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İstanbul Ressamı olarak da tanınan Haydar 
Hatemi, İslam sanatlarını hayatta tutmaya çalışan 
çok az sanatçıdan biri.

Haydar Hatemi, also known as the Istanbul 
Painter, is one of the very few artists who try to 
keep the Islamic Arts alive.

A
rchitecture, ceramics, weaving, 
carpet making, and weaponry are 
the most renowned of all the arts 
of the classical Ottoman period 

of Turkey between the years of 1400 
and 1800. Less well known is Ottoman 
painting; even though, it has outstanding 
examples with remarkable realism and 
vigorous design. For Westerners, this 
art was for a long time outshined by the 
more decorative and often more romantic 
painting of Iran. In Iran, book illustration 
got ultimate heights nearly unrivaled in any 
other Islamic country. Persian artists and 
calligraphers found a fortune of material 
in an opulent literary tradition, and under 
royal patronage, glorious manuscripts were 
produced in court studios. 

Mimari, seramik, dokuma, halıcılık ve 
silah yapımı; 1400-1800 yılları arasındaki 
klasik Osmanlı dönemi sanatları arasında 
en çok popüler olanlarıdır. Hayran bırakan 
bir realizm ve hareketli tasarımlarıyla 
göz kamaştırıcı örneklere sahip olmasına 
rağmen Osmanlı resmi, çok az bilinir. 
Batılılar için bu sanat örnekleri; uzunca bir 
dönem, daha dekoratif ve genellikle daha 
romantik olan İran resminin gölgesinde 
kalmıştı. İran’daki kitap illüstrasyonları 
o kadar yüksek bir seviyeye ulaşmıştı ki 
herhangi bir İslam ülkesiyle mukayese 
edilemez hale gelmişti. Farsi sanatçılar ve 
hattatlar, sanatlarını icra ederken zengin 
edebi gelenekleri sayesinde malzeme 
açısından bolluk ve bereket içindeydi. 
Buna bir de kraliyetin hamiliği eklenince 
muhteşem el yazması eserler, saray 
stüdyolarında üretilir oldu. 

The
Istanbul

Painter
İSTANBUL RESSAMI
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Less well known 
is Ottoman painting; 
even though, it has 
outstanding examples 
with remarkable realism 
and vigorous design. 



120 RIXOS MAGAZINE     SUMMER'14

  ♦ CULTURE & ART KÜLTÜR & SANAT ♦

However, the Ottoman sultans also acted as art patrons while 
they are maintaining the success of their armies. From Tabriz to 
Syria, from Palestine to Egypt… from each of these newly 
conquered territories, the best artists of every kind were 
sent to Istanbul to practice their crafts and teach 
native Turks to master them. 

Meanwhile, Western society was extremely 
curious about the Islamic court life of the 
Ottoman Empire and more particularly 
about the great city “Constantinople”, now 
known as Istanbul. The talented painters like 
Jean-Baptiste Vanmour were invited by the 
foreign ambassadors so that they could depict 
the beauty of the lavish court ceremonies, 
the beautiful scenery of the infamous city of 
Constantinople, tales about the harem life, and one 
of the most feared leaders of the world. On the other 
hand, İstanbul paintings were also popular among the high-
ranking officials who were living in the other parts of the wide 
empire and longing to see the beauty of Istanbul. 

Bununla birlikte, ordularının başarılarını sürdürmeye devam eden 
Osmanlı sultanları da “sanat hamileri” olmaya başladı. Tebriz’den 

Suriye’ye, Filistin’den Mısır’a... yeni fethedilen her bir 
toprak parçasından her sanat türünün en iyi sanatçıları, 

sanatlarını rahatlıkla icra edebilmeleri ve bunun 
yanında Türklere de öğretebilmeleri için 

İstanbul’a gönderiliyordu.

Bu sıralarda Batı toplumu, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun İslami saray yaşantısı 
ve özellikle bugün İstanbul olarak bilinen 
büyük şehir “Konstantinopol” hakkında 
fazlasıyla merak içindeydi. Jean-Baptiste van 

Mour gibi pek çok yetenekli ressam, yabancı 
elçilikler tarafından şehre davet ediliyor ve 

şaşaalı saray seremonilerinin güzelliğini, meşhur 
şehir Konstantinopol’un güzel manzarasını, harem 

hayatıyla ilgili efsaneleri ve dünyanın en korkulan 
liderlerinden birini resmetleri isteniyordu. Diğer bir yandan 

