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Bir İstanbul Ressamı 
AMADEO COUNT PREZIOSI 

.·· 

19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden birçok Avrupalı ha
tıralannda Türk yaşarnı hakkında bilgiler vermiştir. Kelime
ler yerine imaj ve çizgiler.kullanarak Türk insanım, lstan
bul'u ve orada yaşayan değişik ırk ve dine ait halkı tanıtan 
ressam Amadeo Pre.ziosi'd.ir. 

2 Aralık 1816'da Malta~da doğan Amedeo zengin, aris
tokrat ve dindar bir aileye mensuptur. 17. Yüzyılda adaya 
yerleşmiş aslı korsan olan aileye, Sicilya kralı tarafından asa
fet ünvanı verilmiş ve aile 18. yüzyılda Malta'nın yönetiminde 
önemli bir mevkiye gelmiştirOl. 5. Preziosi Kontu ünvanı
na sahip olacak Amadeo sıkı bir eğitimle büyütülmüş ve hu
kuk öğretimini bitirmiş~ir. Fakat küçük yaştan beri ilgisini 
çeken sanat aşkı ağır basmış, ilk önce Malta'da, daha sonra 
ise Roma'da resim öğrenimine başlamıştır. 24 yaşında Pa
ris'e giderek Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmiş, bunun 
yanı sıra yeni gelişen fotoğrafçılık teknikleri ile Ilgilenmiş
tir. Bu sanat dalı, ileride taş baskı tekniklerinde yenilikler 
bulmasına yardımcı olmuştur. Arnadeo'nun Paris'teki ha
yatı hakkında az bilgi vardır. Fakat muhakkak ki zamanın 
sanat akımları ile yakından ilgilenmiş ve bilhassa Honore 
Daumier'nin günlük hayattan alınmış ve mizalı dolu konu
ları içeren taş basmalanndan etkilenmiştir. Nitekim İstan
bul'un günlük hayatlarını konu alan taş basmalarında bu 

Dr. Nevber Gürsu 

etkiler açıkca görülür(2). Malta'ya dönüşte, babasının sanat 
eğilimlerine karşı daha katı bir tutum içinde olduğunu gö
rerek, seçtiği yolda ilerlemek için adayı terk etmeye mecbur 
olmuş ve İstarııbul'a yerleşmeye karar vermiştir. 

O zamanlar İstanbul egzotik bir doğu metropolisi olarak 
Avrupa'da büyük bir ün yapmıştı. Julia Pardoe'nin 1837'de 
yayınlanmış ve W.H.Barlelt tarafından resirolenmiş The Be
auties of the Bosphorus adlı kitabının önsözünde İstanbul 
şöyle tarif edilmiştir. "Doğanın ineisi İstanbul'un berrak, 
sakin gökyüzü, parıltılı denizi, anfitiyatral ağaçtı tepeleri, 
coğrafi ve politik durumlarının önemi yanında renkli, esrarlİ 
~e haşmetli atmosferi ile kaynaşan değişik ırk, din ve kültü
re sahip halklardan oluşan mahalli havası insanı büyüler, 
değişik heyecan ve zevkler yaşatır"<3l. · 

Preziosi~nin İstanbul'a geliş tarihi kesinlikle bilinmez. Fa
kat lstanbul manzaralarını içeren ilk çalışmalan 1842 tari
hini taşır. Sanatçı, Beyoğlu'nda Harnalbaşı sokağında Rum 
asıllı eşi, ondan olan üç kızı ve oğlu ile yaşamış, yabancı ko
loni ve elçilik muhitinde üne kavuşmuştur. Aynı zamanda 
Türk adet ve geleneklerini öğrenip benimsemiştir. Ana dili 
İtalyancadan başka Fransızca, Rumca, İngilizce bilmesi ya
bancılarla, Türkçeye vakıf olması da Türklerle ilişki kurma
sını kolaylaştırmıştır. 

1. Haliç'eGiriş, 1853. Suluboya ve karakalem. 51 x .72;5. Vicotria and Albert Museum, Searight Koleksiyonu 
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2. Türk ~ahvehanesi, Stamboul, Recollections of Eastarn Life, 
1883, Taşbaskı. 

Praziosi, İstanbul'da,yaşayan insanların olağanüstü kül
türel çeşitliliğinden çok etkilenmiş, resimlerinde Türk top
lumundan asker, derviş, kadın, satıcı, tüccar gibi değişik kesit 
ve mesleklerin yanı sıra Rum, Arnavut, Ermeni, Bulgar ve 
Yahudi gib Osmanlı toplumunun diğer etnik gruplarını gün
lük hayatın içinde vermeye çalışmıştır<4>. İstanbui'un sokak 
ve mahalleleri, mesire yerleri, şehrin güzelliğini aksettiren 
manzaraları, padişahın resmi geçitleri-örneğin cuma narna
zına Nusretiye Camii'ne gidişi-resimlerine konu olmuştur. 
Preziosi, karakterlerini kendi günlük mekanları içinde, ör
neğin herberi elinde makas ve havlusu ile çalışırken dükka
nında, odalığı haremdeki yumuşak divanında dinlenirken, 
Bulgar çobanı sürüsü ile beraber, deırvişi tesbih çekerken çok 
realist ve dökümanter niteliği ağır basacak şekilde resmet
miştir. Preziosi'nin bu tip resimleri yabancılar tarafından çok 
ilgi görmüş ve Beyoğlu'ndaki atölyesi resim satın almak için 
gelen müşterilerle dolmuştur<5>. 

