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Öz: Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda birçok alanda olduğu gibi eğitimde de modernleşme hamlelerine 
girişmiş ve bunu Dersaadet dışında taşraya da yaymak istemiştir. Bu nedenle taşrada rüşdiye 
mektepleri kurulmuştur. Modern eğitimi çevreye yayma isteği ve yeni ihdas edilen vergiler yayılmayı 
hızlandırmıştır. Ancak daha sonra, maliyenin bozulması ile birlikte bu gelirlerin önemli bir kısmının 
yükseköğrenime ve Dersaadet’e aktarılması, taşrada modern eğitime büyük darbe vurmuştur. Bu 
çalışmada devrin eğitim ve maliye ilişkisi, Malatya Rüşdiye Mektebi örneği üzerinden incelenmiş; 
dönemin genel şartlarının taşraya nasıl yansıdığı ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Maarif, Maliye, Malatya Rüşdiye Mektebi 

Abstract: The Ottoman State in the 19th century started to the efforts of modernisation in education 
just like in many other areas and she wanted to transport it out of Dersaadet namely to the other 
provinces. For this reason, she found Rusdiye schools in the provincial areas. The will to spread the 
modern education to the periphery and newly introduced taxes accelarated the expansion. However, 
later, with the collapse of the finance of the Empire, the transfer of the most of these incomes to the 
higher education and Dersaadet negatively affected the modern education in the provinces. In this 
study, the relationship between the education and finance of the period is investigated under the 
example of Malatya Rüşdiye school, and it is discussed how the general conditions of the period 
affected the province.   

Keywords: Ottoman State, Educational System, Financial İnstitutions, Malatya Rüşdiye School. 

 

Giriş 

Dünyada hayatın ancak iktisat üzerine kurulu olduğu tezi hiç de yabana atılacak bir 
düşünce değildir. Hayatın iktisattan bağımsız bir alanı yok gibidir. Maarif ise hem iktisattan 
etkilenen hem de iktisadı etkileyen bir unsur olarak ayrı bir öneme haizdir. İktisadi gelişme ve 
kalkınmanın gerçekleşmesi ile eğitimden istenen ürünün alınması arasında çok sıkı bir bağıntı 
(korelasyon) vardır.  

19. yüzyılda Osmanlı yönetici ve aydınları maliyenin ve maarifin durumu ile ikisi 
arasındaki sıkı ilişkiye dikkat çeken yazılar kaleme almışlardır. Bunlardan birisi olan Namık 
Kemal,  maarifin servete etkisini şöyle dile getirmiştir:  



	

		

Modernleşme	Yolunda	Osmanlı	Devleti	Maarifinin	Finansman	Sorunu:	Malatya	Rüşdiyesi	Örneği	

 
Journal of History Studies 

 
102	

 
Volume	10	
Issue	1	
February	
2018	

	
 

	
	

 “…Umumi halk için maariften üç fayda olup bunlardan biri servet elde etmektir Bunun 
için de (comptabilité) denilen fenn-i defteri ve ilm-i ziraat okutturulmalıdır Tüccara fenn-i 
defteri, çiftlik sahiplerine fenn-i ziraat gibi, fünun tahsil ettirilmeli.”1 

Ona göre iktisadi gerilikten ancak maarif ile kurtulabiliriz: 

 “…Ümmeti ve devleti servetçe bulunduğu kötü halden kurtarmak için ilk önce maarif ve 
yollar lazım. İkinci olarak sanat peyda etmeli, sanatçı yetiştirebilmek için, maarif ve teşvik 
gerektiği gibi memur da azaltılmalı. Üçüncü olarak, ticareti iyi hale getirebilmek için de yine 
maarif gereklidir.” 2 

Son dönemlerin nüfuzlu devlet adamı maarif nazırlığı ve sadrazamlık görevleri üstlenmiş 
Mehmet Kamil Paşa, eğitimi, Avrupa ile büyük mücadelenin bir parçası kabul etmiş ve 
ekonomi ile maarifi genelde birlikte zikretmiştir. Kamil Paşa için eğitim, iktisadi üretimle ve 
Batı Avrupa ile imparatorluk arasındaki ticaretin dengesiyle ayrılmaz bir bütündür: 

