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The Qualifications, Responsibilities, and the Rights of the Civilian Male Rusdiye 

School Teachers in the Ottoman Empire 
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Öz: Bu çalışmada Osmanlı erkek mülki rüşdiye mekteplerinde görev alan muallimlerin sahip 

oldukları özellikler ile hak ve sorumlulukları, arşiv belgeleri ışığında çeşitli örneklerle 

detaylandırılarak, bir erkek rüşdiye muallimi olabilmek için çok bir liyakate sahip olunması 

gerektiği ve öğretmenlerin zorlu şartlarda çalıştıkları ayrıntılı olarak ortaya konulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, eğitim, rüşdiye, muallim, mekteb 

Abstract: Relying on Ottoman archival records, this study examines the rights and responsibilities 

of the Ottoman male civilian teachers in the Rusdiye, secondary schools, and argues that 

employment as a rushdiye school teachers required merit and hard work. 

Keywords: Ottoman Empire, education, Rushdie, teacher, school   

Giriş 

Osmanlı’da öğretmen yetiştirme çabalarının başlangıcı Fatih Sultan Mehmed’in 

hükümdarlığı dönemine kadar uzanmaktadır. Fatih Sultan Mehmed, Eyüp ve Ayasofya 

medreselerinde, sıbyan mektebi muallimi olacaklar için genel medreselerden farklı bir program 

öngörmüştür. Buna göre, muallim olacaklar şu dersleri okuyacaklardır: Arapça, Sarf, Nahiv, 

Edebiyat (mânia, beyan, bedi), Mantık, Adab-ı Mubahase ve Usul-i Tedris, Münakaşalı Akaid 

(ilm-i kelam), Riyaziyat (hendese ve heyet). Ayrıca, Hesap dersi Hendese içinde, Coğrafya 

dersi Heyet (sema ve arz) ve Tarih dersi Edebiyat içinde okutulacaktır. Fakat Fatih’in bu 

önemli ve yenilikçi teşebbüsü kendisinden sonra devam ettirilmemiş ve Osmanlı Devleti’nde, 

1848 yılında Darülmuallimin’in açılışına kadar öğretmen yetiştirme ile ilgili hiçbir gelişme 

yaşanmamıştır.
1
 

Bilindiği gibi, Osmanlı’da ilk rüşdîye mektebi 1839 yılında İstanbul’da açılmıştır.
2
 

1846’dan sonra rüşdiyeler hızla çoğalmaya başlamış ve modern tarzda eğitim veren bu 

okullara öğretmen yetiştirmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle, Mekatib-i Umumiye 

Müdürü (sonra nazırı) olan Kemal Efendi’nin girişimiyle 16 Mart 1848 tarihinde İstanbul’un 

                                                           
1
 Yücel Gelişli, Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006, s. 9. 
2
 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdîye Mektepleri”, Türkler, C. 15, Ankara 

2002, s. 44; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi(Başlangıçtan 1999’a), Alfa Yayınları, İstanbul 1999, s. 

129.  
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Fatih semtinde “Darülmuallimin” adlı bir okul açılmıştır.
3
 Bu okul, 1868’de Darülmuallimin-i 

Sıbyan’ın açılışından sonra “Darülmuallimin-i Rüşdi” olarak adlandırılmış ve Osmanlı’nın ilk 

modern sivil eğitim kurumları olan rüşdiyelere öğretmen yetiştirmede uzun yıllar önemli bir 

kaynak olmuştur.
 4
  

1850 yılında “müdür” unvanı ile söz konusu okulun başına getirilen Ahmed Cevdet 

Efendi (Paşa)
5
, Darülmuallimin için 1 Mayıs 1851 tarihli bir “nizamname” kaleme almıştır. 

İlgili meclislerden geçerek sonunda Padişah Abdülmecid’in (1839-1861) bir iradesi ile 

uygulamaya konulan bu nizamnamede; Darülmuallimin’in önemi, bu okula alınacak öğrenciler 

ve okulda uygulanacak ders programı hakkında özetle şu hükümlere yer verilmiştir:
 6
 

1. Darülmuallimin, rüşdiye mekteplerinin “ruhu” konumundadır. Ahmet Cevdet Efendi, 

böylece, okullara can veren, onları yaşatan esas unsurun “öğretmenler” ve onları yetiştiren 

meslek okulları olduğunu vurgulamıştır. Onun bu görüşü bugün de çağdaş eğitim açısından 

son derece önemli ve geçerlidir.  

2. Öğrenciler okula sınavla alınacaktır ve öğretim süresi 3 yıldır. 

3. Programın ilk dersi “Usul-i İfade ve Talim” adını taşımaktadır. Bu, “Ders Verme ve 

Öğretim Yöntemi” demektir. Öteki dersler ise bugünkü dille şunlardır: Farsça, Aritmetik, 

Geometri, Alan Ölçümü, Astronomi, Coğrafya. 

4. Öğretmenlik bir meslektir. Bu mesleğin okulu vardır. Nizamname, bu okulun dışından 

da mesleğe girilebileceği şeklinde bir hükme yer vermemiştir. 

5. Okulun öğrencileri, o sırada başka kaynak bulunmadığından, medreselerden aktarılan 

öğrencilerdir. Onların medrese alışkanlıklarını bırakmaları ve Recep, Şaban, Ramazan 

aylarında “cerre” çıkmamaları, yani taşraya gidip dinî vaaz vs. vermemeleri istenmiştir. Çünkü 

Ahmet Cevdet Paşa’ya göre, cerre çıkıp vaaz vermenin karşılığında köylüden ve halktan para, 

yiyecek ve giyecek toplamak “dilenciliktir” ve bu, “öğretmenin vakar ve temkini” yani 

“saygınlığı ve ağırbaşlılığı” ile bağdaşmaz.  

6. Öğretmen Okulu öğrencilerinin “cerre çıkıp dilenmekten kurtarılmaları” ve kendilerini 

yalnızca derslerine verebilmeleri için onlara dolgunca burs verilmesi gerekir. Böylece o, 

öğretmenin ekonomik durumunun tatmin edici olmasının onun “saygınlığının” ve kendisini 

başarılı biçimde mesleğine vermesinin şartlarından biri olduğunu fark etmiş ve vurgulamıştır. 

7. Öğretmen adayları çok ve ciddî çalışarak kendilerini iyi yetiştirmelidirler. Böylece, 

öğretmenin “iyi yetişmesi ve bilgili olması” da onun saygınlığının, etkinliğinin ve başarısının 

önemli bir şartı olarak görülmüştür. 

                                                           
3
 İbrahim Arslanoğlu, Kastamonu Öğretmen Okulları (1884-1977), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

İstanbul 1998, s. 19.  
4
 Age, s. 20. 

5
 Ahmed Cevdet Paşa, 1823 yılında, Osmanlı Devleti’nin Tuna Eyaleti kasabalarından, şimdi 

Bulgaristan hududu dâhilindeki Lofça’da doğdu. İlk tahsilini burada aldıktan sonra, 1839 yılı başlarında 

İstanbul’a geldi ve devrin meşhur âlimlerinden dersler almaya başladı. Hususi gayretinin de etkisiyle 

kısa zamanda eser yazabilecek düzeye geldi. Genç yaşta birçok önemli devlet görevlerinde bulunan 

Ahmed Cevdet Paşa, 1850’den itibaren maarifle ilgilenmeye başladı. Bkz. Ahmet Şimşirgil- Ekrem 

Buğra Ekinci, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, KTB Yayınları, İstanbul 2008, s. 4-10.     
6
 Yahya Akyüz, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimin’in İlk Yıllarına 

Toplu ve Yeni Bir Bakış”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi), S. 20, Yıl: 2006, s. 31-35. 
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8. Öğretmen yetiştirmede nicelikten çok nitelik göz önünde tutulmalıdır. Ahmet Cevdet 

Paşa, bunu hem öğretmenin saygınlığı, hem de planlama açısından gerekli görmüştür. 

