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MEDRESETÜ'l-ARAB 
( ~ _,.,' 4.., yMı ) 

Abdurrahman Fehmi'nin 
(ö. 1904) 

Arap edebiyatı ve İslam medeniyeti 
tarihi niteliğindeki eseri 

(bk. ABDURRAHMAN FEHMİ). 

MEDRESETÜ'l-HATT ATİN 
(~lkıı 4..ıyMı) 

Hüsn-i hat ile 
İslam kitap sanatlarının öğretim 
ve eğitimi için 1914'te kurulan 

Osmanlı müessesesi. 
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Osmanlı eğitim sisteminde hüsn-i hat
tın bazı çeşitleri sıbyan mektebinden iti
baren çocuklara öğretilmeye başlanır. 
böylece talebeni n gözü ve eli çok erken 
yaşlarda güzel yazıya alıştırılırdı. Rüşdiye 
ve idadllerin programlarında da yer alan 
hüsn-i hat ayrıca Enderun-ı Hümayun. 
Hasbahçe, Eski Saray, Galata Sarayı ve 
Muzıka-i Hümayun gibi kuruluşlarda dev
rin tanınmış üstatları tarafından öğreti
lirdi. Medreselerde hattathane adıyla bir 
yazı odası ve burada yazı meşkeden seç
kin bir hocanın bulunduğu vakfıyelerden 
öğrenilmektedir. Divan-ı Hümayun ve 
Menşe-i Küttab-ı Askeri'de de bu kuru
luşlarla ilgili yazı nevileri meşkedilirdi. Bu
nunla beraber hüsn-i hattın öğretimi yüz
yıllar boyunca üstattan talebesine kişiye 
özel meşk yoluyla yürütülmüştür. Ancak 
XIX. yüzyılın mali imkansızlıkları içinde bu 
gelenek artık eskisi gibi sürdürülemeyin
ce çağın şartlarına uyabilen bir eğitim ve 
öğretim kuruluşuna ihtiyaç duyulmuştu. 
Bu arada tezhip, cilt ve ebru gibi hüsn-i 
hatla yakın ilgisi bulunan kitap sanatları 
da ekseriya babadan oğula geçerekyürü
tülen birer esnaf zenaatı haline dönüş
m üştü. Il. Abdülhamid devrinde Sadra
zam Ahmed Cevad Paşa, sönmek üzere 
olan hat sanatının eğitim ve öğretimi için 
Divan-ı Hümayun'da Ta'lim-i Hat Şubesi'ni 
kurarak başına Sami Efendi'yi getirmiş, 
fakat onun sadrazamlıktan ayrılması üze
rine esasen um uma açık olmayan bu bö
lüm önemini kaybetmişti. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Hattat 
Arif Hikmet Bey, Evkaf Nazırı Şeyhülislam 
Hayri Efendi'ye hat eğitimi veren resmi 
bir kurumun bulunmamasından yakina
rak müstakil bir hat mektebi açılması ge
rektiğine dair beyanda bulununca vakıf 
eğitim ve öğretim müesseselerinde ye
nilikler yapan Hayri Efendi, Medresetü'l-

hattatin adıyla bir mektebin kuruluş ça
lışmalarını başlattı. istanbul'da vakıflara 
bağlı eğitim kurumlarında bulunan hat 
hocalığı kadroları buraya aktarılarak mü
dürlüğüne Arif Hikmet Bey getirildi. Med
resetü'l-hattatln'e yer olarak. devlet dai
relerine yakınlığı ve burada çalışan me
murların devamı düşünülüp Babıali kar
şısında günümüzde Milli Eğitim Bakanlı
ğı Devlet Kitapları Müdürlüğü Cağaloğlu 
Yayınevi olarak kullanılan Tersane Emini 
Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi seçildi. 