“…Kendimizi bu feci durumdan kurtarmak için albenili Avrupa ürünleri uğruna varımızı 
yoğumuzu feda etmek yerine, ülkemizde daha iyi ürünler üreterek eskiden olduğu gibi ulusal 
servetimizi artırmanın yararlarını öğretmek zorundayız Ve her kasaba ve vilayette eğitim 
kurumları oluşturulmalıdır. Buralarda öğretilecek bilimler ile eğitim ve meslek türleri ile 
beceriler, ilk başlarda temel düzeyde olsa da, devamında çağın gereklerini karşılayacak ileri 
düzeyde oluşturulacak ve düzenlenecektir.”3  

Osmanlı Devleti modernleşme rüzgârlarının estiği, Batı ile komşu devletlerle ve çeşitli 
azınlık gruplarıyla rekabetin arttığı 19. yüzyılda bir taraftan ülkenin geri kalmış kurumlarını 
yenilemeye çalışırken bir taraftan da bunu finanse edecek bir mali yapıyı oluşturabilmenin 
sancısını çekmiştir. 

Bu çalışmada, bir rüşdiye mektebi üzerinden devrin maarifinin, hangi mali meselelerle 
karşılaştığını ve bunları nasıl çözümlediğini/çözümleyemediğini göstermeye çalışarak, 
Anadolu’nun sıradan diyebileceğimiz bir şehrinin maarif sorunlarının ülke maarifinin 
sorunlarıyla ne kadar benzeştiğini irdeleyeceğiz. 

1- Osmanlı Modernleşme Çağında Maarif ve Maliye  

Modernleşme, 19. yüzyılda, hayatın her ünitesinde kendini göstermeye ve toplumu 
etkilemeye başlamıştı. Mustafa Gündüz, bu durumu makalesinde şöyle değerlendirmiştir: 

“Modern devletin kendini koruyabilmek için bazı unsurlara, köşe taşlarına ihtiyacı 
vardır. Bunlardan birincisi, yönetim biçimi; ikincisi, yeni ekonomi ve onun yeni kuralları, 
üretim, tüketim ve dağıtım biçimi; üçüncüsü, bu modern devletin korunması ve güvenliği için 
modern ordu ve güvenlik sisteminin kurulmasıdır. Bu aynı zamanda ekonominin de güvencesi 
olarak kullanılır. Yeni yapının dördüncü köşe taşı ise, yeni toplumsal kurumlar, günlük hayat, 
insanlar arası ilişkilerdir. Binanın en muhkem köşe taşlarından sonuncusu ise, yeni devlet ve 
toplumun bölünmez hücresi olan bireyi, ekonominin görünmez dinamosu, devletin vatandaşı 
olan insanı/bireyi yaratacak olan eğitimdir. Bu dört unsur her bakımdan birbirine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Birinin doğuşu, diğerinin doğuşuna, yaşaması da diğerinin yaşamasına borçludur. 

Modernite ile birlikte, eğitimin tek bir merkezden yönetilmesi ve tamamıyla 
devletleştirilmesi de bir başka gereklilik olarak belirdi. Artık önüne gelen bir başkasını 
eğitemeyecek, bilgi aktarmak ve davranış değiştirmek sadece devletin bir görevi ve hakkı 
																																																													
1 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000, s. 339. 
2 age, s. 343. 
3 Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun, (Çev. Pelin Siral), İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 108-113.  
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olarak kabul edilecekti. Böylece farklı tür bilgi ve metotlarla yapılan eğitim, gayri-meşru 
olarak görülmeye başlandı. Yeni eğitim, devletlerin geri kalmışlığını gideren ve bireysel 
sorunları çözen bir araç olarak görüldü.”4  

Hal böyle olunca devletler, vatandaşlarının eğitilmesi ve hayatın farklı fakültelerine 
hazırlanması görevini üzerlerine almaya başladılar. 