Preziosi'nin İstanbul tipleri 1858'de Paris'te taş baskı ola
rak basılmıştır. Stamboul, Recollection of Eastern Life adım 
taşıyan ve 29levhadan oluşan albümde, Preziosi'nin bizzat 
uyguladığı yeni bir baskı tekniği ku1Janılmıştır<6). 

Daha önce İstanbul'da aynı konular da resim yapan Av
rupalı ressamlar, 19. yüzyılın romantik akımına uyacak şe
kilde Batı zevk ve pazarına hitap edeh, realiteden uzak re
simler yapmışlar ve bunları sosyal bir çerçeve içini oturta
mamışlardır. Preziosi'nin halk karakterleri ise kanlı canlı, 
geleneksel giysileri ve günlük faaliyetleri içinde realist ve dö
kümanter niteliği ağır basan bir çerçeve içinde çizilmiştir. 
Tabi ki Preziosi'ni bağımsız ekonomik durumu, ona kendi 
zevkiiçin çalışma imkanım vermiştir. Sokaklarda ve şehrin 

3. Berber, 1_843. Karakalem ve suluboya. 22,6x 17,9. Victoria 
and Albert Museum (0.33-1907) 

4. Adile Hanım. Bir Istanbul Hanımı, 1854. Kalem ve suluboya. 
27x24,5. Victoria and Albert Museum (0.34-1900) 
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5. Sultan ın Nusretiye Camiine Cuma Narnazına Gidişi, 1843-50. Kalem, suluboya ve zemin rengi. 18,7x 25,4. Victoria and Albert . 
Museum (0. 45-1907): 

pazarlannda dolaşırken Osmanlı imparatorluğunun her ta
rafından gelen değişik insan tiplerini görüp 'çizmek imkanı
nı bulmuş, hatta onları Beyoğlu'ndaki atölyesinde kendisi
ne poz vermeleri için ikna etmiştir. İşte bu portre ressamlığı 
sulu boyalannın başlıca konulanru oluşturmuşturm. Prezi
osi'nin dini inançlarına rağmen, müslüman halkı poz ver
mek için razı etmesi, onlann gelenek ve lisanlarına vakıf ol
duğuna ·dair bir delildir. Her şahıs en hassas nüansları ve 
kendi ırkının özellikleri ile resmedilmiştir, Ressam, Boğai.i
çi, Haliç, mesire yerleri, mezarlık, sokak ve çarşılanyla İs
tanbul manzaralanna kendi kimliğini vurmuştur. Denediği 
usluplann birbirini takip etmesi ve bazı manzaralannda ta
rih bulunmaması bunlann kronolojik sıralarunasını zorlaş
tınr. Kırım harbi esnasında harbin acı izleri İstanbul man
zaralannda sezilebilinir. · 

Preziosi sulu boyalarını önce kalem ya da mürekkeple çi
zip, daha sonra boya ile renklendirmiştir. Bugün bu resim
lerin büyük bir bölümü Türkiye dışmda olmasına rağmen 
İstanbul'da Resim ve Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, Top
kapı Sarayı ve özel koleksiyonlarda bazı örnekler vardır(S). 

1860'larda İstanbul'un batıhlar için eski çekiciliğini yitir
mesi ile, sanatçı yeni konular bulmak iÇin Mısır'a, sonra da 
Romanya'ya gitmiştir. · 

Preziosi'nin hayatının son senelerine ait bilgi çok azdır. 
Yeşilköy'de oturan sanatçının atölyesi gene Beyoğlu'nday
dı ve bir dönem Sultan II. Abdülhamit'in saray ressamlığı 

görevinde bulunmuştur<9>. Preziosi, 27 Eylül1882'de Yeşil~ 
köy.'de avianırken kendi silahından kaza ile çıkan bir kur
şunla ertesi günü ölmüş ve San Stefano (Yeşilköy) Katolik 
mezarlığına gömülmüştür<ıO). 

İstanbul ,;e halklarını dünyaya tanıtan Preziosi'din resim
leri, kendi geçmişimizi ve kültürümüzü gözlerimizin önüne 
seren, İstanbul'un geÇmiş güzelliklerini sergileyen eserlerdir. 
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