İstanbul resimleri, geniş imparatorluğun farklı bölgelerinde 
yaşayan ve İstanbul’un güzelliğinin özlemini çeken yüksek rütbeli 
görevliler arasında da popülerdi. 
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Prince Al-Thani, the crown prince of Qatar, 
is one of the many who maintains the 
tradition of being in love with Istanbul; and 
an Iranian-Azerbaijani Haydar Hatemi is 
the talented artist who provides magnificent 
works of arts for the Qatari royal family 
in order to fulfil this yearning. Known 
as the “Istanbul Painter” or the “Last 
Ottoman Painter”, Haydar Hatemi’s life 
also reminds the life of old court painters 
who were influenced by multicultural arts. 
When he was fifteen years old, Hatemi 
left his Azerbaijani village in Iran for the 
renowned Tabriz School of Art. He went 
on to the Fine Arts Academy at Tehran 
University and was trained in classical 
Persian miniature painting and gilded 
illumination. After the Iranian revolution, 
he immigrated to Turkey where he was 
inspired by the cosmopolitanism and 
opulent history of Istanbul, and learned 
to experiment with both eastern and 
western forms of art. Hatemi’s pieces 
are often a combination of Persian and 
Ottoman, Eastern and Western, Iranian, 
Turkish, and American influences. His 
exhibitions include majestic oil paintings 
on canvas or board, and exquisite portraits 
of the Ottoman sultans on fragile ostrich 
eggshells as well as watercolor sketches 
and luxuriously embellished and gilded 
wood tables. Mostly, Hatemi’s subject is 
Istanbul. He produces artworks picturing 
Ottoman life and landscapes. 

Katar’ın veliaht prensi, Prens El-Tani; 
İstanbul’a aşık olma geleneğini sürdüren 
pek çok isimden biri ve İran Azerisi 
Haydar Hatemi de Katar kraliyet ailesine 
muhteşem sanat eserleri sunan yetenekli 
bir sanatçı. “İstanbul Ressamı” veya 
“Son Osmanlı Ressamı” olarak da bilinen 
Haydar Hatemi’nin yaşamı da eserleri 
gibi eski saray ressamlarını anımsatıyor. 
Onbeş yaşındayken İran’daki Azerbaycan 
köyünden çıkıp ünlü Tebriz Güzel Sanatlar 
Okulu’na başlayan Hatemi, daha sonra 
Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne gitti ve klasik Fars minyatür 
resmi ve tezhip alanlarında eğitim aldı. 
İran devriminden sonra Türkiye’ye göç 
etti. Burada, İstanbul’un zengin tarihi ve 
kozmopolit yapısından çok etkilenerek hem 
doğu hem de batı sanat formları üzerinde 
denemelere başladı. Hatemi’nin çalışmaları 
çoğunlukla Farsi ve Osmanlı; Doğu ve 
Batı; İran, Türk ve Amerikan etkilerinin 
bir karışımı. Sergileri, tahta veya kanvas 
üzerine devasa yağlı boya tabloların 
ve narin devekuşu yumurtaları üzerine 
uygulanmış Osmanlı sultanlarının harika 
portrelerinin yanında suluboya çizimler ve 
zengin bir şekilde süslenmiş, yaldızlı ahşap 
sehpalardan oluşuyor. İstanbul’u konu alan 
Hatemi, Osmanlı hayatını ve manzaralarını 
hayal ederek resme aktarıyor. 

Hatemi’s pieces are often a 
combination of Persian and 

Ottoman, Eastern and Western, 
Iranian, Turkish, and American 

influences. 



122 RIXOS MAGAZINE     SUMMER'14

  ♦ CULTURE & ART KÜLTÜR & SANAT ♦

Yaklaşık 15 yıldır Hatemi, Prens El-Tani’nin kraliyet sarayını 
Osmanlı başkentini zengin detaylarla resmettiği eserlerle 
doldurmuş. 1997 yılından beri Katar kraliyet ailesinin özel ressamı 
olarak çalışıyor. Katar Emiri, vefatından sonra sarayının Haydar 
Hatemi’nin eserleriyle birlikte bir müzeye dönüştürülmesini 
diliyor. Haydar Hatemi ve resimlerinin kazandığı hayranlık, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve huzurlu çok kültürlü geçmişinin 
Orta Doğu ülkelerini hala büyülemeye devam ettiğinin kanıtı adeta. 

For more than a decade, Hatemi has filled the royal palace of 
Prince Al-Thani with commissioned works picturing the Ottoman 
capital in lavish detail. He has been painting exclusively for the 
Qatari royal family since 1997. The Sheikh of Qatar intends 
upon his death for his palace to become a museum, with Haydar 
Hatemi’s paintings at its heart. Haydar Hatemi and the admiration 
that his paintings receive are the pure evidence that the Ottoman 
Empire and its peaceful multicultural past continue to enchant the 
countries of the Middle East.

Haydar Hatemi and the admiration that 
his paintings receive are the pure evidence 
that the Ottoman Empire and its peaceful 
multicultural past continue to enchant the 
countries of the Middle East.


