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önder!len org, Osmanlı 
sarayı !ç!n, yapısı ve meka-
n!zması açısından son de-
rece !lg! çek!c! ve g!zeml! 
b!r arma"andır. Kral!çe 
El!zabeth’!n b!zzat !lg!le-

nerek, dönem!n ünlü org yapımcısı #omas 
Dallam’a ısmarladı"ı de"!$!k mar!fetler! olan 
bu müz!k alet!, yapılı$ından !t!baren Osman-
lı topraklarına ula$ma ve Sultan’a takd!m 
ed!lme a$amalarına kadark! süreç ve hatta 
ömrünü tamamlayı$ı dah!l olmak üzere, ken-
d! g!zem!ne paralel, !lg!nç h!kayelere tanık 
olmu$tur. Bu anlamda en öneml! kaynak, 
Sultan !ç!n yaptı"ı orgu, %ubat 1599 !le Mayıs 
1600 arasında Londra’dan &stanbul’a kadar 
get!ren, kuran ve yurduna dönen #omas 
Dallam’ın Hector’dak! (Dallam ve orgunu 
&stanbul’a kadar götüren gem!) yolculu"u ve 
&stanbul’dak! günler! sırasında tuttu"u gün-
ced!r. &lk kez 1893 yılında basılan güncey! 
b!ze ula$tıran Stanley Mayes’!n “An Organ 
for the Sultan” ba$lıklı k!tabıdır. Ba$bakanlık 
Osmanlı Ar$!vler! kataloglarında yaptı"ım 
taramada Osmanlı sarayına gönder!len bu 
de"erl! ve tar!h! önem arzeden hed!yeyle !lg!l! 
b!r belgeye ula$amadım. Böyles!ne öneml! 
b!r olayın ar$!vlerde kaydının olmaması ben! 
b!r hayl! $a$ırttı. N!tek!m, Mayes’!n k!tabının 
Türkçeye çev!r!s!n! yapan Hal!m Spatar da 
yazdı"ı önsözde Türk!ye’de basılmı$ b!r takım 
k!taplarda Dallam’ın günces!nden özetler!n 
bulundu"unu ancak “b!z!m tar!hsel belgele-
r!m!zde böyle b!r b!lg!ye rastlanmaması”nı 
gar!psed!"!n! !fade etmekted!r. 

K!tabı okurken, Osmanlı sarayında b!r dö-
nem sesler!n!n yankılandı"ını h!ssett!m ve 
bunu müth!$ etk!ley!c! buldum. Barındırdı"ı 
tekn!k özell!klerle !nsanın hayal gücünü zor-
layan bu sıradı$ı müz!k alet!n!n son derece 
!lg! çek!c! oldu"unu dü$ündü"üm h!kayes!n! 
kısaca payla$mayı hede'ed!"!m bu yazım da, 
ana kaynak olarak Dallam’ın günces!n! ve 
dolayısıyla Mayes’!n !lg!l! k!tapta aktardık-
larını temel almaktadır. 

!stanbul’a Yolculuk

Kral!çe I. El!zabeth’!n resm! evrakları arasın-
da yer alan 31 Ocak 1599 tar!hl! b!r mek-
tup, &ng!l!zler!n Osmanlı !mparatorlu"una 
sıradan b!r hed!yeden z!yade Sultan’ı hatta 
belk! de tüm dünyayı etk!leyeb!lecek, !lg!nç 
ve sıradı$ı b!r hed!ye göndermek !sted!kler!n! 

!spatlamaktadır. &ng!ltere, böylece, Osman-
lıyla t!car! !l!$k!ler açısından d!"er ülkeler!n 
önünde yer almayı ummaktadır. Mektupta 
yer alan b!r cümlede $öyle denmekted!r: “&$te 
s!ze, Büyük Türk’e g!den, ku$ku yok k! üze-
r!nde çok konu$ulacak, ba$ka uluslar, özell!k-
le Almanlar arasında !ler! ger! konu$malara 
yol açacak, onları son derece utandıracak 
büyük ve sıradı$ı b!r arma"an.”

