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Osmanlı İmparatorluğunun gelişim süreci içinde Batı ile 
ilk sanatsal ve kültürel ilişki kurmaya çalışan padişah Fatih 
Sultan Mehmet'dir. XV. yüzyılda önce Rimini'den Matteo 
di Pasti'yi İstanbul'a davet etmişti. 1465 yılında İstanbul'a 
gelmek için yola çıkan sanatçıyı Venedikliler yakalıyarak bir 
yıl hapis ettikten sonra Rimini'ye geri dönmesi için izin ver
mişlerdir. 1478'de Constanzo di Ferrara İstanbul'a gelerek 
sarayda çalışmış, Fatih'in kabartma olarak yüzden fazla res
mini yapmıştır. Daha sonra Fatih Venedik Doc'una bir çağrı 
mektubu göndererek 1479 yılında Genille Bellini'yi saraya 
davet etmişti. Bir buçuk yıl Fatih'in sarayında çalışan Belli
ni Fatih'in ve saray mensuplarının pek çok kişinin portrele
rini yapmıştı<•>. Ayrıca İtalyan sanatçının pek çok desen ve 
tablosunu da saray duvarlarına astırmıştı. 

Fatih'den sonra tahta çıkan Bayezıd'ın dinsel inançlan se
bebiyle Beliini'nin İstanbul'da bıraktığı tüm tablo ve desenler 
dağıtılmıştır. Kanuni döneminde ise Osmanlı yaşamı, zafer
leri, ve özellikleri Batılı sanatçıların ilgisini çektiğinden bu 
döneme ait pek çok gravür yapılmıştır. Ancak bu gravürler 
gerçeKçi olmaktan çok uzaktır: Çünkü gravürleri yapan sa-

. natçılar lstanbul'a gelmeden eski belgelerden ve haritalar
dan yararlanarak hayali görüntüler yaratmışlardır. 

Fatih döneminden XIX. yüzyıla dek Osmanlı ve İstanbul 
ile bilinçli bir şekilde ilgilenmiş Batılı sanatçılardan pek fazla 
söz edilemez. Ancak XIX. yüzyılda bazı İtalyan ve Fransız 
ressamlar Sanayii Nefise Meictebi'nin kuruluşuyla birlikte 
İstanbul'a gelmiş ve çalışmalar yapmışlardır: II. Mahmut dö
neminde Avrupa ile ilişkiler giderek artmış, BatıWaşma eği
limi özellikle saray çevrelerinde yaygınlaşmaya başlamıştı. 
1825 yılından sonra askeri okulların ders programlan kap
samına giren perspektif anlayışına dayalı resim dersleri, ge-

ZONARO 
KiMDiR?· 

Yrd. Doç. Dr. Ayla ERSOY 

leneksel minyatür anlayışından uzaklaşan yeni bir restinsel 
anlatırnın başlamasına sebep olmuştur<2>. Görsel sanatlar 
açısından Batı anlayışında çalışmalar Abdülmecid zamanında 
gelişmeye başlamıştır. 

Abdiiiaziz de saltanatı süresince görsel sanatlarla yakın
da'lı ilgilenmiş bir padişahtır. Özellikle Fransa ve İ~giltere'
ye yaptığı gezilerden edindiği izlenimlerin etkisiyle sarayda 
bir resim kolleksiyonu oluşturmaya başlamış, pek çok ya
bancı ve yerli sanat kolieksiyon u oluşturmaya başlamış, pek 
ok yabancı ve yerli sanatçıyı saraya davet ederek onlara ça
lışma olanağı hazırlamıştır. Gezileri sırasında satıli aldığı tab
lolan da sarayın duvarlarına astırmıştı. Heykeltraş Fuller'e 
kendisinin atlı heyketini ya_ptırmış olması, onun Osmanlı kül
tür tarihine heyketini yaptıran ilk padişah olarak geçmesine 
sebep olmuştur. Polonyalı ressam Chlebowski'ye ısınarla
dığı savaş komozisyonlanrun eskizlerini de Abdülaziz'in çiz
diği kaynakla:rda yazılıdır. Bu onun resim yapma yeteneği
nin de bir karutıdır. 

XIX. yüzyılda sarayda görevli olarak çalışan pek çok yerli 
ve yabancı sanatçı vardı. İşte bunlardan birisi de Abdülha
mid'in saray ressariılığına getirdiği İtalyan asıllı ressam Fa
usto Zonaro'dur. 18 Eylül 1854 tarihinde İtalya'nın Pado
ue eyaletinin Masi ilçesinde fakir bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelmişfu(l). Ailesine yardımcı olmak amacıyla bir 
duvarcı ustasının yarunda çırak olarak çalışmaya başlayan 
Zonaro, içindeki ressam olma tutkusuyla Roma'ya giderek, 
bir yandan duvarcılık yaparken diğer yandan da akşamlan 
Roma akademisine devam etmiştir. 1888'de bir ara Paris'e 
giderek sanat çalışmalanna kısa bir zaman için orada devam 
etmiş hatta bir de sergi açmıştır. Ressam olarak otuz yaşına 
gelmiş o~asına kaiş~ ancak bir kaç tablosunu satabilen Zo-
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naro, o yıllarda İstanbul'un sanat ortamuu, sarayın özellikle 
Batılı sanatçılara karşı gösterdiği sempatiyi ve ilgiyi yakın
dan bilen bir arkadaşının tavsiyesine uyarak otuzyedi yaşında 
iken 1891 yılında İstanbul'a gelmiştir. Anavatanından du
varcı ustalığından kurtulamamış olan sanatçı İstanbul'da sa-
ray ressamlığına dek yükselecektir. · 

