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İ

.K.Ayvazovski dünyaca ünlü ve popüler bir ressamdır. O, Avrupa’da olduğu gibi, Amerika’da da sevilip
sayılmaktadır. Ressamın eserleri birçok dünya müzelerini ve özel koleksiyonları süslemektedir. İmparatorluk
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Sanatlar Akademisi mezunu İ.K.Ayvazovski daha sonra
bu Akademinin onursal üyesi seçilmiş, ayrıca Stuttgart,
Floransa, Roma ve Amsterdam akademilerinin üyesi olmuştur. Büyük usta yaklaşık 6 bin resim yapmıştır; bunların çoğu da majesteleri Denize ithaf edilmiştir! Uçsuz
bucaksız, çekici, güzel ve azgın denize… Deniz, onun
için ebedi ilham perisi ve değişmez “model”di. Bu tekdüzeliğe rağmen, ressamın resimleri öyküsü, kompozisyon
yapısı ve renklerine göre birbirinden farklıydı. O, sadece yaratıcılığının başında denize bakarak resim yapmış,
daha sonraki eserlerinde doğa sezgisini ve hayal gücünü “kullanmıştır”.
Usta, birkaç ressamdan ders almıştı, ama onun bir
ressam gibi oluşumunda peyzaj ressamı M.N.Vorobyov
ve Fransız F.Tanner’in büyük etkisi olmuştur.
İ.K.Ayvazovski’nin sanatsal mirası dünya çapında
uzmanlar tarafından takdir edilmiş ve hiçbir tartışma
ve anlaşmazlığa sebep olmamıştır. Onun eserleri en iyi
müzeler ve sergi salonlarında sergileniyor, aynı zamanda
tanınmış ve büyük baskıların sayfalarını süslüyor. Onun
dünyaca ünlü “Dokuzuncu dalga”, “Kuzey Denizinde fırwww.irs-az.com
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tına”, “Çeşme Muharebesi” ve birçok diğer eserlerinden
bahsetmek yeterlidir.
Ressamın kökeni ile ilgili bazı gerçekler uzmanlar
arasında anlaşmazlığa ve görüş ayrılığına sebep olmaktadır. Ortaçağ ve daha eski dönemlerde yaşamış ve kendisinden sonra doğru bilgiler bırakmamış sanatçılar için
bu tür gerçekler karakteristiktir, ama söz konusu olan
ustanın bu tür şahsiyetlere aidiyeti yoktur. Yaşamı boyu
ona başarı eşlik etmiş, şans yüzüne gülmüştür. Ressamlık yeteneğinin dışında, o, mükemmel organizatör yeteneğine sahip ve mali konulardan iyi anlayan biriydi.
Araştırmacıların belirttiği gibi, o, “yorulmaz çalışmaların
meyvelerinden tam faydalanıyordu” (14,2). Onun refahı
büyüyor ve belirli bir miktarı Feodosya’nın sosyal ihtiyaçlarına ayırıyordu. Bu kentte o, ilk sanat okulunu (1865), ilk
sanat galerisini (1880) açmıştı.
Böylece, İ.K.Ayvazovski, kendisinin otobiyografik ve
mektuplaşma biçiminde olan notlarını göz ardı edemezdi. Her bir mantıklı ve tanınmış insan gibi, o, hayatının
ve çalışmalarının sonraki tüm nesilleri ilgilendireceğini
biliyordu. Onun ünü hiç sönmeyecek, adı ise Rusya’nın
güzel sanatlar tarihinde kalacaktı.
Ressam hayatttayken ve Ekim Devrimi öncesine
kadar yayınlanan kitapların, onun yaratıcılığına özel
dikkat yetirdiğini ve onun milliyeti konusuna kesinlikle
dokunmadığını veya bu konuyu yüzeysel de olsa yansıtmadıklarını özellikle kaydetmek gerekiyor. Buna örnek
olarak, H.Kondakov’un düzenlemiş olduğu İmparatorluk
Sanatlar Akademisi kılavuzunu ve Alexandre Benois’in
(1901-1902) “XIX. yüzyılda resim tarihi” kitabını göstermek mümkündür (13;8). Onlar Ayvazovski’ni Rus deniz
ressamı adlandırıyor, bununla birlikte, Benois, “o, tüm
büyük yeteneğini harcadığını..” (13,2) ve “Rus toplumu
tarihinde (ve genel olarak) Ayvazovski’nin hizmetlerinin
büyük olmadığını” kaydediyor (8,200). Bu görüş kabul
edilemez, çünkü Benois daha sonra şunu vurguluyor:
“…Ruslar arasında bir tek onun bununla ilgilendiği için
ona teşekkür etmek gerekir… Rusya’da hiçbir ressam,
evrenin trajedisi, doğa olaylarının gücü ve güzelliği ile
ilgilenecek kadar yüksekte bulunmamıştı” (8,201).
