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Türk kalyonunun 
resmini yaparken öldü

19. asrın meşhur Rus ressamı İvan Ayvazovski, sarayın davetlisi olarak 
defalarca İstanbul'a geldi ve çok sayıda tablo yaptı. 19 Nisan 1900'de 

ani bir beyin kanaması geçirerek öldüğünde 87 yaşındaydı ve atölyesinde 
Türk Kalyonunun Patlaması' isimli tablosunun üzerinde çalışıyordu.

—

edilen Ayvazovski, yeniden saray çevresinin 
ve İstanbul'un çeşitli tablolarını yaptı. Sultan 
Abdülaziz, ressama bu gezi sırasında ikinci 
dereceden bir de Nişan-ı Osmani verdi, 
ressam, aynı yılın Ekim ayında Yıldız 
Sarayı'nda bir de sergi açtı.

Sultan ikinci Abdülhamid'in tahtta 
olduğu yıllarda İstanbul'u tekrar ziyaret eden 
Ayvazovski, bu defa tablolarından birini 
Ermeni Patrikhanesi'ne hediye etti. Aynı

günlerde padişah tarafından huzura 
kabul edildi, bu kabulde ressamın karısı da 
hazır bulundu e hikimdardan bir başka 
nişan daha aldı.

Binlerce tablo yapan ve çok çalışkan bir 
ressam olarak tanınan İvan Ayvazovski, 19 
Nisan 1900'de ani bir beyin kanaması 
geçirerek öldüğünde 87 yaşındaydı ve 
atölyesinde 'Türk Kalyonunun Patlaması' 
isimli tablosunun üzerinde çalışıyordu.

Ramazan sofranıza atın.
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Sultan Abdülmecid'in 
1839'da Tanzimat 
Fermam'nı ilan ederek 
resmen başlattığı 
yenileşme hareketinin 
arkasından, Osmanlı 
padişahlarının günlük 
yaşayışlarında da büyük 
değişiklikler oldu.

400 yıla yakın bir 
süre Osmanlı 
İmparatorluğu'nun idare 
edildiği yer olan Topkapı 
Sarayı bile batılılaşma 
çabalarıyla beraber 
gözden düştü. 1857'de 
Dolmabahçe Sarayı'nın 
inşaatının 
tamamlanmasından 
sonbra padişahlar artık 
burada ve Boğaz'da 
yapılan diğer saray ve 
kasırlarda yaşamaya 
başladılar. Yüzlerce yıl 
boyunca kullanılan 
Topkapı Sarayı, 'müze- 
saray' haline getirildi.

Modern sarayların 
döşenmesi de batılı zevke 
göre yapıldı.
Mobilyaların, 
porselenlerin ve 
kumaşların çoğu 
Avrupa'dan davet edilen 
dekoratörlere yaptırıldı.
Bu arada, duvarları 
süsleyecek büyük boyda tablolar da Paris 
ve Londra gibi önemli sanat merkezlerine 
sipariş edildi.

Bazı ressamlar da bizzat padişah 
tarafından saraya davet edildiler. Böylece bir 
süre de olsa İstanbul'da yaşama fırsatı bulan 
bu ressamlar, tablolarına İstanbul'un ve saray 
yaşantısını aktarma imkanı buldular.

İvan Ayvazovski de bu ressamların 
arasındaydı. 1817'de Kırım'ın Feodosia 
kasabasında dünyaya gelen Ayvazovski, 
küçük yaşta müzikle ve resimle uğraşmaya 
başladı. Komşusunun kömürlüğünün 
duvarına kömür parçalarıyla yaptığı manzara 
resimlerinin tesadüfen görülmesi, ona 
akademinin yolunu açtı ve 1833'de Saint 
Petersburg Güzel Sanatlar Akademisi'ne 
kaydı yaptırıldı. İleriki yıllarda en güzel 
eserlerini vereceği denizle ilgili bir tabloyla 
ilk ödülünü henüz 18 yaşındayken aldı.

1836'da Baltık Deniz Filosunun 
resimlerini yaptı. Ertesi yıl gönderildiği ve iki 
yıl kaldığı Kırım'da doğayı iyice inceledi.

1840'da dört yıllığına Avrupa'ya gönderildi.
Ayvazovski, İstanbul'a da birkaç defa 'T 

geldi. 1845'deki ilk gelişinde Rus veliahdı /  
Büyük Dük Konstantin'in maiyetindeydi. i 
İstanbul ile ilgili birçok tablolar yaptı ama 1 
Rusya'ya dönerken bu tabloları beraberinde I 
götürdü ve bu resimlerin bir kısmı Çarlık \ 
sarayının duvarlarına asıldı.

'  Sultan Abdülaziz ve Sultan İkinci 
Abdülhamid'in tahtta bulunduğu yıllarda da 
davetli olarak İstanbul'a gelen Ayvazovski, 
bu defa sipariş üzerine çalıştı. Kafkas 
Türkçesi konuşabilmesi sarayda sempatiyle 
karşılanmış ve saray çevresinde çok 
sevilmişti.

1861'de tahta geçen Sultan Abdülaziz, 
zengin bir resim koleksiyonuna sahip olmak 
istiyordu. Avrupa’dan tablolar getirtti ve 
İstanbul'a davet ettiği bazı önemli ressamlara 
da rahat çalışma imkânı sağladı.

1874'te bu defa Sultan Abdülaziz'in 
davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve padişaha 
Rus büyükelçi lgnatiyef tarafından takdim
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