Yeni gelişmelerle birlikte, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce eğitim düzeninde bir 
ikileşme başlamıştı. Merkeziyetçi modern bir devlet kendi ideolojisini aşılamak ve ihtiyacı 
olan bürokrat kadroları yetiştirmek için en azından yurttaşların din ve inanç farkını pek dikkate 
almayan, tarafsız eğitim veren bir sistem kurmak zorundaydı. Klasik dönemde her sınıf halk ve 
her dini grup için, tamamıyla dini eğitimin hâkim olduğu Osmanlı Devleti’nde, bu durum hem 
yöneticiler hem de vatandaş için çok da kolay gerçekleşmeyecekti.5 

Ancak, eğitimde modernleşme kaçınılmazdı. Balkanlardaki Hıristiyan ahali, düzenli ve 
programlı bir eğitim yapıyor, kendi ulusal okullarını açarak gençlerini yabancı misyon 
okullarının eğitiminden bir dereceye kadar uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Oysa Türkler 
programsız ve denetimsiz bir ilköğretimden sonra yüksek eğitim düzeyinde programlanmış 
askeri-teknik okullara geçmek durumundaydılar. Tanzimat bürokrasisi, Müslüman tebaanın 
cehaletten kurtulması ve Osmanlılık ruhunun yerleşmesi için yaygın modern bir eğitim üzerine 
odaklandı. 19. yüzyıl dünyasının gerektirdiği siyasi ve idari yapıyı kurmak için çabalayan 
Tanzimat reformcuları, çağlarına uygun olmayan bir iktisadi altyapı devralmışlardı. Bir başka 
deyişle, dünya görüşleri, uygarlık anlayışları ve devlet gelenekleri arasındaki çelişkili yol, 
iktisadi engelleri aşamıyordu. Zira, eğitimin modernleşmesine hizmet edecek olan mali yapı bu 
dönemde, geleneksel halden modern bir yapıya dönüşmeye çalışıyordu. 

Tanzimat Fermanı ile mali bir ıslahat planlanmış, ancak gerçekleştirilememişti. Haliyle 
maliye idaresinde, merkeziyetçilik yeterince yerleştirilememiş ve modern bir mali yapı 
getirilememişti. Vergi kaynaklarının tespitinde hiçbir yenilik yapılamamıştı. Düyun-ı 
Umumiye kuruluncaya kadar Osmanlı yönetimi, vergi kaynaklarını ne gerçek anlamıyla tespit 
edebilmiş ne de vergiyi düzenli toplayabilmiştir.6 Anlaşılan odur ki, 19. yüzyılın sonlarına 
gelirken Osmanlı İmparatorluğu için ulusal bir ekonomik sistemin varlığından bahsetmek 
kolay değildir. 

Ekonomi politikaları göstermektedir ki, devletin ayakta durabilmesi ancak gelir ve gider 
dengesinin ayarlanabilmesiyle mümkündür. Somel’in de ifadesiyle: “Sağlam ve güvenilir 
kaynaklar bulunmadan kapsamlı bir eğitim ağının kurulmasının imkânsız olduğu açıktır.”7 
Tanzimat yıllarında eğitimde istenen yeniliklerin yapılamamasının en önemli sebebi para 
problemidir. Maarif Nezareti bütçesinin okullar için harcama yapacak kudreti yoktu. 1871’den 
itibaren Maarif Nezareti bütçesinden eğitime ayrılan pay iyice düşürülmüş, 1875 yılında, aynı 
yıl patlak veren büyük mali bunalım dolayısıyla Nezaret bütün kaynaklarını devlet bütçesine 
devretmek zorunda kalmıştı. Bu yıllarda vilayetlerde ilkokullar için hiçbir yatırım 
yapılamamıştır. Devlet, yeni kurulan rüşdiyelere kaynak bulmakta dahi büyük güçlüklerle 
karşılaşıyordu. Devlet okullarının sayısı arttıkça, eğitim harcamalarının, zaten mali kriz 
nedeniyle olanakları kısıtlanmış olan devlet bütçesinden tek başına karşılanması iyiden iyiye 

