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9. yüzyılda Osmanlı !mparator-
lu"unda yürütülen batılıla#ma 
hareket$yle batı müz$"$ e"$t$m$, $c-
rası ve üret$m$ ön plana çıkmı#tır. 
Ba#ta sarayda ve Mehterhaneler$n 

yer$ne kurulan Muzıka-yı Hümâyûn’de 
d$kkat çeken bu atılım, zamanla, yüzyıl 
boyunca Osmanlı topraklarında yayıla-
rak hayat bulmu#tur. Dönem$n en popüler 
çalgılarından b$r$, hatta belk$ de en önde 
gelen$, aynı yüzyılda Avrupa’yı da kasıp 
kavuran p$yanodur. II. Mahmud’un akt$f 
deste"$yle ba#latılan ve I. Abdülmec$d dö-
nem$nde de sürat kazanan batı müz$"$n$ 
Türk topraklarında ö"retme ve yayma ko-
nusunda, p$yano e"$t$m$n$n, $crasının ve 
olu#an p$yano l$teratürünün baskın rolü 
yadsınamaz. N$tek$m bugüne $nt$kal eden 
Osmanlı dönem$ çok sesl$ eserler$n$n bü-
yük ço"unlu"unun ya p$yano $ç$n beste-
lend$"$ ya da bando $ç$n bestelenenler$n 
muhakkak b$r p$yano aranjmanı yapıldı"ı 
göze çarpmaktadır. Sarayda Don$zett$’y$ 
görerek, d$nleyerek büyümü#, babasının 
kend$ler$ne p$yanolar aldı"ından, Avrupalı 
p$yano hocaları tuttu"undan bahseden, 
dönem$nde Leopold de Meyer, Franz L$szt 
g$b$ dünya çapında p$yan$stler$ sarayında 
a"ırlamı#, Tanz$mat anlayı#ına hız kazan-
dıran ıslahatçı Sultan I. Abdülmec$d’$n 
ardından hükümdar olan gelenekler$ne 
ba"lı Sultan Abdülaz$z’$n dah$, her ne 
kadar Muzıka’nın çalı#malarında kes$nt$ler 
yaptıysa ve batı müz$"$n$n $lerley$#$ onun 
tahtta bulundu"u süreçte yava#ladıysa da, 
p$yano $ç$n batı müz$"$ formlarında beste 
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dinlemi" ve bu tu"lu çalgının mekanizmasına merak duymu"tur.
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yapan !lk pad!"ah olması d!kkat çek!c!d!r. 
Ancak, p!yano müz!#! bestekârı Osmanlı 
Sultanı dend!#!nde akla gelen !s!m ku"-
kusuz yüzlerce sayfa Avrupa! dans türü 
ve mar" formunda eser bestelem!" olan V. 
Murad’dır. Sultan II. Abdülham!d dönem! 
de, y!ne, batı müz!#! çalı"malarının hızla 
sürdü#ü, Yıldız Sarayı T!yatrosunda kon-
serler!n, operaların !zlend!#!, p!yanonun 
da gözde konumunu korudu#u yıllardır. 
Yazımıza konu olan Türk lüth!yes! de, 
kend!s! de usta b!r marangoz olan Sultan 
II. Abdülham!d’!n, dönem!n Kastamonu 
Val!s! En!s Pa"a vasıtasıyla yaptı#ı p!ya-
nolardan haberdar olup, sarayına, maran-
gozhanes!ne a!les!yle b!rl!kte get!rtt!#! 
Ta"köprülü (Kastamonu’nun b!r !lçes!) 
Mehmed Usta’dır.   

Mehmed Usta’nın p!yano yapımına !lg! 
duymasına ves!le olan k!"! 1900’ler!n ba-
"ında Kastamonu’da yol müteahh!d! ola-
rak görev yapan Karlo Efend!’d!r. Karlo 
Efend!’n!n kend!s!ne ısmarladı#ı konsolu 
ev!ne götüren marangoz Mehmed Usta, 
evde müteahh!d!n kızının çaldı#ı p!ya-
nonun ses!nden adeta büyülenm!", !lg!yle 
küçük kızın bu muc!zev! müz!k alet!nden 
çıkardı#ı sesler! d!nlem!" ve bu tu"lu çal-
gının mekan!zmasına merak duymu"tur. 
Aslında Karlo Efend!’n!n, Kastamonu’ya 
hatta Osmanlı’ya h!zmetler!n!n ve katkı 
çabalarının sadece yol yapımıyla ya da 
kızı vasıtasıyla b!r marangoz ustasının 
batı müz!#! çalgısı p!yanoyu “ke"fetme-
s!n!” sa#lamayla sınırlı olmadı#ını, !lk p!-
yanonun yapımına te"ebbüs ed!len 1904 
yılından çok daha önceler! batı müz!#! 
e#!t!m! konusundak! deste#!n!, l!steled!-
#!m!z, Ba"bakanlık Osmanlı Ar"!vler!nde 
bulunan Aralık 1901 tar!hl! belge ortaya 
koymaktadır. Bu çat-pat Türkçe konu"ab!-
len $talyan mühend!s, Türk topraklarında 
okutulması !ç!n Avrupa’dan notalar get!rt-
mekte, bunları dönem!n sanat okulu olan 
Sanay!-! Nef!se mektepler!ne sunmaktadır.