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B.Piotrovskiy’nin devrim öncesi, doğrudan ressamın
biyografisine ayrılmış baskısında, daha sonraki baskılarda kaybolan veya “reform” edilen ilginç gerçekleri keşfedebiliriz. Düzeltmeler ressamdan habersiz yapılmıştı.
Muhtemelen, bazı çağdaş bilim adamları bu konuya yoğunlaşmamıştı. Piotrovsky gerçek bir bilim adamı olarak,
çalışmalarında ve notlarında, İ.K.Ayvazovski’nin aile arşivine ve notlarına dayanıyordu. Bu nedenle, onun vardığı sonuçlar ve kayıtları şüphe doğurmamaktadır. Zira o,
ressamın kendisi tarafından ve herhalde Rusça yazıldığı
ilk kaynakla çalışıyordu. Böylece, metnin anlam yorumlamasında hata olması mümkün değil.
Yazar şunları yazıyor: “Ayvazovski’nin ataları Türk tebaasıydı, Kuran’a uyuyorlardı (bu satırlara dikkat edin –
R.G.). Ressamın merhum babası ona, dedesinin Azak’ın
işgali sırasında, bir askerin yardımıyla ölümden kurtulduğunu anlatmıştı… Bu gerçeği, Kontes A.D.Bludova
da doğrulamıştı. Ayvazovski’nin Türk kökenine değinen
Kontes, Rusya’ya olan tüm nefreti ile birlikte Müslüman
Doğu’nun bu ülkeye iki şair – Jukovski ve Puşkin’i ve bir
ressam- Ayvazovski’yi verdiğini belirtmişti. Safkan Ermeni olarak kabul edilmesine rağmen, Ayvazovski’nin damarlarında Türk kanı akıyordu” (15,1). Bu not en iyi kanıttır. Buna, ressamın kendi sözlerini de eklemek mümkündür: “…Benim yakınlarımın, babamın gerçek vatanı
uzakta, Rusya’da değildi… Bender’de kalenin işgali sırasında, Rumyantsev birlikleri kahraman kentin halkını acımasızca cezalandırdı. Kurbanlar arasında, kucağında küçük Türk çocuğunu tutan Bender paşasının sekreteri de
bulunuyordu. Yalnız bir Ermeni’nin müdahalesi çocuğun
hayatını kurtardı. Kurtarıcısı onu oğlu ve Hıristiyan olarak adlandırdı, daha sonra ise onu evlatlık edinerek ona
Konstantin adını verdi. Ona, Türkçede “sekreter” anlamınsaki “gayzov” (“gazi” – R.G.) sözünden gelen Gayvazovski
ismi verildi (15,1). Bu bilgiler, İ.K.Ayvazovski’nin kökeni ve
soy ağacı ile ilgili daha fazla ayrıntılı açıklama vermektedir. Ancak, sözde çağdaş araştırmacılar sadece orijinal
kaynakları değil, aynı zamanda anıları ve ressamın kendi
arşivini de sorgulamaktadır.
Biz, büyük ustanın yanlış biyografisinin tüm kronolowww.irs-az.com
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jisini tanıtmak isterdik. Önemli bir nokta şaşkınlık yaratmaktadır, ressamla ilgili ne yazılırsa yazılsın, hepsi hemen
hemen aynı kaynaklara dayanıyor. Böylece, demek ki,
onlar satır aralarını ve onların işine geldiği gibi görüyor
ve okuyorlar.
“Büyük Sovyet Ansiklopedisi” ve “Küçük Sovyet Ansiklopedisi”ni hazırlayanlar ressamın anılarına (4,756;
5,204;10, 22) ve A.Bulgakov’un kitabına (9,14) dayanarak onu Rus deniz ressamı adlandırıyor. “Büyük Sovyet
Ansiklopedisi”ni (1949) hazırlayanlar İ.K.Ayzazovski’nin
biyografisine “bazı” ayrıntılar eklemeye başladı (5,551).
Onlar şunu yazıyordu: “O, seçkin Rus ressamı, deniz manzarasının en büyük ustası…, Ermeni asıllı (?) küçük bir
tüccar ailesinde dünyaya gelmiştir” (16,1). Burada, “bilimsel keşifler” için temel oluşturan kaynaklar, daha öncekilerin aynısıdır. Sadece bir yazar eklenmiştir. Onun adı
N.S.Barsamov’dur. O, ressam hakkında çok sayıda kitaplar yazmış ve uzun süre onun galerisinin yöneticiliğini

yapmıştır (1,2,3).