Medresetü'l-hattatln, önce bütün vakıf 
mektepleri gibi Evkaf Nezareti'nin Mües
sesat-ı İlmiyye Müdüriyeti'ne bağlanmış
ken bir müddet sonra idaresi, Süleymani
ye Külliyesi'nin darüzzıyafesinde henüz 
açılmış bulunan Evkaf-ı İslamiyye Müze
si'nin (istanbul Türk ve islam Eserleri Müzesi) 
idare meclisine ve müdüriyetine verildi. 
Medresetü'l-hattatln'e devrin en önde 
gelen üstatları arasından Hacı Kamil 
Efendi (Akdik) sülüs. nesih, TUğrakeş is
mail Hakkı Bey (Aitunbezer) celi sülüs ve 
tuğra , Hulusi Efendi (Yazgan) ta'lik ve eel! 
ta'lik, Ferid Bey divan! ve eel! divan!, Meh
med Said Bey rik'a, Yeniköylü Nuri Bey 
(Urunay) tezhip, Bahaeddin Efendi (Tokat
lıoğlu) cilt hocalığına getirildi. Hoca ve ta
lebelerin ders ve devam durumlarıyla il
gilenen mubassırlığa da Hattat Mehmed 
Şefi k Bey'in talebelerinden Aziz Bey tayin 
edildi. Bir müddet sonra ihtiyaç üzerine 
Hasan Rıza Efendi sülüs- nesi h yazıları 
hocalığına getirildi. Ayrıca tarih-i hutüt 
ve hattatin derslerini Yenişehr-i Fena-
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rizade Hüseyin Haşim Bey vermeye baş
ladı. 

Medresetü'l-hattatln 'in 6 Receb 1332'
de (31 Mayıs 191 4) gerçekleştirilen açılış 
töreninde müdür Arif Hikmet Bey'in ko
nuşmasının ardından Hacı Kamil Efendi 
sülüs bir besmele yazmış, orada hazır bu
lunanlar da altına imza atmışlardır. TUğ
rakeş İsmail Hakkı Bey bu yazının Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi'nde olduğunu söy
lüyorsa da müze kayıtlarında böyle bir 
esere rastlanmamıştır. 

Devlet dairelerinin Babıali'de bulunma
sı sebebiyle Medresetü'l-hattatln'e kay
dolan öğrenci sayısının hayli kabarık oldu
ğu, 1916'da buraya kaydını yaptıran Ah
met Süheyl Efendi'ye (Ünver) 279 numa
ranın verilmesinden anlaşılmaktadır. 
Medresede sıkışıklığı önlemek için mual
limlerin hepsi aynı anda derse gelmez, 
haftada üç gün olarak düzenlenen ders
lerin vakti öğle tatiline rastlatılarak me
murların da devamına imkan verilirdi. 
Bununla birlikte duruma göre farklı saat
lerde de ders yapılabilirdi. 

1334'te (1916) Evkaf-ı Hümayun Müze
si başkatibi Emirzade Kemaleddin Bey'
den Medresetü'l-hattatln için bir talimat
name hazırlaması istendi. Kemal Bey, bu 
arada medreseye küfl hattı ile ebru ve 
ahar yapım ı derslerinin konmasını teklif 
edince kendisi hatt-ı küfl ve resm-i hat
tl, Necmeddin Efendi de (Okyay) ebru ve 
ahar muallimliğine getirildi (22 Mayıs 

1916). Necmeddin Efendi daha sonra mu
bassırlık vazifesini de üstlendi. M üze İda
re Meclisi'nce kabul edilen bu talimatna
rnede yer alan şarta göre 1334 (1916) yılı 
Ramazamndan itibaren medresenin her 
yıl tatile girdiği bu ay boyunca binanın 
zemin katında ramazana mahsus bir hat 
sergisi açılması teamül haline getirildi. 
İlk yıl Evkaf Nazırı Sahib Mollazade İbra
him, Keçecizade Reşad Fuad ve İbnülemin 
Mahmud Kemal beylerin koleksiyonların

da bulunan hat örnekleri sergilendi; son
raki yıllarda yaşayan hat üstatlarının ya
nı sıra Medresetü'l-hattatln'den mezun 
olanların eserlerine de yer verildi. 