9. Zeki ve çalışkan öğrenciler, Darülmuallimin’i normal süresinden önce bitirebilirler; bu 

takdirde, bu öğrenciler okullarda geçici olarak görevlendirilebilir ve eğitim-öğretim 

kurumlarında deneyim ve yetenek kazanabilirler. Bu, daha öğretmen atanmadan öğrencilerin 

uygulama yapması demektir ve öğretmen yetiştirme tarihimizde çok ilginç ve önemli bir 

uygulamadır. 

10. Mezunlar, göreve atanıncaya kadar, bilgilerini pekiştirmeleri için, maaşları da 

verilerek Darülmuallimin’de tutulacaklardır. 

11. Mezunlar, başarı derecelerine göre bir sıra ile göreve atanacaklardır. Sırası geldiğinde 

atanacağı öğretim görevini beğenmeyen mezunun elinden diploması alınacak ve ona bir daha 

öğretmenlik veya bir eğitim görevi verilmeyecektir. 

İlk Darülmuallimin Nizamnamesinin uygulanmaya başlandığı 1851’den itibaren, 

Darülmuallimin mezunu olan kişilerin rüşdiyelere muallim olarak tayin edilmesi prensip kabul 

edilmiştir. Ancak, 1860 yılına gelindiğinde, sayıları o yıllarda hızla artmaya başlayan rüşdiye 

mekteplerinde
7
 öğretmene ihtiyaç bulunduğu ve Darülmuallimin öğrencilerinin bir kısmının 

öğretmenlik yapabilecek yeterliliğe ulaşamadıkları gerekçesiyle, Darülmuallimin mezunu 

olmayan kişiler sınavla rüşdiye muallimliklerine atanmıştır. Fakat öğretmen okulu öğrencileri 

ve öğretmenleri, Darülmuallimin Nizamnamesinde dışarıdan atama yapılmasına izin veren bir 

hüküm bulunmadığını ileri sürerek Maarif Nezareti’ni Sadrazama şikâyet etmişlerdir.
8
 

Sonuçta, 2 Mart 1861 tarihinde Padişah Abdülmecit’ten çıkan iradeye göre,  Darülmuallimin 

Nizamnamesine geçici olarak şöyle bir madde eklenmesi kararlaştırılmıştır:  

Rüşdiye mektepleri öğretmenliklerine öncelikle Darülmuallimin’in muvazzaf 

öğrencilerinden ehil olanlar atanacaktır. Fakat Darülmuallimin’den yeterli sayı ve 

nitelikte öğretmenler yetişinceye kadar, geçici olarak, bu kurum dışından da rüşdiye 

mekteplerine uygun kimseler öğretmen atanabilecektir.
9
 

O tarihten sekiz yıl sonra, 1 Eylül 1869’da yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, 

bu dışarıdan atamaları yasallaştıracak ve Darülmuallimin mezunlarına sadece öncelik hakkı 

tanıyacaktır. 

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, birçok alanda olduğu gibi, öğretmen okullarının 

yapısı ve programları konusunda da çok önemli hükümler getirmiştir. Nitekim mevcut 

Darülmuallimin, bu nizamnameye göre yeniden ve köklü biçimde yapılandırıldıktan sonra, 30 

Nisan 1870’te Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın bir nutku ile tekrar açılmıştır.
10

 Nutukta şu 

ifadelere yer verilmiştir: 

…siz öğrencilere, belli süresi içinde öğrenimlerinizi tamamlamanıza engel olacak tatilleri 

terk etmeniz için ihsanlarda bulunan Padişahımız tarafından yeterli miktarda maaşlar da 

ayrılmış olduğundan artık geceyi gündüze katarak belirtilen bilimleri öğrenmeye gayret 

etmeniz gereklidir. Siz öğrenciler, cami ve medreselerde Arapçanın dilbilgisini öğrenmiş, 

Mantık, Maani ve Edebiyat görmüş olduğunuzdan bu dilde düz yazı yazabilmek ve 

konuşma alışkanlığı kazanmanız için ayrı bir dilbilimci öğretmen de tayin edilmiştir.  

Şimdi sizin Darülmuallimin’de öğreneceğiniz şeyler Türkçe Kitabet ve İnşa, Farsça, 

                                                           
7
 1870 yılında Osmanlı’daki rüşdiye sayısının 210’u aştığı ifade edilmektedir. Bkz. Akyüz, agm, s. 49.  

8
 Agm, s. 43. 

9
 Agm, s. 46. 

10
 Agm, s. 48. 
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özellikle Matematik ve Geometri, Cebir ve Coğrafyadır. Bunlar başlıca dersler olup 

gerektiği gibi öğrenilmeleri bir hayli zaman alır. Darülmuallimin’in rüşdiye mektepleri 

öğretmenliği şubesindeki öğrencilere bu derslerin yalnızca başlangıçları gösterilmekte ise 

de, bu kadarı bile her bakımdan dikkat ve özen gerektirir. İnsan için kendi cinsinin 

bilgisizliğini gidermeye hizmet etmesi, onun eğitimine çaba harcaması gibi büyük bir şeref 

ve meziyet olmadığından, bu yolda göstereceğiniz çaba ve gayretiniz devlet gözünde takdir 

edileceği gibi tüm milletçe de şükranla karşılanacaktır. Rüşdiye mekteplerinin öğretim 

süresi dört yıldan ibarettir. Bu süre içinde öğrenciler başka şeylerle beraber dilbilgisini 

öğrenmeye mecburdurlar. Eğitim ve öğretim yönteminin de başka bir şekle 

dönüştürülmesi, yani bir takım lüzumsuz konuların ve ayrıntıların atılması gereklidir. Bu 

da size ayrıca öğretilip açıklanacaktır.
11

 

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, mevcut Darülmuallimin’in ileride büyük bir 

Darülmuallimin’e dönüştürülmesini de kararlaştırmıştır. Nitekim Nizamname’nin 52. maddesi; 

“mükemmel muallimler yetiştirmek üzere” rüşdîye, idadîye ve sultaniye şubelerinden oluşan 

bir “Büyük Darülmuallimin” kurulacağını; her şubenin biri edebiyata ve diğeri ulûm ve fünuna 

mahsus iki bölümü bulunacağını, Darülmuallimin-i Sıbyan’ın da bu büyük Darülmuallimin’in 

parçası olacağını belirtmiş ve her birinin derslerini de göstermiştir.
12

  

Ancak açılması planlanan büyük Darülmuallimin gecikmeli olarak açılabilmiştir. Yapılan 

çalışmalar neticesinde, Darülmuallimin, 29 Mayıs 1891 tarihinde, iki yıllık ibtidaiye, üç yıllık 

rüşdiye ve üç yıllık âliye şubeleri olarak yeniden düzenlenmiş; âliye şubesi fen ve edebiyat 

kısımlarına ayrılarak 3 Kasım 1891 tarihinde açılmıştır. Bu üç kısımdan ibaret okula 

“Darülmuallimin-i Âliye” ismi verilmiştir. 1894-95 ders yılında Darülmuallimin-i Âliye’nin âli 

kısmının fen ve edebiyat bölümleri birleştirilmiş; 1901 yılında tekrar ayrılmıştır. Bu okul, 

Türkiye’de ortaöğretime öğretmen yetiştirmenin ilk uygulamasıdır.
13

  

1915’te çıkarılan Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesi’yle İstanbul’daki 

Darülmuallimin, ibtidaî, ihzarî ve âli kısımlarına ayrılarak yeniden düzenlenmiştir. Bu okulun 

ibtidaî kısmını bitirenler ilkokullara öğretmen; âlinin ihzarî kısmını bitirenler Darülmuallimin-i 

ibtidaîlere öğretmen ve ilkokullara müfettiş; âli kısmını bitirenler de âli ve tali okullara 

