en 
tanınmış ustaları hükümdarlarının özel siparişleriyle, Osmanlı 
sultanının en çok beğeneceği armağanı üretmek için birbirle-
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riyle kıyasıya yarışa girmişlerdi. Bütün beceri ve yaratıcılıklarını 
ortaya dökerlerken, Avrupa’dan İstanbul’daki saraya doğru yo-
la çıkan her armağan bir öncekinden daha gelişmiş ve sürpriz-
lerle dolu oluyordu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’ın başkentini fet-
hettiği 1541 yılında, Kral Ferdinand’ın barış arzusuyla Kanuni 
Sultan Süleyman’a gönderdiği saat, zamanın yanı sıra gezegen-
lerin hareketlerini de gösteren bir gökevi şeklindeydi.6

Fransa elçisinin 1547’de armağan getirdiği görkemli saat, ay-
nı zamanda masa fıskiyesi işlevi de görüyordu.7

Habsburg hanedanının başı, Kutsal Roma-Germen İm pa-
ratoru II. Rudolf ise 1591’de elçisiyle III. Murat’a, hepsi birbi-
rinden şaşırtıcı 6 saat birden göndermişti: 

Kule biçiminde olan çaldığı zaman, içindeki odalarda Türk 
kıyafetli cambazlar sağa sola koşuşarak pencerelerden dışarı ba-
kıyorlardı. 

Küp şeklinde olan çaldığında, Türkler dışarı fırlayıp atlarına 
binerek dövüşmeye başlıyor, saatin çalması sona erince de tek-
rar içeri giriyorlardı. 

Dikey, uzun olan saatin tepesinde, ağzında kaz tutan bir kurt 
duruyordu; her saat başında kurt koşarak kaçıyor, bir Türk ko-
valayarak tüfeğini ona yöneltiyor ve saatin son vuruş darbesiyle 
birlikte de kurdu vuruyordu. 

Kare olanın üzerindeyse gözlerini sürekli döndüren bir Türk 
vardı ve saatin çalmasıyla birlikte kafasıyla ağzını da oynatma-
ya başlıyordu. 

Öteki iki saatse, zincirlere sarılı altıgen bir toptan, ki saat ça-
lınca bu zincirler beklenmedik biçimde topun çevresinde eğilip 
bükülerek şekilden şekile giriyorlardı ve mükemmel oyma işçi-
liğiyle süslenmiş bir çalar saatten oluşuyorlardı.8

Kutsal Roma-Germen İmparatoru’nun elçisi, padişahın ya-
nı sıra Osmanlı erkânı için de çok sayıda saat getirmişti. Çünkü 
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onlar da padişahla aynı tutkuya sahiptiler ve Batı’dan gelen bu 
coşku verici armağanlardan paylarını almak istiyorlardı. 

Zaten armağan yarışı başladığından beri, Osmanlı payitah-
tına yaklaşan Batılı elçilerin kervanları artık saatçi dükkânlarını 
andırmaktaydı.9

Yarışta öne geçiveren İngiltere
Osmanlı sultanına ilginç armağan gönderme yarışına 16. 

yüzyılın sonlarına doğru İngilizler de katılmış ve katılır katıl-
maz, o güne kadar eşi benzeri görülmemiş armağanlarıyla en ön 
sıralara geçivermişlerdi.

1583 baharında İstanbul’a gelerek top atışlarıyla III. Murat’ı 
selamlayan Susan of London isimli gemi, İngiltere’nin ilk Os-
manlı Elçisi William Harborne ile padişaha gönderilen değerli 
armağanlar taşıyordu. Bunların arasında bir de ilginç saat vardı. 

Neredeyse seyyar bir küçük tiyatro gibi olan dörtgen kai-
deli saatin dört yüzünün her birinde farklı sahneler sergileni-
yordu. 

Birinci yüzde kadın ve erkek işçiler kuyulardan su çeki-
yor, maden çıkartıyor, bunları el arabalarına yükleyerek götü-
rüp ocaklarda işliyorlardı. İkinci yüzde, iki farklı mekânda ki 
biri park, diğeri zemininde çeşitli sürüngenlerin dolaştığı vahşi 
hayvanlarla dolu bir ormandı, avcılar av köpekleriyle geyik av-
lıyorlardı. Üçüncü ve dördüncü yüzlerde sürüleri güden çoban-
lar, toprağı işleyen çiftçiler, piyade ve süvarilerden oluşan asker-
ler vardı. Bütün bunların üzerinde en tepedeyse etrafı sularla 
çevrili, asma köprüsü ve değirmeni olan, dörtgen bir kale bulu-
nuyordu. Ve saat çaldığında aletin üzerindeki her şey çalışmaya 
başlayarak 15 dakika boyunca sürekli hareket ediyordu. Değerli 
taşlarla bezenmiş olan saatin, ormanın ağaçları da dahil olmak 
üzere aksamlarının çoğu gümüştendi.10
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İngilizlerin Osmanlı sarayına gönderdikleri bu ilk armağan 
III. Murat’ın büyük beğenisini kazanmıştı ve padişah onu sık 
sık çaldırarak eğlenmişti. Dönemin yazarlarından Mustafa Sâfî 
Efendi’nin darüssaade ağasından öğrendiğine göre, saat insanı 
kendine “akıllar vasfında hayran” bırakıyordu.11

III. Murat vefat edip yerine oğlu III. Mehmet geçince, taze 
Osmanlı-İngiliz dostluğunun kesintiye uğramadan sürmesi di-
leğiyle, Kraliçe Elizabeth bu kez de yeni padişah için çok özel bir 
armağan yaptırıp göndermişti. 

25 Ağustos 1599 günü, saltanat kayığı saraya yaklaşmakta 
olan III. Mehmet’in açılışını yapması heyecanla beklenen ve o 
güne kadar saraya gelen en muhteşem şey olduğu söylenen ar-
mağan işte buydu. 

Kraliçe tarafından İngiltere’nin en deneyimli org ustaların-
dan Thomas Dallam’a sipariş edilmiş ve yapımı aylar sürmüştü. 

Londra-İstanbul arasındaki yolculuğuysa çok zorlu geçmiş 
ve başından itibaren tehlikeli bir maceraya dönüşmüştü.

İngiliz Kanalı korsanları padişaha giden 
armağanın peşinde

İngiliz usta Thomas Dallam kraliçenin armağanını yapıp ha-
zırladığı gibi, Topkapı Sarayı’na götürerek kurmakla da görev-
lendirilmişti. Şubat 1599’da Hector isimli gemiyle Londra’dan 
yola çıkarken, kara kışta başlayan bu yolculuğun 6 ay süreceğini 
ve İstanbul’a ancak yaz sonunda varabileceklerini, büyük olası-
lıkla tahmin etmemişti.

Denize açılmalarından kısa süre sonra rastladıkları iki İngiliz 
denizci tarafından büyük bir tehlikeye karşı uyarılmışlardı: 
Osmanlı sultanına değerli bir armağan gittiğini duyan İngiliz 
Kanalı korsanları, 7 gemileriyle pusu kurmuş, Hector’u bekli-
yorlardı. Denizcilerin Plow isimli gemileri bu korsanlar tara-
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