Medresetü'l-hattatln'den ilk mezun 
olan on üç kişiye icazetnameleri 14 Ekim 
1918'de verildi. İlk mezunlar arasında, 
burada iki yıldan beri ebru- ah ar mual
limliği yapan Necmeddin ve ileride şöh
rete kavuşacak olan hattat Mustafa Halim 
(Özyazı cı) efendiler ön sırayı aldılar. İkinci 
icazet merasimi Süleymaniye'deki Evkaf 
Müzesi avlusunda 27 Kasım 1923'te ya
pıldı, bu defa yirmi mezun verildi. Bunlar 
arasında hattat Hüseyin Macit (Ayral) ve 
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müzehhip Ahmet Süheyl efendiler yer al
maktadır. Bu tarihten sonra Medresetü'l
hattatln'de icazet merasimi bir daha ya
pılmamıştır. Verilen icazetnameler klasik 
üslupta olmayıp hangi daldan olursa ol
sun izin cümlesi divanl hattıyla yazılmak
ta. altta hocasının. medrese müdürünün 
ve Evkaf Müzesi İdare Meclisi üyelerinin 
mühürleri yer almaktaydı. Arif Hikmet 
Bey'in Medresetü'l-hattatin müdürlüğün
den alınması üzerine yerine Hakkı adlı 
kimliği belirlenemeyen bir zat getirildi. 
16 Mart 1919'da başlayan Mimarzade 
Mehmed Ali Bey'in müdürlüğü ise 1922 
yılı sonlarına kadar sürdü. 

1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Os
manlı Devleti büyük ekonomik sıkıntıya 
düşünce yürürlüğe konan mali kısıtlama
lar sırasında Evkaf Nazırı Hüseyin Kazım 
Bey, evkaf gelirleri arasında Medresetü'l
hattatln'in tahsisatı olmadığı gerekçesiy
le masraflarının Maarif Vekilieti'nce üst
lenilmesini, aksi takdirde b uranın kapatıl
masını istedi. Bunun üzerine başta Nec
meddin Efendi ve medresenin kuruluşu
nu iyi bilen bazı kimseler, harcamaların 
eski medreselerdeki yazı muallimliği tah
sislerinden yapıldığını belgelerle ortaya 
koyarak buranın kapanmasını önlediler. 
Kazım Bey'in 1921'deki nazırlığı da aradan 
iki ay geçince sona erdi. 

Medresetü'l-hattatin'in öğretim kadro
sunda zamanla meydana gelen bazı de
ğişiklikler sırasında tezhip hacası Yeni
köylü Nuri Bey'in 1918'de hocalıktan alın
dığı. tezhip derslerini cilt muallimi Saha
eddin Efendi'nin verdiği bilinmektedir. 
Yine aynı yıl iranlı Tahirzade Hüseyin Beh
zad. minyatür ve Trankarl tezhip mualli
mi olarak Enver Paşa tarafından tayin 
edildi. Bu arada kufı muallimliğine ll. Ab
dülhamid'in torunlarından Nemlka Sul
tan'ın zevci Damad Ali Kenan Bey'in (Esin) 
ve rik'a muallimliğine Emirzade Kemaled
din Bey'in getirildiği görülmekteyse de 
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bunun ne zaman başlayıp ne kadar sür
düğü belli değildir. Kamil Efendi de son
radan rik'a muallimliğinde bulundu. Ha
san Rıza Efendi'nin görme zorluğu yüzün
den 1919'da ayrılmasıyla yerine Hacı Nuri 
Bey (Korman) tayin edildi. 1918yılında Ne
cip Asım Bey (Yazıksız) Medresetü'l-hat
tatln'den "hilfız-ı kütüb" yetiştirme hu
susunda da faydalanılabileceğini, bu se
beple kitap muhafazası . tamiri ve tasni
finin de öğretilmesini teklif etmiş. fakat 
bu gerçekleştirilememiştir. 