																																																													
4 Mustafa Gündüz, “Modern Eğitimin Doğuşu ve Alternatif Eğitim Paradigmaları”, Bayburt Üniversitesi Eğitimin 
Fakültesi, Yıl: 2013, Eğitim Fakültesi Özel Sayı 1. (67-81). s. 70,72. 
5 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul 2014, s. 211. 
6 age, s. 150, 212, 213, 218, 259; Osmanlı maliyesinde modernleşme çalışmaları için bkz. Ali Akyıldız, Osmanlı 
Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 92-126.  
7 Selçuk Akşin Somel, Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin, (Çev. 
Osman Yener), İletişim Yayınları, İstanbul 2015, s. 182.  
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zorlaşmıştı.8 “Anadolu’da kıtlık yaşandığı (1873-1875) ve devlet maliyesinin iflas ettiği (1875-
1881) bu on yıllık kriz döneminde”9 maarif için kaynak bulmak hiç de kolay değildi. Durumun 
ne kadar çetin olduğunu, aşağıdaki satırlar daha net bir şekilde ortaya koyuyor:  

“1869 ile 1876 arasındaki dönemin iki özelliği vardı; bir yandan, Maarif Nezareti 
1869’da devlet eğitiminin finansmanına yönelik belirli kurallar getirmişti. Ama önde gelen 
Tanzimat ıslahatçılarının ölümlerinden sonra, siyasi istikrarsızlık, giderek artan ekonomik kriz 
ve iç huzursuzluklarla dolu bir döneme girildi. Abdülhamid devrinde Maarif Hisse-i İanesi 
biçiminde ıslah edilecek olan öşr-ül öşr gibi vergiler getirildiyse de, bu kaynaklar, eğitim 
amaçlı olarak sarf edilmedi. Bu bakımdan 1876’dan önceki yıllar, eğitim açısından bir mali 
başarısızlık olarak tanımlanabilir. II. Abdülhamid 1876 yılında tahta çıktığında, hazinede cari 
harcamaları karşılayacak kadar para yoktu. Osmanlı Devleti mali krizin tepe 
noktasındaydı.”10  

Findley’in ifadesiyle, Osmanlı Devleti’nin, kendisini karşısında savunmak zorunda 
kaldığı hiçbir devlet böyle mali engellere katlanmak durumunda kalmamıştı.11 

2-Rüşdiye Mektepleri ve Finansmanı 

İşte, maliyenin hal-i pür melali bu iken, yabancı devletlerle mücadelenin en önemli 
cephelerinden biri olan eğitim alanında modern kurumlar oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu 
yönüyle ilk açılan ve taşrada yayılan eğitim kurumu rüşdiyeler oldu. İşin bir nevi ortasından 
başlanılmıştı. Modernleşme öncesi Osmanlı Devleti’nde, eğitim kurumu olarak sıbyan 
mektepleri ve medreseler vardı. Rüşdiyeler ise sıbyan mekteplerinin üstünde ve açılması 
planlanan Darülfünuna öğrenci yetiştiren orta dereceli bir okul olacaktı.12 1847’de yayınlanan 
İlköğretim Yönetmeliği’ne göre 6-10 yaşları arasındaki çocuklar sıbyan mekteplerine gidecek, 
10 yaşından büyük öğrenciler ise eğitimlerine rüşdiye mekteplerinde devam edecekti.13 
Bununla birlikte eğitim kurumlarını modernleştirme çalışmalarına sıbyan mekteplerinden değil 
de rüşdiyelerden başlanılmasında “sıbyan mektebleriyle ilgili girişimlerin engellenmesi ve 
Darülfunun için gerekli altyapının bulunmaması”14 etkili olmuştur. 