öğretmen; taşra Darülmualliminleri ise sadece ibtidaî öğretmeni yetiştirecektir. Ayrıca, 

Darülmualliminlerin öğretim süresi dört yıla çıkarılmış ve bunlara bağlı bir uygulama okulu 

açılması öngörülmüştür.
14

  

İstanbul’da açılan söz konusu Darülmuallimin’in yanı sıra, 1910 senesinde Kosova, 

Ankara, Konya ve Diyarbekir Darülmualliminleri bünyesinde bulunan rüşdiye şubelerinde de 

rüşdiye mekteblerine bir süreliğine muallim yetiştirilmiştir.
15

  

Rüşdiye Muallimlerinin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları       

Rüşdiye muallimleri; genelde muallim-i evvel (birinci muallim), muallim-i sani (ikinci 

muallim), muallim-i salis (üçüncü muallim) ve hatt/rık’a (yazı) muallimi gibi unvanlarla farklı 

gruplara ayrılmışlardır. Vilayet merkezlerindeki büyük rüşdiyelerde bu muallimlerin hepsi 

birlikte görev yaparken, kaza merkezlerinde açılan rüşdiyelerde çoğu zaman tek bir muallim 

çalışmış ve kabiliyetine göre hatt muallimliği görevini de vekâleten veya asaleten 

üstlenebilmiştir. Mesela,  Eğil Rüşdiyesi muallim-i evvel vekili olarak görevini sürdüren Ali 

                                                           
11

 Agm, s. 49-50. 
12

 Gelişli, age, s. 11. 
13

 Gelişli, age, s. 11. 
14

 Arslanoğlu, age, s. 21. 
15

 Seyit Taşer, “Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Yıl: 2010, s. 211. 
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Rıza Efendi’ye, 3 Eylül 1898 (22 Ağustos 1314) tarihinde bu mektebin hatt muallimliği 

vekâleti de ek olarak verilmiştir. Yaklaşık yedi ay kadar bu görevi vekâleten yürüttükten sonra, 

23 Mart 1899 (11 Mart 1315) tarihinde hatt muallimliği memuriyet asaleti kendisine tebliğ 

edilmiş
16

 ve bu görevini 1903 yılına kadar sürdürmüştür.
17

  

Rüşdiyelerde muallim-i evvelliğe atanan kişilerde hatt kabiliyetinin olmadığı durumlarda 

hatt muallimine de ayrıca ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim Avine Rüşdiye Mektebi’nin 

açılışından sonra hatt muallimliği için başvurular alınmıştır. Hatt muallimliği için müracaat 

eden kişiler; Tahrirat kâtibi Şeyh Salih, Muallim-i evvel vekili Mustafa, Savurlu Abdülhamid, 

Vehbizade Kamil ve Müftizade Hamdi efendilerdir.  Vilayetin önerisiyle, bu muallimlik için 

başvuruda bulunan şahıslara kaza idare meclisi huzurunda birer satır yazı yazdırılarak 

onaylanmış ve vilayete takdim edilmiştir. Vilayet Maarif Meclisi’nin yaptığı değerlendirme 

sonucunda Mustafa Efendi ile Şeyh Salih Efendi’nin el yazıları beğenilmiştir. Bu iki şahsın 

yazısı denk olmasına rağmen, maarif meclisi, maarifin terakkisi noktasında Şeyh Salih 

Efendi’nin hatt muallimliğine atanmasının daha maslahatlı olacağını mütalaa etmiş ve durum 

Maarif Nezareti’ne bildirilmiştir.
18

 

Söz konusu hatt muallimliği için yapılan müracaatları ve zikredilen mütalaayı 

değerlendiren Meclis-i Kebir-i Maarif, konuyu şöyle sonuçlandırmıştır:  

Avine Rüşdiye Mektebi hatt muallimliğine talip olanlardan Müftizade Hamdi Efendi’nin 

sülüs hattı ve Tahrirat Kâtibi Salih Efendi’nin rık’a hattı diğerlerinden üstün olduğundan, 

sözü edilen hatt muallimliğine tahsis olunan 85 kuruş ikiye ayrılarak, 42,5 kuruş maaşla 

sülüs muallimliğinin Hamdi Efendi’ye ve 42,5 kuruş maaşla rık’a muallimliğinin dahi 

Salih Efendi’ye tevcihi meclisçe münasip görülmüştür. Mekatib-i Rüşdiye İdaresi ile 

Muhasebe İdaresi’nce gerekli işlemler yapıldıktan ve memuriyetleri gazetelerle ilan 

edildikten sonra keyfiyetin bildirilmesi ve mahallince yemin ettirilerek, tasdik edilen hal 

tercümeleri evrakının süratle gönderilmesi gerekir.
19

 

Görüldüğü gibi, mektebe yeni atanan muallimler yemin ederek göreve başlatılmış ve 

memuriyetleri gazeteler aracılığıyla ilan edilmiştir.       

Nahiye merkezlerinde veya bazı kazalarda açılan ve öğrenci kapasitesi daha düşük olan 

rüşdiyelere, genelde maaşı daha düşük olan ve “muallim-i sani” olarak adlandırılan muallimler 

atanmıştır. Hatta öğrenci sayısı çok düştüğünde vekil muallimler görevlendirilmiştir. Ancak 

mektebin talebe sayısı arttığında söz konusu muallimlikler, “muallim-i evvel” derecesine 

çıkarılmıştır. Mesela, 1873’ten 1897 yılına kadar muallim-i sanilik ile idare olunan ve eğitim 

öğretime bu şekilde devam eden Eğil Rüşdiye Mektebi, bu tarihte düzenlemelere uygun olarak 

muallim-i evvelliğe terfi ettirilmiş ve buraya muallim-i evvel tayin edilmiştir. Tayin edilen 

muallim-i evvel görev yerine ulaşıncaya kadar tedrisatın aksamaması için, daha önce 

mahallince atanan muallimin vekil muallim olarak istihdam edilmesi istenmiştir. Aynı durum, 

Cizre Rüşdiye Mektebi için de geçerlidir.
20

 

Muallim-i sani unvanıyla görev yapan bir muallim, muallim-i evvel olarak atanabilmesi 

için, hizmeti de nazara alınarak, genellikle imtihana tabi tutulmuştur. Mesela,  Meclis-i Kebir-i 

Maarif, açıkta kalan Eğil Rüşdiyesi eski muallim-i sanisi Ali Rıza Efendi’nin istihdam 

                                                           
16

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maarif Mektubi (MF. MKT.), 460/62, 15 Ağustos 1899 

(1317.R.7).  
17

 Diyarbekir Vilayet Salnamesi, H. 1321, s. 284; Maarif Salnamesi, H. 1321, s. 504. 
18

 BOA, MF. MKT, 493/8, Diyarbekir Valisi Mehmed Halid Bey’in 16 Kasım 1899 (1317.B.12) tarihli 

yazısı. 
19

 BOA, MF. MKT, 493/8, Meclis-i Kebir-i Maarif’ in 29 Aralık 1899 (1317.Ş.25) tarihli kararı. 
20

 BOA, MF. MKT, 356/49, Maarif Nezareti’nin 26 Mayıs 1897 (1314.Z.24) tarihli yazısı.  
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müddetine nazaran muallim-i evvellik imtihanına girmeye hak kazandığını, ileride açılacak bir 

muallim-i evvelliğe tayin olunmak üzere, rüşdiye mekteblerinde öğretilmekte olan programda 

yer alan derslerden sınava girmek istediği takdirde İstanbul’a gelmekte serbest olduğunu 

hükme bağlamıştır.
21

 Bu karar Ali Rıza Efendi’ye bildirildiğinde, İstanbul’a gidecek mali gücü 

olmadığından imtihanının Diyarbekir’de yapılmasını istirham etmiştir. Talebi uygun bulan 