Zonaro İstanbul'da çok çalışmış, her gün İstanbul'un bir 
başka köşesinden resimler yapmış, bir yandan balıkçıları, 
dervişleri, İstanbul'un günlük yaşamını tuvallerine aktanr
ken, diğer yandan da saray çevreleri ile yakın ilişki kurma
nın yollarını aramıştır. Bu arada Abdülhamit'in ya veri Fe
him Paşa ile tanışması yaşamının yönünü değiştirmiştir. Eğ
lenceye çok düşkün olan Fehim Paşa Zonaro'ya o günlerde 
çok sözü edilen metresi Margarit'in portresini yartırmıştır. 
1900 yılında Beyoğlu'nda Posta sokağında küçük bir daire
de ilk sergisini açan sanatçı, 15 Nisan 1902'de her yıl açılan 
yerli ve yabancı ressamlar sergisine katılma olanağı da bul
muştu. Bu sergiye otuziki resim ile katılması salonun biri
nin ona aynimasını gerektirmişti. 1908'de açtığı kişisel ser
gisinde ise üçyüz resim yer almaktaydı. Bu sergideki "Er
tuğrul Alayının Köprüden Geçişi" adlı resmi Il. Abdülha
mid'in de ilgisini çekmiş ve ona saray ressarnlığı yolunu 
açmıştı<4>. 

Zonaro temiz giyinen zarif görünüş!U, sivri sakallı, başında 
kalıplı fesi ile hoş bir fiziksel görtinüme sahipti. Belki de bu 
yüzden saray çevresinde adı bazı hoş olmayan dedikodula
ra karışmıştır. Hatta Abdülharnid'in gözdelerinden olan Sa
fınazla da gizli bir ilişkisi olduğu bilinir. Önce Fehim Pa
şa'nın güzel metresi Margarit ile arkadan da Safınazile olan 
ilişkisinden sonra saraydaki itibarı ile arkadan da Safınaz 
ile olan ilişkisinden sonra saraydaki itibarı sarsılmış, saray
dan da kovulmuştur. Zonaro yaşarnının yirmi yılını Türki
ye'de geçirmiş, saraya ve sanatsever çevrelere binden fazla 
ve her türde yapıtlar vermiştir. Şapkayı atarak fes giyen bu 
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Sultan Reşat zamanında da gerek saraydaJ<i çalışmalarını 
gerek Fenköy'de Avukat caddesinde oturduğu evde sürdür
düğü özel çalışmalanna devarn etmiştir. Her zaman çokça
lışan, çok üreten bir sanatçı olan Zonaro Türk-İtalyan har
binin çıkmasıyla birlikte Türklerin artan milliyetçilik duy
gulan karşısında artık İstanbul'da kalarnıyacağını aniaya
rak İtalya'ya geri döner, Sanremo'ya yerleşir. 

Zonaro'nun İtalya'ya dönmesinden sonrabir müddet kendi 
haline bırakılan evi, burayı satın alan bir kaç kişi tarafın
dan yıkılmıştır. Oysa ressam oturduğu sürece bu evin tavan
larını ve duvarlarını resimlerle süslemiş, tavan süsü olarak 
muşarnba üzerine melek figürleri yapmıştı. Duvarlardaki re
simler canlılıklarını ve güzelliklerini yıkılıncaya dek kaybet
memişlerdi. Ancak bu güne dek korunabiimiş olsaydı sanat 
değeri taşıyacak olan bu resimler yapının enkaılan ile bir
likte o gürılerde kilosu on kuruştan satılmıştır<S>. 

· · Sanremo'da yaşadığı süre içinde de İstanbul peyzajlan ve 
portreler yapmaya devam eden ressam, yaşamının son yıl
lannda İstanbul hasreti ile kendini içkiye vermiş , bohem bir 
yaşam sürerek bu tür yaşarnı ve kadını konu alan büyük pa
nolar· boyamıştır. Duvarcı ustalığından saray ressamlığına 
dek yükselen ressam Zonaro, Taha Toros'un araştırmaları
na göre 19 Temmuz 1929'da Sanremo'da ölmüş ve oraya gö
mülmüştür<6). Boğaz, kağıthane eğlenceleri, pazar yerleri ile 
dönemin ünlü kişilerinin portlerini yapan sanatçının bugün 
Dolmabahçe Sarayı'nın resim kolleksiyonu içinde çeşitli tab
lolan bulunmaktadır. Dömeke savaşı{1897), Kaiser Wilhelm 
ve Eşinin Kayığa Binişi (1898), Ertuğrul Süvari Alayı (1901), 
Fatih Sultan Mehmed'in Topkapı'dan İstanbul'a Girişi 
(1903), Anne Sevgisi (?), Rıhtımda Genç Kızlar (?), Vene
dik, Haliç, Haremli kadıniann kayığa binişi bunlardan ba
zılarının isimleridir. 
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