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Ünlü Deniz Ressamı
AYVAZOVSKİ'nin TÜRKİYE HATIRALARI

Yazan : Taha TOROS

Durgun denizlerden azgın dalgalara kadar , en kısa za
manda, tualine geçiren dünyanı tek deniz ressamı .. Onun si
hirli fırçası , daha çok , Türk denizleri ile şöhretini yaptı. 
Yaşlılığında Paris'e yerleşmek istemiş , deniz hasretine daya- 
namıyarak,resim yapmaya Nis'e inmiştir . Takat Nis'in denizini 
tualine aktarmaya lâyık hu Iramış, ilerde Türkiye'nin o güzelim 
denizleri, diye hayıflanmıştı .

Ayvazovski Türkiye'ye üç defa geldi . İlk seyahatinde 
Rus çarının kardeşi Grandök Konstantin'in Sultan Abdölmecit'e 
yaptığı ziyarette yanında bulundu . Nisan 1845 tarihine rast
layan bu seyahatte , Rus veliahdinin beraberinde eşi ile ka
labalık bir Rus heyeti de vardı .

Sultan Abd"lmecit^p*» Grandük'1" , Dolmabahçe Sarayında 
kabul etti ve şerefine ziyafetler verdi . Ayvazovski bu müla
katı , kara kalemle ustaca çizdi . Hernekadar şöhreti deniz 
ressamı olarak Dünyaya yakılmışsa da o , az da olsa personaj 
ve natürmord üzerinde de bir otorite idi .

Dolmabahçe Sarayının büyük salonunda Padişahla , Kons
tantin' in sohbetini tesbit eden bu küçük tabloda , her iki 
devletin diplomatları ve askeri heyetleri de bariz şekilde çi
zilmişti .

Sarayda verilen büyük ziyafette Dük , Türk nazırları ile 
birlikte , Padişah ise Düşesle birlikte haremde hazırlanan sof
rada yemek yediler . Rus dükünün İstanbul'u ziyaret programı 
çok zengindi . Birkaç gün son&a Küçüksu Kasrında da kendisine 
bir öğle yemeği verildi . Padişah Abdülmecit , ilk defa olarak 
bir yabancı hanedan mensubu ile aynı sofraya oturdu .

Ayvazovski'nin Türkiye'yi ilk ziyareti bu tarihtedir . 
Ressam bu seyahatinde Sinop , Rodos ve diğer Türk adaları ile 
Yunan adalarını da ziyaret etti ve denizresimleri yaptı p
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Ayvazovski nin Türkiye'ye ikinci gelişi 1869 yılında,, 
Süveyş Kanalının hçılışma rastlar . Davetli olarak Mısır'a 
güderken İstanbul'a uğradı . Kanalın açılış merasimine Avus
turya İmparatoru ile III. Napolyonun Kraliçesi de gidiyordu. 
Ressam , Fransız vapurunda onlara tanıtıldı .Hatta Fransız 
Kraliçesi bu seyahatinde hayran kaldığı sanatkârı Earis'e davet 
etti . Ünlüi ressamın Türkiyeye üçüncü gelişi , Sultan Abdüla- 
zizin daveti üzerine 1874 yılındadır .
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Sultan Abdi'İaziz'de Ayvazovski Hayranlığı

Ayvazovski Türkiyeye ilk gelişinde yaptığı bir tabloyu, 
kendisine mihmandarlık eden askeri fabrika müdürü Şarkis Misak 
efendiye vermişti . Büyük bir sanat eseri olan bu tabloyuMisak 
efeûdi Saraya münasip gördü ve Sultan Abdülmecit'e hediye etti. 
Padişahın resimle ülfeti yoktu; ama veliahdı ve kardeşi Abdiila- 
zizin , güzel sanatlara ve bilhassa resim dalına sonsuz sevgi
sini bildiğinden/kendisine verilen bu tabloyu ona lâyık gördü. 
Abdülaziz , ağabeyi^nden heyecan içerisinde Ayvazovski' nin bu 
tablosunu'aldı . Dairesine çekilip günlerce kopyasını yapmak 
için elin4e palet , yağlı boyalarla uğraştı . Abdülaziz'in iler
de Türk Saraylarına resmi sokacağı , çevresinin taassubuna rağ
men Avrupaya resim tahsili için talebe göndereceği ve güzel sa
natlara büyük değer veren bir Padişah olacağı, o zamandan belli 
İÂA . H.