Meclis-i Kebir-i Maarif, sözü edilen şahsın vilayet merkezinde naib efendinin başkanlığında, 

vilayet mektubi memuru, idadi müdürü, maarif muhasebe memuru ve idadi mektebi 

muallimlerinden Fethullah Efendi’den oluşan güvenilir bir heyet tarafından, rüşdiye 

mekteblerinde okunan derslerden imtihan edilerek, tasdikli imtihan varakasının gönderilmesini 

kararlaştırmıştır.
22

    

Bu karar doğrultusunda, Ali Rıza Efendi’nin rüşdiye muallim-i evvellik imtihanı yukarıda 

sözü edilen zatlar tarafından 1 Şubat 1908 (28 Zilhicce 1325) tarihinde icra edilerek, başarılı 

bulunmuş ve kendisine muallim-i evvel olma hakkı verilmiştir. Ali Rıza Efendi’nin imtihana 

girdiği dersler ve aldığı puanlar aşağıdaki gibidir: 
23

 

 

Tablo 1. Ali Rıza Efendi’nin İmtihan Çizelgesi 

SIRA NO DERSİN ADI PUAN 

1 Kur’an-i Kerim ve Tecvid 9 

2 Ulum-ı Diniye 10 

3 Arabî 7 

4 Farisî 8 

5 Resim 5 

6 İmla 7 

7 Tarih 7 

8 Coğrafya 5 

9 Hesab 9 

10 Hendese 8 

11 Ahlak 8 

12 Ziraat  8 

13 Hüsn-i Hatt 7 

 

Darülmuallimin-i Rüşdi’den mezun olan muallimler, 1890’lı yıllarda öğrenimleri 

sırasında aşağıdaki dersleri almışlardır: Resim, Hüsn-i Hatt, İnşa, Usul-i Defteri, Hendese, 

Cebir, Hesap, Fransızca, Tarih-i Osmanî, Coğrafya, Belagat, Farisî, Arabî, Mevalid. Bu 

derslerin isimleri ve derslerden alınan puanlar muallimlerin şahadetnamelerine kaydedilmiştir. 

Mesela, Kiskim Rüşdiye Mektebi Muallim-i evveli Cafer Tayyar Efendi’nin
24

, 

Darülmuallimin-i Rüşdi’den almış olduğu şahadetnamede yer alan dersler aşağıdaki tabloda 

gösterildiği şekildedir: 
25

    

                                                           
21

 BOA, MF. MKT, 997/75, Meclis-i Kebir-i Maarif’ in 30 Nisan 1907 (1325.Ra.17) tarih ve 463 sayılı 

kararı. 
22

 BOA, MF. MKT, 997/75, Meclis-i Kebir-i Maarif’ in 6 Ekim 1907 (1325.Ş.28) tarihli kararı. 
23

 BOA, MF. MKT, 1111/47, 29 Mart 1909 (1327.Ra.7).  
24

 BOA, MF. MKT, 433/4, 11 Ocak 1899 (1316.Ş.28).  
25

 BOA, MF. MKT, 390/59, Cafer Tayyar Efendi’nin
 
54 numara ve 11 Ekim 1890 (1308.S.26) tarihli 

şahadetnamesi. 
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Tablo 2. Cafer Tayyar Efendi’nin Şahadetname Sureti 

NUMARA İSİM DERSİN ADI PUAN DERECE 

54 Cafer 

Tayyar 

Resim 7 8 

Hüsn-i Hatt 8 

İnşa 6 

Usul-i Defteri 9 

Hendese 9 

Cebir 7 

Hesab 9 

Fransızca 3 

Tarih-i Osmanî 10 

Coğrafya 7 

Belagat 9 

Farisî 10 

Arabî 7 

Mevalid 8 

TOPLAM 109 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Cafer Tayyar Efendi, Darülmuallimin’deki öğrenimi sırasında 

toplam 14 ders almış olup, 10 üzerinden 8 dereceyle mezun olmuştur. Derslerden aldığı 

notların toplamı ders sayısına bölünerek mezuniyet derecesi tespit edilmiştir.  

Diğer mektep muallimleri gibi, rüşdiye muallimleri de Darülmualliminlerin yanı sıra çoğu 

zaman medrese eğitiminden de geçmişlerdir. Mesela, Eğil Rüşdiye Mektebi Muallim-i 

saniliğine asaleten atanan Ali Rıza Efendi, çocukluğundan beri medrese eğitimine devam 

ederek, hem Arapça gramer ilminde ve hem de tefsir ve hadis ilimlerinde icazet almıştır. 

Ayrıca, 1884 yılında Diyarbekir Darülmuallimin-i Sıbyan Şubesi’nden “âlâ” derecesiyle 

mezun olarak şahadetname almaya hak kazanmıştır.
26

  

Rüşdiye mektebi muallimleri genellikle İstanbul’dan atanmıştır. Ancak sonradan inşa 

edilen rüşdiyeler, Darülmuallimin’den öğretmenler yetiştirilinceye kadar, kapalı kalmasın ve 

çocuklar bilim ve eğitim öğrenmekten mahrum olmasın diye, bu rüşdiyelerin bulunduğu 

yerlerde öğretmenlik yapmaya elverişli olan kişiler, yetkililer önünde sınavdan geçirilip, adı 

geçen rüşdiyelerin ikinci öğretmenliklerine atanmaları hususu Meclis-i Kebir-i Maarif’te 

tartışılmış; bu yoldaki olumlu karar gerekli vilâyetlere bildirilmiştir.
27

 Bu karar doğrultusunda, 

rüşdiye mekteplerinin taşrada ilk yayılmaya başladığı yıllarda valiler tarafından bazı muallim 

adayları teklif edilmiş ve merkezce onaylamıştır. Mesela, Eğil Rüşdiye Mektebi, 9 Mayıs 1873 

(11 Rebiyülevvel 1290) tarihinde eğitime hazır hale getirildiğinde, Diyarbekir Valisi Kurt 

İsmail Paşa bu mekteb için İstanbul’dan muallim talebinde bulunmuştur. Ancak, Meclis-i 

Maarif’ten gönderilen cevapta; “Bu hizmetin mahallince münasip bir kişiye verilmesi halinde 

orada bulunan yetenekli kişiler dahi değerlendirileceğinden, aylık 330 kuruş maaşla istenilen 

özelliklere sahip bir muallim-i sani bulunarak, irade-i seniyyesi çıktıktan sonra maaş verilmek 

üzere isminin ve yazısının gönderilmesi” hususu Diyarbekir Valiliği’ne bildirilmiştir.
28

 Bunun 

                                                           
26

 BOA, MF. MKT, 997/75, 8 Haziran 1907 (1325.R.26). 
27

 Akyüz, agm, s. 49, Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın 30 Nisan 1870 tarihli nutku. 
28

 BOA, Maarif İbtidai (MF. İBT), 2/12, 9 Mayıs 1873 (1290.Ra.11).  
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üzerine, 26 Eylül 1873 (3 Şaban 1290) tarihinde, Hani Rüşdiye Mektebi Muallimi Ali Efendi 

aylık 315 kuruş maaşla muallim-i sani olarak buraya tayin edilmiştir.
29

   

İstanbul Darülmuallimini’nden veya taşradaki Darülmuallimin rüşdiye şubelerinden 

mezun olmayıp, mahallince rüşdiye mektebine muallimi-i sani olarak önerilen kişiler asaleten 

atanabilmek için, Meclis-i Kebir-i Maarif’in yukarıda değinilen kararı gereği, imtihana tabi 

tutulmuşlardır. Mesela, Eğil’de görev yapan Ali Efendi’nin istifasından sonra, onun yerine 

imtihanla liyakati tespit edilen Ahmed Efendi tayin edilerek memuriyet asaleti tasdik 

edilmiştir.
30

 