Biz, adı geçen yazarın birkaç kitabını bulduk. “İ.K.Ayvazovski” kitabı (1950) çok dikkat çekicidir; bu kitapta
ressamın yaşamı ve çalışmaları izleniyor, ancak hiçbir
yerde onun Ermeni kökleri belirtilmiyor ve adının yazımı
değiştirilmiyor. Nitekim son yayınlar buna ters düşüyor.
Onlardan daha sonra bahsedeceğiz. Yazar, ressamın babasının Pazar mümessili olduğunu, anasının ise günlükçü olarak çalıştığını yazıyor (1,7). Daha çocukken komşu
evleri boyuyordu. Bir tesadüf ona yardımcı oldu, yerli
bir mimar ressamı fark etti. Sanatçının ağabeyi Gavriil,
ressama Vanya diyordu (1,8), 1843 yılına kadar ise tüm
çalışmaları “İ.G.” veya “Gayvazovski” olarak imzalanıyordu (1,31). Bu kitapta araştırılan tüm materyaller, devrim
öncesi yayınların bilgileri ile üst üste geliyor. Yazarın bilgilerine dayanarak, artık “Büyük Sovyet Ansiklopedisi”ne (1970) derleyenler yeni – “bir Ermeni küçük tüccar
oğlu”- ifadesini ekliyorlar (6,303).

Ressam İ.Ayvazovski. Boğaziçi’nde mehtap
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Aynı yıl, “SSCB halkları ressamları” bibliyografik sözlüğünde, derleyenler ressam kelimesini belirterek onun
yaratıcılığına dikkat çekiyor, ancak ressamın milliyetinden söz etmiyorlar. Onlar, mevcut ve zaten söz konusu
materyallere dayalı analiz yapmaktalar (4,66).
Böylece, çifte görüşler değişik derecelerle farklı yayınlarda kullanılmıştır. Zamanla orijinal kaynaklar kaybolmuş ve mahvedilmiştir. Yanlış gerçekler kök salıp yerleşmiştir. Çağdaş uzmanlar, yeni materyallerle çalışarak
büyük zorluklarla yanlışlığı ortaya çıkarabilmiştir. Üstelik,
İkinci Dünya Savaşı sırasında ressamın koleksiyonu Erivan’a götürülmüş ve yalnız 1944 yılında Feodosya’ya
geri dönmüştür. Kendilerine tarih ve kültür "yaratmak"
ve önemli şahsiyetleri sahiplenmek, Ermeni bilim adamları ve tarihçilerinin en büyük özellikleridir. Ne yazık ki,
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yayın ve propaganda alanında onların etkisi büyüktür.
İ.K.Ayvazovski’yi Ermenileştirme internete de nüfuz
etmiştir. Hatta Ayvazovski’nin Sanat galerisinin resmi
internet sayfasında (http// ayvasovsky.euro.ru/az_biog.
html) ve sanal sanat galerisinde (http^// smallbay.ru/
ayvasovsky.htm ) bu bilgiler yerleştirilmiştir.
İnternette, Feodosya İ.K.Ayvazovski sanat galerisinin
sunduğu bir bilgi de yer alıyor ki, burada uydurma milliyet gösterilmemektedir –(http^// travel/kyiv.org/crimea/feadosiia/ayvazovskiiy.html). İ.K.Ayvazovski’nin İngilizce sanal sanat galerisini hazırlayanlar yüksek “keskin
zeka” ve “idrak” göstermiş, biyografi ve yaratıcılığını Ermeni motifleri ile zenginleştirmişler (http^//www.ibiblio.org/sergei/eks/aivaz/bio.html). Yalancı biyografçılar
sadece biyografik bilgileri değiştirmiyor, aynı zamanda
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Ayvazovski’nin resimlerinin Feodosya Sanat Galerisine
verilmesine dair vasiyetinden bir parça

belirli bölgelerin tarihini de tahsis etmeğe çalışıyor. Burada, her zamanki gibi “zavallı” ve “yoksul” Ermeniler oluyor. Söz konusu internet sitesindeki satırlar buna örnek
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olabilir: “XIV-XV. yüzyıllara kadar, Kırım’ın güneydoğusu
Feodosya (eskiden Kefe) Ermeni kültürünün büyük merkezi olmuştur (!?). Polonya’da olduğu gibi, burada da, çok
eskiden Ani’den (Ermenistan’ın kadim başkenti), Kilikya’dan ve Ermenistan’ın batısından göç eden Ermenilerin büyük yerleşim birimleri bulunuyordu”. Bu topraklar,
Selçuklu Türklerine, Moğollara, daha sonra ise Osmanlı
İmparatorluğuna aitti. Böylece, onlar Kırım’ın bazı kısmına iddia ediyor ve “denizden denize Büyük Ermenistan”
projesinin gerçekleşmesi için zemin hazırlıyorlar.