Ayvazovski' nin ilk seyahatinde yani 18-4-5 yılında yaptığı 
tablolardan biri de o zaman -Babadan oğula- Türk Saraylarının 
mimarı olan Balyan ailesinde idi . Padişaha» İMm&****~ erigen 
bir ‘.abloyu,kardeşine hediye ettiğini duyan Bogos Balyan , ken
disindeki bu tabloyu da Abdülazize hediye etti . Tablonun konusu, 
Türk denizlerinde batan bir güneş manzarası idi .

Abdülaziz , yıllarca bu iki tablonun tesiri altında kal
dı ve tahta çıktıktan sonrayAyvazovskiye Beylerbeyi, Dolmabahçe 
ve diğer saralar için birçok tablolar sipariş etti . Padişah 
ressama para yerine avuç dolusu mücevherler ^erdi . Bu mücevher
ler ressamı ve ressamdan sonra çocuklarını ve torunlarını Rus 
ihtilaline kadar yaşatmıştı.

Ayvazovski1 nin Türk Sarayları için yaptığı milyon dex,er 
tablolardan bir kısmı Çırağan Sarayında yarıp k‘:l oldu .

Ayvazovski , Sultan Abdülazizin sanat tutkusunu bir Türk 
muharririne , Ebuziya Tevfik beye , özetle şöyle anlatmıştır : 
(Mecmuayı Ebuziya : 1660-52)

"Ben Sultan Abdülazizden resimlerim karşılığında aldığım 
ihsanı, hiçbir hükümdardan almadım . Fakat padişahın bende cihan 
hâzineleri ile değişemiyeceğim bir yadigarı vardır ki , yegane 
iftiharımdır . Bu , bana siparis etmiş oldukları, bir sandal 
numunesidir . Kırmızı kalemie dört beş çizgiden ibarettir . 3en 
ressamım , Pekçok resim müsveddesi gördüm . Fakat Dünya'da ,bir 
sandalın böyle halini dört çizgi ile gösteren hiçbir ressam ta
savvur edemem ."

Ayvazovski , Sultan Abdülazizin bu müsveddesini bir hatırs 
olmak üzere , Çar II. Alexandır'a. hediye etmiştir .
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Ay va z ovski'ni n Kimli ği
Ecdadının Türk ve Müslüman Asıllı olduğu ̂ akkmda
İddialar

Ayvazovski tabloları hakkınia Fransanın tek otoritesi 
olarak bilinen bir hayranı vardır s Parise yerleşen eski bir 
osmanlı tabasından Abraham Cinciyan erendi J, Fransızca olarak 
yazmakta bulundu u yeni bir kitapta^yeni bir iddia ortaya atmak
tadır . Cinciyan efendiye yöre 1962’y1]-111̂ 3 Erivan'da yayınlanan 
Ayvazovski'nin Hayatı adlı gayet güzel resimlerle süslenmiş bir 
eserde, sanatkârın soyu hakkında esaslı incelemelere yer verilmiş
tir . Eski tabamızdan olan Abraham Cinciyan , Moskova Güzel Sa
natlar Akademisi Kütüphanesinde Ayvazovski'ye ait hatıra notla
rında menşeinin Türk asıllı ve İslam olduğunu ima eyleyen belge
ler bulunduğunu söylemektedir . Tıpkı Puşkin ribi . Ünlü Rus ya
zarı Puşkin (1799-1837) vaktiyle , İstanbul'daki Rus elçisi tara
fından satın alınarak Büyük Petro'ya hediye edilen İslam ve zenci 
Hanibal'm torunuüva-*