Yine Eğil Rüşdiyesi Muallim-i sanisi İbrahim Rıfkı Efendi’nin istifasından dolayı yerine 

Darülmuallimin mezunlarından Ali Rıza Efendi mahallince tayin edilerek, 8 Ekim 1889 (26 

Eylül 1305) tarihinde görevine başlamıştır. Ancak, Mekatib-i Rüşdiye İdaresi’ne göre; bahsi 

geçen muallim-i saniliğe Darülmuallimin şahadetnamelilerinden Ali Rıza Efendi seçilmiş ise 

de, Vilayet Darülmualliminleri, ibtidai mekteblerine muallim yetiştirmek için tesis edilmiş 

olduklarından buradan şahadetname alanların imtihana girmeden rüşdiye muallim-i saniliğine 

tayinleri usule aykırıdır. Bu nedenle, adı geçen şahsın imtihanının yapılarak tasdikli imtihan 

varakasının gönderilmesi lazım geleceği Diyarbekir Vilayeti’ne bildirilmiştir.
31

 Ancak daha 

önce imtihanla Hani Rüşdiyesi muallim-i saniliğine atandığı ve Maarif Nezareti’nce asaleti 

tasdik edildiği için yeniden imtihana girmesine gerek duyulmamıştır.
32

  

Maarif Nezareti, atamalarda muallimlerin isteğine önem vermiş, genellikle rızaları dışında 

herhangi bir yere tayinlerine müsaade etmemiş, hatta sehven yapılan bazı tayinleri de iptal 

etmiştir. Mesela, muallim-i evvellik imtihanında başarılı olan Hüseyin Avni Efendi, öncelikle 

kendi memleketi olan Kelkit Rüşdiye Mektebi muallim-i evvelliğine, bu olmadığı takdirde 

Basra Rüşdiye Mektebi mualim-i evvelliğine, bu da olmadığı takdirde Eğil Rüşdiye Mektebi 

muallim-i evvelliğine atanmasını Maarif Nezareti’nden talep etmiştir. Nezaret de onun son 

tercihini dikkatte alarak atamasını Eğil’e yapmıştır.
33

 

Yine fikri sorulmaksızın sehven Eğil Rüşdiyesi’ne nakledilmiş olan Çermik Rüşdiyesi 

Muallimi Tahir ve Muallim Muavini Abdülkadir efendilerin, istirhamları üzerine tekrar 

Çermik Rüşdiyesi’nde kalmalarının Meclis-i Kebir-i Maarif’in 2 Aralık 1908 (8 Zilkade 1326) 

tarih ve 1720 sayılı kararıyla sağlanmış olması, muallimlerin rızası olmadan gerçekleştirilen 

tayinlerin iptaline en güzel örnektir.
34

   

Rüşdiye muallimleri görev yaptıkları yerin iklimi ve coğrafyasıyla uyum 

sağlayamadıkları zaman bazen istifa etmişler, çoğu zaman da yer değişikliği talebinde 

bulunmuşlardır. Mesela, yaklaşık üç yıl Eğil’de görev yapan Ali Efendi, buranın suyu ve 

havasıyla uyum sağlayamadığından 1875 yılında muallimlik görevinden istifa etmiştir.
35

 

Yine Hüseyin Avni Efendi, Eğil Rüşdiyesi muallim-i evvelliğinden istifa edip, 

Gümüşhane Sancağına bağlı Torul Kazası Rüşdiye Mektebi muallim-i evvelliğine atanma 

                                                           
29

 BOA, BEO Gel. -Gid. Def. , Maarif, No: 395; BOA;  Mektubi Mühimme (MKT. MHM), 465/10, 26 

Eylül 1873 (1290.Ş.3);  MF. MKT, 13/101, 10 Ekim 1873 (1290.Ş.17). 
30

 BOA, MF. MKT, 41/32, 6 Ağustos 1876 (1293.B.15). 
31

 BOA, MF. MKT, 114/98, Mekatib-i Rüşdiye İdaresi’nin 11 Kasım 1889 (1307.Ra.17) tarihli yazısı. 
32

 BOA, MF. MKT, 115/48, Diyarbekir Valisi Hasan Refik Bey’in 25 Aralık 1889 (1307.Ca.2) tarihli 

yazısı. 
33

 BOA, MF. MKT, 962/1, Erzincan Rüşdiye-i Mülkisi Riyazî ve Fransızca Muallim-i sabıkı Hüseyin 

Avni Efendi’nin Maarif Nezareti’ne hitaben yazdığı 3 Eylül 1906 tarihli yazısı. 
34

 BOA, MF. MKT, 1098/27, 2 Şubat 1909 (1327.M.11). 
35

 BOA, MF. MKT, 41/32, 6 Ağustos 1876 (1293.B.15). 
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talebinde bulunmuştur. Maaşı Çermik Rüşdiyesi’nden 100 kuruş eksik (400 kuruş) olmasına 

rağmen, memleketine yakın olması hasebiyle ailesinin oranın havasıyla uyum sağlayacağını 

düşündüğünden Torul’u tercih etmiştir. Bu tercihi dikkate alan Meclis-i Kebir-i Maarif, 

atamayı onaylamıştır.
36

  

Muallimler yer değiştirmek için bazen de becayiş yolunu tercih etmişlerdir. Mesela,  

1880-1887 yılları arasında Eğil Rüşdiye Mektebi muallim-i saniliği görevinde bulunan Ahmed 

Efendi, 1887 yılında becayişle Ergani Rüşdiyesi’ne ve onun yerine de Ergani Rüşdiye Mektebi 

Muallim-i sanisi İbrahim Rıfkı Efendi Eğil’e atanmıştır.
37

 

Muallimlerin tayin işlemleri gerçekleştirilirken okulların bir gün bile muallimsiz 

bırakılmamasına özen gösterilmiştir. Nitekim Avine Rüşdiye Mektebi muallimliğine atanan 

Şevki Efendi, 10 Mayıs 1903 (27 Nisan 1319) tarihinde vazifesine başlarken, selefi Bekir 

Efendi ise bir gün önce, yani 9 Mayıs 1903 (26 Nisan 1319) tarihinde görevinden ayrılmıştır.
38

   

Rüşdiye muallimleri, eğitim ve öğretim görevinin yanı sıra, okullarda bazı idari vazifeler 

de üstlenmişlerdir. Taşra rüşdîye mekteblerinde görev yapan muallim ve müstahdemler ile 

talebelerin devam devamsızlık durumları, mekteblerin öğrenci sayıları ve sair özelliklerine dair 

bilgiler, rüşdîye muallimleri tarafından zorunlu olarak her üç ayda bir, cetvel şeklinde 

düzenlenmiştir. Bu hülasa cetvelleri, maarif komisyonları ve maarif müdürleri tarafından 

tasdik edilerek Maarif Nezareti’ne gönderilmiştir. Bu doğrultuda Eğil Rüşdiye Mektebi 

muallimlerince düzenlenen cedvele bakıldığında; Mekteb Muallimi Ali Rıza Efendi ile Bevvab 

Molla İbrahim Efendi, 1901 yılı Ocak ayında 26, Şubat ayında 15 ve Mart ayında 24 gün 

mektebe devam etmişlerdir. Devam etmedikleri günler ise Cuma ve bayram tatilidir.
39

  

Yine 1902 (R.1318) senesi Eylül ayı başından Teşrinisani sonuna kadar (Eylül-Ekim-

Kasım) üç ay zarfında ilim ve fen tahsili için Kiskim Rüşdiye Mektebi’ne devam eden 76 

talebe, 2 muallim ve 1 hizmetlinin eğitim durumlarını, devam ve devamsızlıklarını ve sair 

vukuatlarını gösteren çizelge, mektep muallimleri tarafından hazırlanmıştır. Bu çizelgede 

belirtildiğine göre; 1902-1903 öğretim yılının güz döneminde mektebin birinci sınıfına 9, 

ikinci sınıfına 12, üçüncü sınıfına 33 ve dördüncü sınıfına 22 öğrenci devam etmiş olup, 

isimleri babalarının isimleriyle birlikte zikredilmiştir. Bunlardan bazıları ilk aylarda yokken 

son ayda nakil yoluyla başka mekteplerden gelmişlerdir. Her ay mektebe devam edilmesi 

gereken gün sayısı 27 olup, devam etmeyenlerin neden gelmedikleri tek tek belirtilmiştir. 