Son dönemlerde araştırmacılar, ressamın çifte adı
ile ilgili yeni gerçekleri keşfetmeye başladı. Ancak, uzun
yıllar boyunca ressamın yaratıcılığı ve hayatını araştıran
ve onun müzesinin yöneticiliğini yapan N.S.Basmanov
bu gerçeklerden bahsetmemektedir. Aksine, yazar, sağlam gerçeklere dayanarak, onu İvan veya Vanya olarak
adlandıryor (1, 8-9). Ancak son zamanlarda onun babasının adını Gevorg Grıgoryeviç Gayvazovski olarak değiştirmiş ve Ermeni kilise kitabından, Gevorg Ayvazyan
oğlu Hovhannes 17 Temmuz 1817 yılında doğduğuna
dair yeni bir belge "bulmuşlar" (16,1), ancak, ressamın
1843 yılına kadar Gayvazovski soyadını taşıdığını ve bu
soyadı ile imza attığı unutulmuştur. İlginçtir ki, bu gerçek, Tretyakov Devlet Galerisinin katalogunda (11,35) ve
derleyenlerin dayandığı belgeler listesinde yer almış ve
yine de önceden kullanılmış materyaller belirtilmiştir.
Ancak, erken ve daha sonraki yayınlarda bu isme rastlanmamaktadır.
Yeni araştırmacılar, çok sayıda belge ve mektupların
Ermenice yazıldığını ve onların yeterince incelenmediği
ve yayınlanmadığını belirtiyor. Bu gerçek sorgulanabilir.
Eğer onlar stratejik öneme sahip olsaydı, onları çoktan
tercüme edip, sanat dalında uzmanlaşmış büyük yayınlarda yayımlamış olurlardı. Onların Ermenice yazılması
ise, milliyeti doğrulayan gerçekler değildir. Ressam kendisi, babasının ve ağabeyinin, Ermenice de dahil olmak
üzere birkaç dil bildiklerini yazıyordu. Nizami ve Fuzûli’nin Farsça yazması, onların Fars olarak kabul etmek için
neden değildir. Büyük Rus şair ve yazarları – A.S.Puşkin,
M.Y.Lermontov, İ.S.Turgenev yazışmalarını kısmen Franwww.irs-az.com
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Simferopol’da Ayvazovski kardeşleri anıtı. Anıtın
üzerindeki yazı: “Ayvazyan kardeşleri”
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sızca yürütüyorlardı ki, bu da onları Fransız yapmaz. Neden İ.K.Ayvazovski’nin Ermenice yazışması onu Ermeni’ye çevirdi?
İlginç olan bir başka gerçek de mevcuttur: ressamın
kendisine ait kaynağın melodik – Subaşı ve ya Subaşinski – ismi vardı. Şöyle ki, İ.K.Ayvazovski bu kaynaktan Feodosya’ya içme suyu getirmişti. Herhangi bir Türkolog
veya Azerbaycan ve Türk dillerini az çok bilenler, bu ifadenin “su kaynağı” olarak tercüme edildiğini diyecektir;
genç kızlar oradan su almaya giderler. Bu dillerde konuşan halklar halen de “subaşı” veya onun eşanlamlısı olan
“bulag başı” ifadesini kullanmaktalar. Bir kural olarak,
onlar suyu büyük yerleşim yerlerine getiriyordu. Örnek
olarak, H.Z.Tağıyev tarafından ilk kaynaktan Bakü’ye getirilen Şorlar suyunu göstermek mümkündür.