Bazı itirazlar olsa da, 1839’da Sultan Ahmed Cami dahilinde “Mekteb-i Maarif-i Adli” 
adıyla açılan ve sonra “Maarif-i Adliye” ve “Ulûm-ı Edebiye” unvanlarıyla iki şubeye ayrılan 
okul, ilk rüşdiye mektebi olarak kabul edilmiştir.15 İtiraz edenlerden Kodaman, bu mekteplerin, 

																																																													
8 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, TTK, Ankara 1999, s. 157; Somel, age, s. 181, 183; 
Osmanlı klasik dönem eğitim kurumu olan medrese ve sıbyan mekteplerinin finansmanı vakıf sistemi ile 
sağlanıyordu. Bu sistem, eğitim faaliyetlerini devlete yük olmaktan kurtardığı gibi, siyasi olaylardan ve iktisadi 
krizlerden doğrudan etkilenmesini önlemekte; uzun vadeli krizlerin etkisini en aza indirmekteydi. Ancak, bu düzen 
her zaman istikrarlı bir şekilde yürümüyordu; Tahsin Özcan, “Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin 
Finansmanı”, Türkler,  C.10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 1622. 
9 Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi İslam, Milliyetçilik ve Modernlik 1789-2007, (Çev. Güneş Ayas, Timaş 
Yayınları, İstanbul 2015, s. 83. 
10 Somel, age, s. 183-184. 
11 Findley, age, s. 134-135. 
12 Kodaman, age, s. 92. 
13 Somel, age, s. 63; 1869 Nizamnamesi’nin erkek rüşdiyeleri kısmında bu konu ile bir madde bulunmazken, kız 
rüşdiyeri kısmında, bu rüşdiyelere, sıbyan mektebini bitirenler veya okuma yazması olup yapılacak imtihanda 
başarılı olanların alınacağı ifade edilmişti; bkz. Mahmud Cevat İbnü’ş Şeyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti 
Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı –XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi, (Haz. Taceddin Kayaoğlu), Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara 2001, s. 430.    
14 Arzu M. Nurdoğan, Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim (1869-1922), (Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2005, s. 41. 
15 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, C.15, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 2002, s. 66-67; M. Cevad, age, s. 23-24; Nurdoğan, agt, s. 250. 
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memur yetiştirmek ve mevcut memurların bilgilerini artırmak amacıyla açılmasından hareketle 
bir meslek okulu16 ve Somel ise, meslekten memurlara yönelik hizmet-içi kurs niteliğinde olan 
ileri seviyede bir ilköğretim kurumu17 sayılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu okuldan sonra, 
1847 yılında, Mekatib-i Umumiye Nazırı Kemal Efendi, İstanbul’da masraflarını kendisi 
üstlenerek iki rüşdiye açmıştır. Bu iki kurumdaki öğrencilerin Arapça, Farsça, Aritmetik ve 
Coğrafya’yı nispeten kısa sürede öğrendiklerini gören hükümet, 1848’de İstanbul’da beş yeni 
rüşdiyenin açılmasına karar vermiştir. İşte, Kodaman ve Somel, ilk rüşdiyeler olarak, Kemal 
Efendi’nin açtığı bu okulları kabul etmişlerdir.18 İlerleyen yıllarda ülkenin her köşesine 
yayılacak olan rüşdiyelerin, anlayış olarak daha çok Kemal Efendi’nin açtığı bu rüşdiyelerin 
devamı şeklinde olması Kodaman ve Somel’in tezlerinde haklılık payının olduğunu 
göstermektedir. Ancak, Mekatib-i Rüşdiye İdaresi tarafından açılması,19 sıbyan mektebinden 
sonra gelinen bir okul olması ve sonradan açılan rüşdiyelerde de hedef olarak görülen devlete 
memur yetiştirme amacı taşıması20 gibi nedenlerle Mekteb-i Maarif-i Adli’nin, ilk rüşdiye 
olarak kabul edilmesi daha isabetli olacaktır. 

İstanbul’da ilk rüşdiyelerin açılması ve olumlu sonuç alınmasından yalnızca bir yıl sonra, 
bu okulların merkezden çevreye doğru yayılması planlanmıştı. Bunun için seçilen ilk şehirler 
Bursa ve Edirne olmuştur. İmparatorluğun kadim payitahtları ve başlıca şehirlerinden olan 
Bursa ve Edirne’nin rüşdiye tesisi için seçilmesi çok da sürpriz bir karar değildi. Ama taşra 
düzeyinde eğitimin yaygınlaştırılması sürecinde bir sonraki adım Bosna’da, yani Osmanlı 
Balkanlarının en batı ucunda gerçekleşti ve burada ilk rüşdiye mektepleri 1850’lerin başında 
açıldı. Meclis-i Maarif, rüşdiyelerin bina sorununu çözmek için mevcut mahalle mektebi 
binalarından büyük olanlarından birinin seçilerek açılacak yeni rüşdiye mektebine tahsis 
edilmesini veya Bosna örneğinde olduğu gibi ikiden fazla odası olan ve artık metruk bulunan 
medrese binalarının rüşdiyelere dönüştürülmesi önerdi.21 