Gelmeyenlerin mazeretleri ise hastalık, köyünde veya şehir merkezinde (Erzurum) olması, 

babasının veya velisinin izninin olması veya kendilerine sorulduğu şeklinde açıklanmıştır.
40

 

Mekteb muallimleri, bilfiil üstlendikleri eğitim-öğretim ve çeşitli idari vazifelerin yanı 

sıra, bulundukları mekteblerde eğitimin ilerlemesi için görüş de beyan etmişlerdir. Mesela, 

Eğil Rüşdiye Mektebi muallimleri, mektebin ilerlemesinin, kasabada iki ibtidaî mektebinin 

açılmasına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Cizre Rüşdiye Mektebi muallimleri ise mektebin 

terakkisinin, okuldan mezun olan talebelerin istihdam durumuna bağlı olduğunu ifade 

etmişlerdir.
41

   

                                                           
36

 BOA, MF. MKT, 1032/1, Meclis-i Kebir-i Maarif’ in 2 Aralık 1907 tarih ve 2241 sayılı kararı. 
37

 BOA, MF. MKT, 109/22, Maarif Muhasebe Müdürlüğü’nün 11 Haziran 1889 (1306.L.12) tarihli 

yazısı. 
38

 BOA, MF. MKT, 733/8, Diyarbekir Vilayeti’nin 25 Mayıs 1903 (1321.S.27) tarihli yazısı.  
39

 BOA, Maarif İstatistik (MF. İST), 2/46, 1901/1902 (1318/1319). 
40

 BOA, MF. MKT, 736/65, 21 Eylül 1903 (1321.C.28).  
41

 BOA, MF. İST, 2/46, 1901/1902 (1318/1319). 
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Rüşdiye muallimleri bazen beklenmedik davranışlar sergilemiş ve buna karşın mahalli 

idareler de eğitim ve öğretimin aksamaması ve ilerlemesi için umulmadık kararlar 

vermişlerdir. Mesela, Sapanca İbtidaiye ve Rüşdiye Mektebi Hatt Muallimi Osman Efendi, 

rüşdiye muallim-i evvelini darp ettiğinden, Maarif Nezareti’nce her iki muallimlikten de 

çıkartılmıştır. Ancak, Kaza Meclisi, Osman Efendi’nin, ahalinin beğenisini kazanmış olması 

ve muallim ihtiyacı nedeniyle, ibtidai muallimliğini sürdürmesi ve hatta mümkünse 

memuriyetten çıkartılmayarak rüşdiye muallimliğine de devam etmesi yönünde karar almıştır. 

Osman Efendi, bu karar doğrultusunda görevine iade edilmiştir. Söz konusu kararda 

çalışkanlık ödüllendirilmişse de darp edilen muallim-i evvelin mağdur edildiği 

anlaşılmaktadır.
42

 

Rüşdiye muallimleri, çok başarılı olsalar bile, bazen mahalli idarecilerin keyfi 

uygulamalarına maruz kalmış ve görevden azledilmişlerdir. Bu duruma en iyi örnek Hüseyin 

Avni Efendi’dir. Gümüşhane Sancağının Kelkit kazasından olan Hüseyin Avni Efendi, 

tecrübeli bir muallim olup, 1904 yılı Mayısına kadar Erzincan Rüşdiye-i Mülkisi Matematik ve 

Fransızca, Erzincan Rüşdiye-i Askeri Kavaid-i Osmanî ve Kitabet muallimliği yapmıştır. 23 

Mayıs 1904 (10 Mayıs 1320) tarihinde ise Erzincan Maarif Komisyonu tarafından Rüşdiye-i 

Mülkideki Matematik ve Fransızca hocalıklarından azledilmiştir. Mağdur duruma düşen 

Hüseyin Avni Efendi, görevine tekrar iade edilmek ve birikmiş olan maaşlarını almak için üç 

kez Maarif Nezareti’ne müracaat etmiş ve olumlu sonuç almış olmasına rağmen, Erzincan 

Maarif Komisyonu bu emirlerin hiçbirine itaat etmemiştir. Geçim sıkıntısı nedeniyle zor 

durumda kalan Hüseyin Avni Efendi, askeri rüşdiyedeki görevinden de istifa ederek İstanbul’a 

gitmiş ve Maarif Nezareti’ne hitaben kaleme aldığı arzuhalde içinde bulunduğu durumu ve 

taleplerini bir kez daha şu cümlelerle ifade etmiştir: 

Mezkûr komisyon heyetinin bana yaptıkları bu kadar hakaret yalnız nefsanî garazlarından 

ileri geldiği inceleme sonucunda anlaşılacaktır. İki seneden beri hukukumu muhafazaya 

çalışmakta olduğumdan pek çok mutazarrır oldum. 14 seneden beri askeri ve mülki 

mekteblerde say ve gayretle birçok talebe yetiştirmiş ve hatta say ve gayretime mükâfaten 

askeriye tarafından “Beşinci Mecidi Nişanıyla” da taltif olunmuş kölenizim. Böyle bir 

emektarın birkaç zatın keyfi için sebepsiz olarak bu kadar mağdur edilmesine padişahın 

merhameti kail değildir. Geçen sene buradan Erzincan’a iade-i memuriyetle gittiğim için 

bilahare Nezaretçe azlim tasdik oluncaya kadar maaşa müstahak olacağım tabiidir. 

Lütfen şu perişan halim nazara alınarak, verilmesi gereken birikmiş maaşlarımın 

ödenmesiyle mağduriyetimin bir derece hafifletilmesi; saye-i âli-i hazret-i 

nezaretpenahilerinde muallim-i evvellik için icab eden fenlerin hepsinden ve hatta 

Fransızcadan bile imtihan vermeye hazır bulunduğumdan, bu kadar senelerden beri say 

ve hizmetlerime mükâfaten usulü dairesinde imtihanımın icrasıyla, münasip bir mahallin 

muallim-i evvelliğine veya münhal olan idadi hocalıklarına tayinimle sevindirilmem 

hususunda müsaadenizi istirham ederim.
43

   

Hüseyin Avni Efendi’nin yukarıda sözünü ettiği 13 aylık
44

 birikmiş maaşının, Maarif 

Nezareti’nin emirlerine rağmen yine ödenmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Maarif Nezareti, 

                                                           
42

 Fatih Demirel, “Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar”,  History Studies, Volume 5 

Issue 1, (2013), s.108, http://www.historystudies.net/Makaleler/470025807_6-Fatih%20Demirel..pdf. 
43

 BOA, MF. MKT, 943/68, Hüseyin Avni Efendi’nin 16 Haziran 1906 (1324.R.23) tarihli arzuhali. 
44

 Hüseyin Avni Efendi’nin Erzincan Maarif Komisyonunca işten el çektirildiği tarih olan 23 Mayıs 

1904 (10 Mayıs 1320) ile azlin Maarif Nezareti’nce tasdik edildiği tarih olan 19 Haziran 1905 (6 

Haziran 1321) tarihleri arasında 13 aylık bir süre olduğundan bu müddet için maaş talep edilmiştir. 
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Erzurum Vilayeti Maarif Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla, söz konusu ödemenin mutlaka 

yapılmasını istemiştir.
45

 Ancak bu emrin de yerine getirilip getirilmediği bilinmemektedir.                