Ayvazovski, büyük babasından dinlediğine göre,asillerinin 
Türk olduğunu ima etmiştir . Şöyleki ; 1^69 yılında Türklerin 
elinde bulunan Azak Kalesi , Rusların eline geçmiştir . O sıra 
larda kalede 500 Türk bahadırı bulunuyordu . Çar Petro 100.000 
kişilik bir ordu ile Azak'ı sarmış ve 500 kişi 64- günlük b^r 
mukavemetten sonra yok olmuştur . Roum-'vtzief kumandasındaki 
Kırım ordusu , Bender kasabasını ele meçinmiş ve r^stsele kat
liam yaptığı sırada öldürülmüş bir adamın koynuna bastırdığı 
6 aylık bi? çocuk görülmüştür . Bunu ölümden kurtaran bir er
meni, Kiliseye götürerek evlat edinmiştir . ■‘■avrunun öldvr"len 
babası, Türk Konsolosluğunda Kavas imiş , 0  zamanlarda , Türk
lerle Ruslar arasında daimi bir ihtilaf hâli mevcut olduğundan, 
Azak'da , tıpkıKolsonosluğa benzeyen bir b’:ro varmış- . Bu bina
ya bakan kavasın 6 aylık çocuğu , harpte sağ kalan tek kişi ol
muş . Bebeği kiliseye götü en ermeni onu kavasın oğlu olduğu 
için , Kavasyan olarak adlandırmış . Bu ad , Ayvazovski(hin de
desinin babasından itibaren kendisine kadar intikal etmiş . Ay- 
vazovski'nin babası Kavasyan adında bir kunduracı imiş . Vaktaki 
Ayvazovski,Kavasy nin karşılığı olan Gavyasoski adı ile.genç 
yaşta şöhretli bir ressam olunca Rus varı , ona büyük bir nişan 
ve rütbe vermiş . Bir nevi paşalık olan bu rütbeyi alanlar , 
dilerlerse , adlarını değiştirebilirlermiş . Bundan faydalanan 
küçük ressam Gavyasoski adını evvela (Ayvazyan) sonra (Ayvazovs
ki) olarak değiştirmiş . Ve sonunda (ivan Konstantin Ayvazofski) 
olmuş . Büyük kardeşi meşhur papaz ise , Ayvazovski'yi beğenme- 
yip(Ayvazyan) adını kullanmakta devam etmiş .

Ayvazovski1nin 1839 yılına kadarki tablolarında bazen 
Gavasoski bazen Gavasyan imzaları bulunmaktadır .

1817 yılında doğan Ayvazovski 1900 yılında ölmüş olup^ 
uzun bir sanat ömrü sürmüştür .
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Sanatkar için Rusça , Ermenice, Fransızca hayli eserler' 
yayınlanmıştır . Çar'm ressamı olarak kazandı ğı şöhretten "baş
ka, dünyanın en ünlü deniz ressamı oluşu , sanatını dünyanın 
her köşesinde tanıtışı ve her müzesine kabul ettirmiş bulunması 
pek az nasip olan sanatkârlar sırasına koymuş bulunmaktadır .

•bilhassa Sultan Abdülazizin daveti üzerine îstanbula son 
gelişi , Türk Saraylarını , Türk denizlerinden aldığı ilhanlarla 
eşsiz tabüLarla süslemesi, kendisine büyük ün kazandırmıştı/!., kj- 
rıca Rus çarının , Avusturya imparatorunun , Fransa Kraliçesinin 
dostluğunu ve hayranlığını kazanmıştır .

İncelemelerimize göre , Ayvazovski'nin o zamanlarda 
Türk saraylarında 50 dan fazla nadide tablosu varken , bunlarmn 
en değerlileri Çırağan Sarayı ile birlikte yanmıştır . Bugün yine 
de Saraylarımızda ve müzelerimizde Ayvazovski'nin değerli’tablo
ları mevcuttur . Konusu Türk denizleri olan birçok kıymetli tab
lolar ise , el değiştirerek Fransaya gitmiş ve orada Ayvazovski' 
nin hayranı olan kolleksiyoncu Cinciyan efendinin 50 :/ıllık bir 
çalışma ile derlediği tablolar arasına karışmıştır . Bu tablolar
dan 74 tanesi son senelerde , Ayvazovski'nin adına Ermenistanöa 
 ̂ya.pılan b"yük bir müzeye katılmıştır . Bunlar arasında bulunan 
"Kız Kulesi) Ruslar tarafından , kartpostal olarak bastırılmıştır0 
Türkiye'de Saray'lardan ve müzelerden ve ermeni patrikhanesinden 
başka , hususi ellerde de Ayvazovski imzasını taşıyan bazı tab
lolar bulunmaktadır . Ancak Bünyadski Ayvazovski tablolarını ma
haretle taklit edenler çok olduğundan,bunların ayırt edilmesi 
bile bazen eksperlere , güçlük doğurmaktadır .
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