Medresetü'l-hattatln, Cumhuriyet'in 
ilanından sonra faaliyetini sürdürmektey
ken medreselerin ilgasını kapsayan Tev
hld-i Tedrisat Kanunu'nun 3 Mart 1924'
te yürürlüğe girmesiyle kapatıldı. Sadece 
ismin e bakılıp alınan bu karar üzerine Mü
zeler Müdürü Halil Ethem Bey (Eidem). 
Medresetü'l-hattatln'in eski medreseler
den farklı görülmeyişinin büyük bir hata 
olduğunu ve bu hatanın kısa zamanda gi
derilmesi için gayret edeceğini hocalara 
bildirerek tahsisat kesildiği için vazifele
rini fahrl olarak sürdürmelerini rica etti. 
Sekiz ay sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'ndeki müzakerelerin ardından Hattat 
Mektebi adını alan bu müessese, bundan 
sonra Müzeler Müdürlüğü'ne bağlanıp 
harf inkılabına kadar faaliyette bulundu. 
Buraya ilk defa hanım öğrenci kabulü de 
yeniden düzenlenen Hattat Mektebi Ta
limatnamesi'nde yer aldı. 

Hattat mektebinin çalışma sahası 1 Ka
sım 1928'de yürürlüğe giren harf inkıla
bına aykırı görüldüğünden yeniden kapa
tılmasına karar çıktı. Fakat bu dönemin 
maaş bordrolarından, Hattat Mektebi'
nin 1928-1929 ders yılı bOyunca faaliyeti
ni sürdürdüğü, yeni adıyla açılışının 1929-
1930 ders yılı başında olduğu anlaşılmak
tadır. Müzeler Müdürü Halil Ethem Bey, 
mektebin hocalarının geçen kapanıştaki 
fedakarlıklarını hatırlatarak dağılmama

larını rica etti; bu teklifi kabul eden ho-
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calar. dört ay sonra Şark Tezyini Sanatlar 
Mektebi adıyla yeniden açılan mektebe 
tayin edildiler. Ancak hüsn-i hat muallim
lerinden Kamil Efendi müdürlüğe, Tuğ
rakeş İsmail Hakkı Bey de müzehhipliğe 
kaydırıldı, Hulusi Efendi ile Ferid ve Nuri 
beylerin vazifelerine son verildi. Ebru ve 
ahar muallimliğini sürdüren Necmeddin 
Efendi'nin MaarifVekili Esad Bey'e (Sa
gay) yaptığı teklif üzerine 1932 yılında 
mektebe altın varakçılık, sedefkarlık ve 
hakkaklık bölümleri eklendi; hocalıklarına 
da Hüseyin (Yaldız), Vasıf (Sedef) ve İsmail 
Yümni (Sonver) beyler getirildi. Halil Et
hem Bey'in teşebbüsüyle Necmeddin Sa
mi minyatür muallimliğine seçildiyse de 
1 933'te vefat etti. 

1936 yılına kadar Şark Tezyinl Sanatları 
Mektebi adıyla aynı binada faaliyetini sür
düren kuruluş. bu ders yılından önce Ma
arif Vekaleti tarafından Fındıklı'daki Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlandı. 
Şubeye Türk Tezyinl Sanatları adı veril
mekle beraber Şark Tezyini Sanatları adı 
da hemen terkedilmedi. İstanbul mebu
su Salah Cimcoz'un Çankaya nezdindeki 
teşebbüsü neticesinde diğer sanatların 
yanında hüsn-i hattın da tezyini mahiyet
te öğretilmesine izin verildi, hocalığına da 
Kamil Akdikyeniden getirildi (ı 936). Ara
daki kopukluklara ve öğretim farklılığına 
rağmen halen Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Geleneksel 
Türk El Sanatları Bölümü Medresetü'l
hattatin'in bugünkü devamı niteliğinde
dir. Ayrıca 1983'ten beri, ilki Marmara 
Üniversitesi'nde olmak üzere Türkiye'nin 
bazı üniversitelerindeki güzel sanatlar 
fakültelerinde de aynı konuda eğitim bö
lümleri açılmıştır. 
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