Rüşdiye muallimleri bazı dönemlerde uzun süre yıllık izinlerini kullanmamışlar ve büyük 

fedakârlıklar yaparak eğitimin ilerlemesine destek vermişlerdir. Mesela, Eğil Rüşdiye Mektebi 

Muallimi Ali Rıza Efendi, muallimliğe atandığı 1885 yılından itibaren 13 yıl boyunca hiç izin 

kullanmamış ve tatil dönemleri dışında sürekli görevinin başında bulunmuştur. Ancak, 

İstanbul’daki bazı özel işlerinden dolayı 1897-1898 öğretim yılı sene sonu umumi 

imtihanından sonra, tatil dönemini de fırsat bilerek, üç aylık izin talebinde bulunmuştur. Bu 

talebi değerlendiren Mekatib-i Rüşdiye İdaresi, mektebin açılışında yerine bir vekil tayin 

olunarak tedrisata kesinlikle halel getirmemek ve izin süresi bittiğinde görevinin başında 

bulunmak şartıyla Ali Rıza Efendi’ye üç ay izin verilmesini uygun görmüştür.
46

 Görüldüğü 

gibi, Maarif Nezareti hem personelini mağdur etmemekte, hem de eğitim öğretimin sekteye 

uğramamasını oldukça önemsemektedir.       

Mekatib-i Rüşdiye İdaresi’nin uygun görüşünü dikkate alan Maarif Muhasebe 

Müdüriyeti, Ali Rıza Efendi’nin yerine tayin olunacak vekilin ismi ve işe başlama ile asilin 

işten ayrılma tarihlerinin bildirilmesi; vekâlet maaşı ile asilin alacağı yarı maaştan eskiden 

olduğu gibi kesinti yapılması gerektiğini Maarif Nezareti Mektubi Kalemi’ ne iletmiştir. 

Mektubi Kalemi, söz konusu direktifleri 27 Ocak 1898 (15 Kânunusani 1313) tarihli telgrafla 

Diyarbekir Maarif Müdürlüğüne bildirmiştir.
47

 Buradan anlaşıldığı gibi, tatil dönemleri dışında 

izne ayrılan asil muallime normal zamandaki maaşının yarısı ödenmekte ve diğer yarısı da 

vekil muallime verilmektedir. Ayrıca, hem vekil maaşından ve hem de asilin yarı maaşından 

yapılacak emeklilik ve azil kesintilerinin ihmal edilmemesi de oldukça önemsenmektedir. 

Rüşdiye muallimlerinin maaşı merkezi maarif bütçesinden karşılanmıştır. Mesela, Eğil 

Rüşdiye Mektebi Muallimi Ali Efendi’nin maaşı, 1873 (R.1289) yılı maarif bütçesinin 6. 

faslının 3. maddesinde yazılı tertipten ödenmiştir.
48

  

Vekil muallimler genellikle görev yaptıkları rüşdiye mektebindeki asil muallim maaşının 

yarısını almışlardır.  Mesela, Kiskim (Yusufeli) Rüşdiye Mektebi’nin ilk muallimi İhsan 

Efendi olup, aylık 250 kuruş maaşla vekâleten atanmıştır.
49

 Maarif Meclis-i Kebirinin 10 

Mayıs 1899 tarihli kararıyla Tutak Rüşdiye Mektebi Muallim-i evveli Mustafa Efendi’nin 

buraya atanmasına ve göreve başlamasına kadar muallim-i evvel vekili olarak görevini 

sürdürmüştür.
50

 Bu süre içinde memuriyet asaleti gelmediğinden 500 kuruşluk maaşın yalnız 

yarısını aldığı için geçim sıkıntısı çektiğini, 30 Aralık 1898 (16 Şaban 1316) tarihli dilekçeyle 

ifade etmiştir.
51

   

Okul zamanında izinsiz olarak görevinin başında bulunmayan rüşdiye mualliminin 

maaşından kesinti yapılmıştır. Mesela, mektebin yılsonu tatilinin bittiği 2 Eylül 1907 (20 

Ağustos 1323) ile 2 Ekim 1907 (19 Eylül 1323) tarihleri arasında görevinin başında 

bulunmayan Eğil Rüşdiye Mektebi Muallimi Hüseyin Avni Efendi’nin bir aylık maaşı 
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 BOA, MF. MKT, 943/68, Maarif Nezareti’nin 30 Haziran 1907 (1325.Ca.19) tarihli yazısı. 
46

 BOA, MF. MKT, 385/5, Mekatib-i Rüşdiye İdaresi’nin 3 Ocak 1898 (1315.Ş.9) tarihli yazısı. 
47

 BOA, MF. MKT, 385/5, 27 Ocak 1898 (1315.N.4). 
48

 BOA, MKT. MHM, 465/10, Maarif ve Maliye Nezaretlerine yazılan 26 Eylül 1873 (3 Şaban 1290) 

tarihli telgraf.  
49

 BOA, MF. MKT, 438/1, 11 Mart 1899 (1316.L.28). 
50

 BOA, MF. MKT, 433/4, 11 Ocak 1899 (1316.Ş.28). 
51

 BOA, MF. MKT, 438/1, 11 Mart 1899 (1316.L.28). 
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kesilmiştir. Kesilen maaşının iadesini isteyen Hüseyin Avni Efendi, zikredilen tarihlerde görev 

yerinde olamamasının nedenini şöyle izah etmiştir: 

Nisan’dan beri maaşlarım gecikmiş olduğundan tatil esnasında hem maaşlarımı almak ve 

hem de ailemi tedavi ettirmek için Maden’e gelmiş idim. Eylül 15’ine kadar havalemiz 

gelmediğinden o tarihe kadar maaş namına beş para alamadığım gibi, ailemin tedavisine 

ziyade lüzum göründüğünden mecburiyetle Eylül 19’una kadar Maden’de kalmış ve ancak 

o tarihte birikmiş maaşlarımı alabilmiş idim. Bilahare tahsil zamanı memuriyetimin 

başında bulunamamamı bahane ederek 20 Ağustos 1323 tarihinden 19 Eylül 1323 tarihine 

kadar bir aylık maaşımı geri aldılar. Halbuki, arz eylediğim vecihle, zikredilen müddet 

zarfında Maden’de kalmaklığım meşru mazerete binaen olduğundan maaş kesintisi lazım 

gelmeyeceği gibi, zaten Eğil mektebinde bulunan 8 talebe de bu mevsimde babalarıyla 

beraber bağlarda pekmez kaynatmakta bulunup, Teşrinievvel (Ekim) demedikçe kasabaya 

toplanamayacaklarından ve öteden beri zikredilen tarihe kadar ora mektebi tatil demektir. 

Tatil zamanında ise memuriyeti başında bulunamayarak, arz olunan mazeret gibi bir meşru 

mazeretten dolayı merkezde bulunanların maaşlarını kesmek de adalete muvafık değildir.
52

   

Rüşdiye mekteblerine asaleten atanan muallimlere yolluk ücreti de verilmiştir. Mesela, 

Eğil Rüşdiyesi’ne muallim-i evvel olarak 500 kuruş maaşla asaleten atanan Hüseyin Avni 

Efendi’nin
53

 gerekli kayıt işlemlerini düzenleyen Maarif Muhasebe-i Umumiye Müdürlüğü, 

İstanbul’dan Eğil’e kadar uzun yol dikkate alınarak, Meclis-i İdare’den gönderilecek mesafe 

mazbatası üzerine saat başına 5 kuruş verilip, çıkan toplam miktarın % 15 kuruşunun yarısı ile 

% 5 kuruşunun “Bab-ı Ali Teshilat Sandığı İanesi” olarak kesilmesini ve geri kalan miktarın 

Hüseyin Avni Efendi’ye harcırah olarak verilmesini ve alınacak senedin denk gelecek masraf 

cetveline eklenerek gönderilmesini Diyarbekir Maarif Müdürlüğü’nden talep etmiştir.
54