Marangoz Mehmed Usta’nın !ste#! üzer!ne 
Karlo Efend! ona p!yanonun mekan!zma-
sını gösteren !mal katalo#unu verm!" ve 
d!led!#! zaman gel!p p!yanoyu !nceleye-
b!lece#!n! söylem!"t!r. Katalog üzer!nde 

günlerce kafa yoran Mehmed Usta’nın 
çalı"malarının !lk meyves!, Avrupa’dak! p!-
yanolara benzeyen Türk yapımı p!yanoyu 
dönem!n Kastamonu Val!s! En!s Pa"a sa-
tın alarak Sultan II. Abdülham!d’e hed!ye 
gönder!nce, bu hed!yeden çok etk!lenen 
Sultan, Mehmed Usta’yı a!les!yle b!rl!kte 
Yıldız Sarayına aldırmı" ve marangozhane-
s!nde p!yano yapımıyla görevlend!rm!"t!r. 

Hayl! !lg!nç olan h!kayen!n $stanbul’da ge-
çen kısmı oldukça kısadır aslında. 1904 
yılından Sultan II. Abdülham!d’!n taht-
ta kaldı#ı 1909 yılına kadark! be" yıllık 
süreç !ç!nde Mehmed Usta’nın ürett!#! 
p!yanolardan b!r!, o yıllarda Almanya’yla 
müspet pol!t!k yakınlı#ı olu"maya ba"la-
mı" Osmanlı’nın, 1888’de tahta çıkmı", 
II. Abdülham!d’le yakın dostluk !l!"k!ler! 
sürdüren ve $stanbul’u üç kez z!yaret etm!" 
Alman $mparatoru II. W!lhelm’e kar"ı-
lıklı b!rb!rler!ne sundukları sayısız hed!-
yeler!nden belk! de en !lg! çek!c!s! olarak 
kayıtlara geçm!"t!r. II. Me"rut!yet’!n !la-
nıyla II. Abdülham!d tahttan !nd!r!l!nce 
Mehmed Usta’nın da Yıldız Sarayı maran-
gozhanes!ndek! görev! son bulmu", tekrar 
Kastamonu’ya dönmü"tür. Vefatına kadar 
!mal ett!#! p!yanolardan Almanya’ya he-
d!ye ed!len!n dı"ındak!ler Kastamonu 
Kent Tar!h! Müzes!nde, Dolmabahçe Sa-
rayında (Yıldız Sarayından 
Dolmabahçe’ye get!rt!lm!" 
olmalıdır), b!r d!#er!n!nse 
a!les!ne !nt!kal ett!#! ancak 
!y! "artlarda muhafaza ed!-
lemed!#!nden elden çıka-
rıldı#ı kaynaklarda b!ld!-
r!lmekted!r. 

Osmanlı-Türk p!yano lüt-
h!yes! Mehmed Usta’nın 
çalı"malarını Dolmabahçe 
Sarayı’nda yaptı#ı ara"tır-
malar boyutuyla ele alarak 
yayınlarıyla ortaya koyan 
ara"tırmacı-yazar Süha 
Umur, Dolmabahçe Sara-
yı Ar"!v!nde yaptı#ı çalı"-
malarda Mehmed Usta’nın 
p!yano !mal etmen!n yanı 
sıra saraydak! mevcut p!-

yanoları tam!r ett!#!n! de p!yanoların 
!ç!ndek! plaketlerden tesp!t etm!"t!r. Bu 
plaketlerdek! !fadeler "u "ek!lded!r: “Yıldız 
Saray-ı Hümayun Tam!rhanes! Mamulatı, 
Mehmed Usta 1320 (1905)”, “Tam!rhane-! 
Hümayun mamulatı, sene 1323 (1908), 
Kastamonulu Mehmed Kulları”. Aynı ar-
"!vde b!r d!#er tesp!t! de 1906 tar!hl! Sul-
tan Abdülham!d !ç!n yapılacak p!yanonun 
yapım bütçes!n! b!ld!ren belged!r. Bu belge 
sarayın marangozhanes!nde !mal ed!lmes! 
planlanan yen! b!r p!yanonun bütçes!ne 
a!t olmalıdır çünkü Kastamonu’da yapılan 
ve Sultan’a hed!ye g!den !lk p!yano 1904 
tar!hl!d!r.

Kastamonu-Yıldız Sarayı hattında, !lg!nç 
ya"am h!kayes!yle ve “bulu"uyla” kar"ımı-
za çıkan p!yano ustası marangoz Mehmed 
Usta’nın p!yanosu, Osmanlı Sarayından Al-
man Sarayına hed!ye g!derek Türk sınırları-
nı dah! a"mı"tır. Usta, batı müz!#! tar!h!m!-
ze, bu müz!#!n ve yapılan !lg!l! çalı"maların 
$stanbul’da sadece sarayda hayat buldu#una, 
belk! en fazla $stanbul’un bell! semtler!n-
de ve bell! kes!mlerde sınırlı kaldı#ına da!r 
yaygın !nanı"ı çürütürces!ne Anadolu’dan 
çıkmı", Kastamonu’ya döndükten sonra da 
Sanay!-! Nef!se mekteb!nde ö#retmenl!k 
yapmı" Osmanlı-Türk p!yano lüth!yes! ola-
rak damgasını vurmu"tur. 
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