Verilen önemle birlikte, bu yıllarda rüşdiye sayısı gitgide artmış; Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi’nin yayınlandığı sırada İstanbul’da 12, Anadolu’da 50, Rumeli’de 62, Arap 
vilayetlerinde 9, Afrika’da 2 ve Ege adalarında da 2 olmak üzere toplamda 137 rüşdiye 
kurulmuştur22. 1869-1876 yılları arasında ise, erkek rüşdiyelerin sayısı İstanbul’da 36, 
Anadolu’da 161, Rumeli’de 163, Arap vilayetlerinde 39, Afrika’da 4, Adalar’da 22 olmak 
üzere toplamda 425’e ulaştı.23 Yine ilki 1859’de Cevri Kalfa Mektebi adıyla açılan kız 
rüşdiyelerinin sayısı 1873’e gelindiğinde İstanbul’da 8 olmuştur. 1874 yılında ise vilayet 
merkezlerine birer inas rüşdiye mektebi açılması kararı tebliğ edilmiştir. Bu tebliğden sonra, 
1875 yılında  Konya, Trabzon, Bosna ve Girit vilayetleri ilk kız rüşdiyeleri açılan şehirler 
olmuştur.24 

																																																													
16 Kodaman, age, s. 91-92. 
17 Somel, age, s. 57. 
18 Somel, age, s. 67; Demirel, makalesinde, Kemal Efendi’nin açtığı ilk rüşdiyelerden ayrıca bahsetmeyip 1847’de 
İstanbul’da Davud Paşa, Bayezid, Üsküdar, Tophane ve Ağa Camii’nde olmak üzere 5 adet rüşdiye mektebi 
açıldığını ve Davud Paşa Rüşdiyesi’nin diğerlerinden üç dört ay önce eğitim öğretime başladığını aktarmıştır; bkz. 
Demirel, agm, s. 74-75. 
19 M. Cevat, age, s. 23. 
20 Nurdoğan, agt, s. 250. 
21 Somel, age, s. 94-96. 
22 Cahit Yalçın Bilim, Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi (1734-1876), Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 
2002, s. 228. 
23 Bilim, age, s. 234; Kodaman, 1876’dan önce bütün imparatorluktaki rüşdiye sayısını 423, öğrenci sayısını ise 
19.330 olarak yazmıştır; bkz. Kodaman, age, s. 95. 
24 Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2010, s. 153-154, 158-159; Yasemin Tümer Erdem, II. Meşrutiyet’ten 
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1876’dan önce sayıca bu kadar rüşdiyenin açılmış olması Tanzimat dönemi için başarı 
olarak kabul edilebilir. Fakat bina yönünden, yakından incelendiğinde, bunların çoğu okul 
niteliği taşımamaktaydı. Çünkü bu devirde rüşdiye açmak ve sayısını çoğaltmak kaygısı ağır 
bastığından, okul için elverişli olup olmadığı dikkate alınmaksızın, bazı boş evler, konaklar ve 
benzeri yerler rüşdiye okulu yapılmıştır. İstanbul’da müsait binalar bulunabilmiş ise de, 
vilayetlerde bu mümkün olamamıştır. Nitekim 1876’dan önce rüşdiye görülen pek çok yerde, 
II. Abdülhamid zamanında yeni rüşdiye binalarının yapılmış olması, bu durumu yeterince 
açıklamaktadır.25 Osmanlı Devleti’nin son yüzyıldaki eğitim atılımlarını inceleyen Fortna, II. 
Abdülhamid’in eğitim alanında yaptıklarının küçümsenemeyecek ölçüde olduğunu 
“Seleflerinin kâğıt üzerinde kalan planlarını tuğlaya, harca çevirme işi II. Abdülhamid’e 
kalmıştır ve o da bunu anılmaya değer enerji ve kararlılıkla üstlenmiştir” ifadeleriyle 
belirtmiştir.26 Yapılan son değerlendirmelerde Abdülhamid’in aslında Tanzimat hareketinin 
yenilikçi ve reformcu devamcısı olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.27 Abdülhamid’in en 
önemli farkı, devlet imkânlarının yanında halkın katılımını ve desteğini sağlaması olmuştur. 
Bunların yanında, varlıklı kişileri de bu sahaya yatırım yaparak, devletin yükünü hafifletmeleri 
için teşvik etmiştir. Böylece Abdülhamid devrinin sonunda, imparatorlukta büyük oranda 
okullaşma tamamlanmış ve öğretim kadroları yetiştirilmiştir.28 