Araştırmacılar, ressamın eski Ermeni Kilisesi yanında
gömülmesi gerçeğine dayanarak, onun Ermeni kökenli
olduğunu belirtiyor. Bu ifade bir az uydurma ve yapmacık olarak kabul edilebilir. İlk evliliğinden olan çocukları-

nın ressamla yaşamadığı ve ikinci eşinden ise çocuklarının olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, ona en yakın
insan eşi Anna Nikitiöna Ayvazovskaya idi. İlginç olan
bir gerçek vardır ki, ressamın eşinin ismi farklı şekillerde
– Anna Nikitiçna Burnazyan veya Anna Nikitiçna Sarkizova, ancak çoğu durumda A.N.Ayvazovskaya olarak belirtiliyor. Soyadından görüldüğü gibi, o Ermeni idi ve ressamı Ermeni Kilisesinin yanında gömmüş olabilir. Çünkü öldüğü güne kadar ressama özenle bakmıştı. Defin
edilecek yerle ilgili ressam kendisi bir şey söylememiştir,
çünkü bu konuda yayınlanmış materyaller mevcut değil.
Gerçi ressamın vasiyetinin belirli maddeleri çeşitli yayınlarda yayımlanmıştı. Bu maddelerden birine göre, onun
bütün eserlerinin Feodosya’ya verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle, mezar taşındaki yazının eski Ermenice olması onun gerçek kökenini doğruladığı iddiası yanlıştır
(16,2). Yazı 2 tarafta Rusça ve Ermenice yazılmıştır. Dakik
çevirinin anlamı şudur: “Ölümlü doğdum, kendiliğinden
ölümsüz bir anı bıraktım” ve “İvan Konstantinoviç Ayva-

İ.Ayvazovski’nin Feodosya’daki mezarı
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zovski 1817-1900” ve başka hiçbir şey (2,45). Burada bir
soru ortaya çıkıyor: yeni tespit edilen Hovhannes ve Gevorg isimleri nerede? Bu yazıda, ressamın Ermeni asıllı
olduğunu gösterecek hiçbir şey yoktur.
Bununla ilgili, A.S.Griboyedov ile makul bir karşılaştırma ortaya çıkıyor. Onun sadık eşi Nino Çavçavadze-Griboyedova şair ve diplomatı Gürcü panteonunda defnetmiş ve Gürcü ve Rusça – “Senin fikir ve eserlerin halkın
hafızasında ölümsüzdür” yazmıştır, ancak bu, şairi Gürcü
olarak kabul etmeğimize sebep vermiyor ve A.S.Griboyedov mirasını araştıran kimsenin aklına da gelmemektedir.
Sonunda, R.Mustafayev adını taşıyan Azerbaycan
Devlet Sanat Müzesi'nde büyük ustanın birkaç eserinin
bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Onlar müzenin daimi sergisini süslemektedir – “Ormandan dönüş”, “Dinyeper üzerinde mehtaplı gece”, “Fırtınada gemi”. Özellikle
son eseri ilgi çekmektedir. O, H.Z.Tağıyev’e aitti ve onun
mülkiyeti kamulaştırıldıktan sonra eser sözü giden müzeye verilmiştir.
Deniz manzarasının büyük ustasının yaratıcılığını
araştıran K.Kerimov çok ilginç gerçekleri ortaya çıkarmıştır. Bunlar, K.Kerimov’un “XIX. ve XX. yüzyıllarda Azerbaycan ressamlık sanatında gerçekçi eğilimin ortaya
çıkması ve gelişimi” adlı bilimsel çalışmasında yayımlanmıştır. Bilim adamı, 5 Kasım 1899 yılında Bakü’de İ.K.Ayvazovski’nin sergisinin yapıldığını ortaya çıkarmıştır.
Bu konuda, 3.11.1899 yılında “Kaspi” gazetesi bildiriyor.
Böylece, o, ressamın Bakü’ye gelmediğini ve yukarıda
belirttiğimiz resmi doğadan yapmadığını kanıtlamıştır.
Sergi-satıştan sonra resim milyoncu H.Z.Tağıyev tarafından elde edilmiştir. Bu nedenle, herhangi bir diğer iddia
ve varsayımlar gerçeklerden uzak ve çok yanlıştır. Bilim
adamı araştırmasında, İ.K.Ayvazovski’nin yapmış olduğu
çağrıdan satırlara yer vermektedir. Ayvazovski, serginin
yapılması için yardım ve sergiden toplanan paraların Bakü’nün fakirlerine aktarılmasını rica etmektedir (12,143).
Bu, K.Kerimov’un varmış olduğu sonucun kesinliğini bir
kez daha doğrulamaktadır.
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Mevcut olan gerçekleri dikkate alarak, bu konuyla ilgilenen tüm bilim adamlarının analiz etmesi ve objektif
değerlendirmesi amacıyla mevcut olan tüm yeni materyallerin fotokopi şeklinde yayımlanması akıllıca olacaktır.
Elbette, kültürün sınırları yoktur, ancak tarihin bir yansıması ve koruyucusu olarak hassasiyeti sever.
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