Ancak, 

Hüseyin Avni Efendi, görev yeri olan Eğil’e gidecek parası olmadığından, kanuni harcırahının 

ya İstanbul’dan sağlanması veyahut Diyarbekir’den telgrafla getirtilerek kendisine verilmesi 

talebinde bulunmuştur.
55

Bu nedenle durumu yeniden değerlendiren Maarif Muhasebe-i 

Umumiye Müdürlüğü, adı geçen şahsa ödenmek üzere, söz konusu harcırahın Maarif Nezareti 

veznesine takdimi lüzumunun Diyarbekir Maarif Müdürlüğü’ne bildirilmesini 

kararlaştırmıştır.
56

  

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nde, 1846’dan sonra sivil rüşdiyeler hızla çoğalmaya başlamış ve 

modern tarzda eğitim veren bu okullara öğretmen yetiştirmek bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu 

nedenle, Mekâtib-i Umumiye Müdürü Kemal Efendi’nin girişimiyle 16 Mart 1848 tarihinde 

İstanbul’da Fatih semtinde “Darülmuallimin” adlı bir okul açılmıştır. Bu ve taşrada açılan 

Darülmuallimin rüşdiye şubeleri, Osmanlı’nın ilk modern sivil eğitim kurumları olan 

rüşdiyelere öğretmen yetiştirmede önemli bir kaynak olmuştur. 
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 BOA, MF. MKT, 1029/10, Hüseyin Avni Efendi’nin 8 Ekim 1907 (1325.N.1) tarihli yazısı. 
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 BOA, MF. MKT, 962/1, 6 Kasım 1906 (1324.N.19). 
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 BOA, MF. MKT, 962/1, Maarif Muhasebe Müdürlüğü’nün 22 Ekim 1906 (1324.N.4) tarihli yazısı. 
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Rüşdiye okullarının sayısının gittikçe artması üzerine, söz konusu Darülmualliminlerden 

yetişen muallimler nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kalmış, bu nedenle rüşdiye 

muallimliklerine başka okullardan mezun olan kişiler de sınavla atanmıştır.  Diğer mektep 

muallimleri gibi, rüşdiye muallimleri de, nereden mezun olurlarsa olsunlar,  çoğu zaman kendi 

istekleriyle medrese eğitiminden de geçmişlerdir. 

Gerek Darülmuallimin mezunlarının ve gerekse başka okullardan mezun olanların, 

rüşdiye muallimliklerine tayin ve terfileri, görev yapma ve izne ayrılmaları, maaş ve yolluk 

almaları belirli kıstaslara göre yapılmış ve özlük haklarını kullanırken bazı kurallar 

doğrultusunda hareket etmeleri şart koşulmuştur. Bu çerçevede, rüşdiye muallimleri, atamaları 

yapılırken kıdem ve maaş durumlarına göre muallim-i evvel, muallim-i sani, muallim-i salis ve 

hatt (rık’a) muallimi şeklinde sınıflandırılmışlardır. Muallim-i sani olarak atananlara, bir üst 

makam olan muallim-i evelliğe imtihanla terfi etme hakkı verilmiştir.      

Rüşdiye mektebi muallimleri genellikle İstanbul’dan atanmıştır. Ancak rüşdiye 

mekteplerinin taşrada ilk yayılmaya başladığı yıllarda, valiler tarafından bazı muallim adayları 

teklif edilmiş ve merkezce onaylamıştır. Fakat İstanbul Darülmuallimini’nden veya taşradaki 

Darülmuallimin rüşdiye şubelerinden mezun olmayıp, mahallince rüşdiye mektebine muallimi-

i sani olarak önerilen kişiler asaleten atanabilmek için, Meclis-i Kebir-i Maarifin kararı gereği, 

imtihana tabi tutulmuşlardır. 

Maarif Nezareti, atamalarda muallimlerin isteğine önem vermiş, genellikle rızaları dışında 

herhangi bir yere tayinlerine müsaade etmemiştir. Hatta sehven yapılan bazı tayinleri de iptal 

etmiştir. 

Rüşdiye muallimleri, görev yaptıkları yerin iklimi ve coğrafyasıyla uyum 

sağlayamadıkları zaman bazen istifa etmişler, çoğu zaman da yer değişikliği talebinde 

bulunmuşlardır. Yer değiştirmek için de bazen becayiş yolunu tercih etmişlerdir. Muallimlerin 

nakil işlemleri gerçekleştirilirken okulların bir gün bile muallimsiz bırakılmamasına özen 

gösterilmiştir. 

Rüşdiye muallimleri, eğitim ve öğretim görevinin yanı sıra, okullarda bazı idari vazifeler 

de üstlenmişlerdir. Ayrıca, bulundukları mekteblerde eğitimin ilerlemesi için de görüş beyan 

etmişlerdir. Hattta bazı dönemlerde uzun süre yıllık izinlerini kullanmamışlar, büyük 

fedakârlıklar yaparak eğitimin ilerlemesine destek olmuşlardır. Ancak bu muallimler çok 

başarılı olsalar bile, bazen mahalli idarecilerin keyfi uygulamalarına maruz kalmış ve görevden 

azledilmişlerdir. 

Rüşdiye muallimlerinin maaşı merkezi maarif bütçesinden karşılanmıştır. Vekil 

muallimler genellikle görev yaptıkları rüşdiye mektebindeki asil muallim maaşının yarısını 

almışlardır. Okul zamanında izinsiz olarak görevinin başında bulunmayan rüşdiye 

muallimlerinin ise maaşından kesinti yapılmıştır. Rüşdiye mekteblerine vilayet dışından 

asaleten atanan muallimlere, maaşa ilaveten, en uzun güzergâh üzerinden hesaplama yapılarak 

yolluk ücreti de verilmiştir. 

Kaynakça   

A. Arşiv Kaynakları 

BOA, MF. İBT. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif İbtidai Evrakı)  

BOA, MF. İST. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif İstatistik Evrakı)  

BOA, BEO Gel. -Gid. Def. , Maarif. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Bab-ı Ali Evrak Odası 

Gelen- Giden Defteri, Maarif), No: 395 



 

  

 Osmanlı Devleti’nde Mülki (Sivil) Erkek Rüşdiye Muallimlerinin Nitelikleri, Hakları ve Sorumlulukları 

 
Journal of History Studies 

JHS 

382 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 
 

BOA, MF. MKT. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi Evrakı)   

BOA, MKT. MHM. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mektubi Mühimme Evrakı)  

B. Salnameler 

Maarif Salnamesi, H. 1321, s. 504 

Diyarbekir Vilayet Salnamesi, H. 1321, s. 284  

C. Telif Eserler  

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi(Başlangıçtan 1999’a), Alfa Yayınları, İstanbul 1999  

AKYÜZ, Yahya, “Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin 160. Yılında Darülmuallimîn’in 

İlk Yıllarına Toplu ve Yeni Bir Bakış”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı 

Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), S. 20, Yıl: 2006, s. 17-58 

ARSLANOĞLU, İbrahim, Kastamonu Öğretmen Okulları (1884-1977), Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1998  

DEMİREL, Fatih, “Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında İşlenen Suçlar”, History 

Studies, Volume 5 Issue 1, (2013), s.101-112, 

http://www.historystudies.net/Makaleler /470025807_6-Fatih%20Demirel..pdf. 

DEMİREL, Muammer, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdîye Mektepleri”, 

Türkler, C. 15, Ankara 2002, s. 44-60  

GELİŞLİ, Yücel, Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması, 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2006 

ŞİMŞİRGİL, Ahmet- Ekrem Buğra Ekinci, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, KTB 

Yayınları, İstanbul 2007   

TAŞER, Seyit, “Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi”, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Yıl: 2010, s. 209-219 

 

 

   

 

 

http://www.historystudies.net/Makaleler