#omas Dallam’a org ısmarlandı"ında, Dal-
lam, orgu Osmanlı Sultan’ı !ç!n yapaca"ını 
b!lmemekte ve kral!çeye tesl!m edece"!n! 
zannetmekted!r. N!tek!m yapılan planlar 
da, tüccarların numaralandırılarak parçala-
nacak orgu, eller!ne ver!lecek tal!matnamey-
le Sultan’ın sarayında kurmaları yönünded!r. 
Ancak, org, kral!çeye sunuldu"unda bunu 
onaylamadı"ı ve “Dallam g!decek. Kaç k!$! 
gerek!yorsa yanına alsın. (...) Arma"anımızı 
tehl!keye atamayız” uyarısında bulundu"u 
b!ld!r!lmekted!r. Kend!s!yle b!rl!kte &stanbul’a 
seyahat edecek ek!b! bel!rleyen Dallam, ha-
zırladı"ı orgu adamlarıyla parçalara ayırmı$, 
bunları paketleyerek yolculuklarını yapacak-
ları t!car! b!r gem! olan Hector’un ambarına 
yerle$t!rtm!$t!r. 9 %ubat 1599’da b!nd!kler! 
gem!, 13 %ubat’ta havanın ve den!z!n uygun 
ko$ullarda olmasıyla yelken açarak uzun ve 
me$akkatl! &stanbul yolculu"u !ç!n yola ko-
yulmu$tur. Bu yolculuk fırtınalara, korsan 
baskınlarına gebed!r. Gem!; Cezay!r, Halep, 
Kıbrıs g!b! duraklarında Türk yolculara da 
ev sah!pl!"! yapmı$tır. Altı ay üç gün süren 
den!z yolculu"unun ardından &stanbul’a varan 
Hector, Yed!kule açıklarına dem!r atmı$tır.

!ngiliz Kraliçesinden 
Topkapı Sarayı'na 
Gizemli Hediye
Osmanlı !mparatorlu"u, her ne kadar, 19. yüzyılda akt#f b#r modernle$me 
sürec#ne g#rerek batı müz#"# konusunda atılımlarda bulunduysa da bu mü-
z#kle tanı$ıklı"ı aslında çok daha esk# yüzyıllara g#tmekted#r. Bu anlamda 
vereb#lece"#m#z erken örneklerden b#r#, 16. yüzyılın sonunda, !ng#ltere 
Kral#çes# I. El#zabeth’#n hem dostlu"unu kazanmak hem de !ng#ltere ve 
Osmanlı arasındak# t#car# #l#$k#ler# gel#$t#rmek maksadıyla dönem#n Osmanlı 
Sultanı III. Mehmed’e gönderd#"# hed#yeler#n arasında yer alan orgdur.

G



www.neof!larmon!.com/Ocak-"ubat

Kötü B!r Süpr!z

!stanbul’a varınca ek"b"n "lk "#" orgun par-
çalarını "çeren sandıkları kontrol etmek 
olmu#tur. !stanbul Pera’dak" !ng"l"z büyü-
kelç"l"$" de sabırsızlıkla Dallam’ın orgunu 
elç"l"k b"nasına beklemekted"r. Planlanan, 
orgun elç"l"kte sandıklarından çıkarılarak 
gözden geç"r"lmes" ve kurulması, yapılacak 
kontrolden sonra Sultan’ın sarayına takd"m 
ed"lmes"d"r. Ancak bu süpr"zl" müz"k alet"n" 
b"nb"r emekle yapan ve Osmanlı topraklarına 
ula#tıran ek"b" ve !ng"l"z büyükelç"s"n" kötü 
b"r süpr"z beklemekted"r. Z"ra orgun amba-
lajlarını açtıklarında orgun her yer"n"n kü%e 
kaplı oldu$unu farketm"#lerd"r. Olu#an bu 
hasar büyük b"r #ok etk"s" yaratmı#tır. Fırtı-
nalar, ısı farklılıkları g"b" çe#"tl" bad"relerle 
den"zde altı ay geç"ren ve “d"$er elç"ler" ha-
setten çatlatacak olan bu ola$anüstü org”un 
çatlamı#, kü%enm"# olmasının yarattı$ı hayal 
kırıklı$ından b"r müddet sonra çıkan !ng"l"z 
elç"s", Dallam’a hemen orgun tam"r ed"lme-
s"n", yapılır yapılmaz da tekrar Hector’a ta-
#ınarak, en göster"#l" ve caz"bel" b"r b"ç"mde 
süslenm"# gem"yle Sultan’ın sarayına götü-
rülmes"n" emretm"#t"r. 

Hemen "#e koyulan Dallam ve ek"b", orgu 
gözden geç"rd"kler"nde mekan"zmasının #ans 
eser" zarar görmed"$"n", sadece  do$rama "#", 
boya ve vern"$"n hasara u$radı$ını tesp"t et-
m"#lerd"r. Sadece yemek araları vererek ve ne-
redeyse h"ç konu#mayarak sürdürülen on be# 
günlük, yo$un tam"r çalı#maları net"ces"nde 
org, Sultan’ın huzuruna çıkmaya hazırdır.

Thomas Dallam Orguyla Sultan III. 
Mehmed’!n Huzurunda

Dallam, günces"nde hed"yes"n" merakla bek-
leyen Sultan’ın, org daha saraya ta#ınmadan, 
sırf onu daha yakından görmek "ç"n hünkar 
kayı$ıyla gem"n"n etrafını dola#tı$ından bah-
setmekted"r. Anla#ılan bu g"zeml" hed"ye, 
nasıl kar#ılanaca$ını merakla bekleyen !ng"-
l"zler g"b" Osmanlı sarayında da büyük he-
yecan uyandırmaktadır. 8 Eylül günü Sultan 
yazlık sarayında bulunan annes"n" z"yarete 
g"d"nce, orgun saraya ta#ınması "ç"n b"r fırsat 
olu#mu#tur. Sultan sarayda yokken orgun ha-
zırlanıp kurulması,  ger" döndü$ünde "se bu 
#a#alı hed"yen"n kend"s"ne takd"m ed"lmes" 
hede%enmekted"r. 

Dallam ve ek"b"nden orgu sarayda büyük 
salona kurmaları "stenm"#t"r. Osmanlı sa-
rayının büyüley"c" atmosfer"nden ne kadar  
etk"lend"$" günces"nden açıkça anla#ılan Dal-

lam, orgun kurulaca$ı salonun "ht"#amını 
#öyle tar"f etmekted"r: 

Bu büyük evde !k! sıra mermer sütun vardır; 
bu sütunların ka!deler! tunçtan ve !k! katlı 
altın yaldızdan yapılmı"tır; ev!n üç yanındak! 
duvarlar yarıya kadar örülüdür, oradan tava-
na kadar olan bölümler !se açıktır.(...) Yalnız 
bu evde de#!l, sarayın gördü#üm her yer!nde 
dö"emeye ser!lm!" zeng!n !pek halılar üstünde 
yürüdük; bunlardan b!r tanes!n! dört ya da 
altı k!"! ta"ıyab!l!yordu. 
Salona orgun korunmasından sorumlu ola-
rak atanan "k" acem"o$lanla kısa sürede "y" 
"l"#k"ler kuran Dallam, sabah ak#am çalı#arak 
"#"n" tamamlamı#tır. 23 Eylül’de saraya dön-
mes" beklenen Sultan’a !ng"l"z Büyükelç"s" 25 
Eylül’de arma$anı sunacaktır. 25 Eylül günü 
Sultan’a orgun sunulmasını ve Sultan’ın tep-
k"ler"n" "se Dallam, #u #ek"lde not etm"#t"r:

Hakan koltu#una oturan Grand S!gn!or gü-
rültünün kes!lmes!n! buyurdu. Herkes susup 
ortalık tamamen sess!zle"!nce arma#an Grand 
S!gn!or’u selamlamaya ba"ladı; çünkü arma-
#anın yanından uzakla"ırken onun oraya varı" 
zamanını tahm!nle saat! b!r çeyrek sonrasına 
ayarlayıp kurmu"tum. Saat önce 22’y! vurdu; 
ardından onaltı çanlık takım çalmaya ba"ladı 
ve dört kıtalı b!r ezg! seslend!rd!. Bu da b!t!n-
ce, !k!nc! katın kö"eler!nde ayakta duran ve 
eller!nde b!rer gümü" trompet tutan !k! f!gür, 
trompetler!n! kaldırdılar, a#ızlarına götürerek 
b!r fanfar seslend!rd!ler. Bu sona er!nce org !k! 
kez be" kıtalı b!r ezg! çaldı. Orgun yakla"ık 5 
metre yüksekl!#!nde olan tepe bölümünde, !ç 
ardıçku"ları ve tarla ku"larıyla dolu olan sık 
b!r çalılık vardı; müz!k b!t!nce bu ku"lar ka-
nat çırparak öttüler. Grand S!gn!or’un hayretle 
seyrett!#! ba"ka b!rçok hareket daha vardı (...).
Dallam’ın ayrıntılarıyla anlattı$ı daha b"rçok 

"lg"nç sunumu "çeren bu göster"y" oldukça 
be$enen Sultan, orgu çalacak k"mse olup 
olmadı$ını sordu$unda sıra Dallam’a gel-
m"#t"r. Dallam "çer" alındı$ında duydu$u 
heyecanı özell"kle de orgun hemen yanıba-
#ında oturmu# Sultan’a duydu$u çek"ncey" 
günces"ne "#lem"#t"r: “Grand S"gn"or be-
n"m çalaca$ım yer"n o kadar yakınındaydı 
k", oraya geçmem mümkün de$"ld", sırtımı 
ona dönmek ve popomu d"zler"ne dayamak 
zorunda kalırdım. Böyle b"r #ey" kapıa$ası 
har"ç, h"ç k"msen"n ölümü göze almadan 
yapması mümkün de$"ld" (...) Sonra Grand 
S"gn"or tekrar konu#tu ve kapıa$ası güleç 
b"r çehreyle çek"nmemem" söyled" ve ben" 
"ler"ye do$ru "tt". Grand S"gn"or’a yakla#ınca 
#apkamı çıkarmadan ba#ımı d"zler"me kadar 
e$d"m, sırtımı tamamıyla ona dönerek po-
pomu d"zler"ne de$d"rd"m”.

Dallam Sultan’ın huzurunda dönem"n !ng"-
l"z #arkılarından olan “catch”ler" ve b"l"nd"k 
melod"ler" "cra etm"#, Sultan da be$en"s"n" 
Dallam’a ver"lmek üzere kapıa$asına tesl"m 
ett"$" altın dolu b"r keseyle "fade etm"#t"r. 
Ek"p görev"n" ba#arıyla yer"ne get"rmen"n 
verd"$" huzurla !ng"ltere’ye dönmeye hazır-
dır artık.

Orgun Ak!bet!

Sultan III. Mehmed’"n be$en"yle kabul et-
t"$" ve zaman zaman d"nled"$" orgu, o$lu I. 
Ahmed hükümdar oldu$unda d"kkatle "n-
celeyerek “"ç"ne yerle#t"r"lm"# acay"p #ek"ller" 
ve gar"p t"msaller”" görünce bunu “#er"ata ve 
akla” aykırı bularak b"r baltayla parçalamı#tır. 
Sonrasında da parçaların yakılarak yok ed"l-
mes"n" emretm"#t"r. Bu tar"h" eser bugüne 
"nt"kal etseyd" nasıl olurdu d"ye dü#ünmeden 
de edem"yor "nsan...
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