Mali durumun esaslı bir rüşdiye yapımına ve personelin maaşını karşılamaya gücü 
yetmemesi, fakat bir taraftan da bazı bölge halklarının modern eğitimden yararlanmak isteği, 
Maarif Nezareti’ni farklı uygulamalara itmiştir. Bunlardan birisi seyyar muallimliktir. Bu 
uygulama sayesinde kendi işi bulunan memur ve görevliler, rüşdiyelerde öğretmenlik 
yapabilmekte, birkaç okulda aynı zamanda görev almaktaydılar.29 Bir diğer uygulama ise 
“nısf-ı (nim) rüşdiyeleri” idi. Bu rüşdiyeler muallim-i saniler tarafından idare edilecek ve daha 
düşük maaşla mahallince seçilecek kişiler olacaktı. Bu uygulamanın 1862’den 1900’e kadar 
devam ettiğine dair vesikalar mevcuttur. Nim rüşdiyesi sayesinde vilayetlerde çok sayıda 
rüşdiye mektebinin açılabildiği anlaşılmaktadır.30 Görüldüğü gibi, devletin bulunduğu mali 
durum ile eğitimin modernleştirilmeye çalışılması sancısı, yeni uygulamaları beraberinde 
getirmiştir. 

Devlet, mali güçlüğü aşmak için arayış içindeydi. Tanzimat devrinde başlatılan maarif 
reformunun başarıya ulaşması, modern mekteplerin merkezden çevreye yayılması, her şeyden 
önce sağlam gelir kaynaklarının bulunmasına bağlıydı. Geleneksel maarif müesseselerinin 
mali kaynağı olan vakıf sistemi bozulmuş olduğundan, bunların gelirleri mevcut eski okullara 
bile yeterli gelmiyordu. Zamanla yeni modern okulların çoğalmasıyla devlet, altından 

																																																																																																																																																																																
Cumhuriyet’e Kızların Eğitimi, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi), İstanbul 2007, s. 174, 179. 
25 Demirel, agm, s. 84; Kodaman, age, s. 96; Mektep binalarının modernleştirilme projesinin Sultan II. Abdülhamid 
devrinin sonunda da tam anlamıyla gerçekleştiğini söylemek güçtür. 1911 yılında İzmir İnas Rüşdiye Mektebi ile 
ilgili bir gazete haberi, mektebin perişan halini anlatır: “Mektep adeta yeniden yapılırcasına bir tamire muhtaçtı. 
Mektep, daha uzun müddet bu halde kalmaya tahammül edemez… Emin olunmalıdır ki hiç umulmayan bir günde 
paldır küldür yıkılıverecek ve maazallah birçok çocuğun altında kalıp ezilip kalmasına sebep olacaktır… bütün 
mektep sallanıyor. Adeta başımıza yıkılacak zannediyoruz. Her taraftan üzerimize duvarlardan, tavanlardan 
topraklar düşüyor.” bkz. Sadiye Tutsak, İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850-1950), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 2002, s. 145.   
26 Fortna, age, s. 29. 
27 François Georgeon, “II. Abdülhamid”, Osmanlı 2,  Ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Anlara 1999, s. 266-
274, s. 272. 
28 Demirel, agm, s. 88. 
29 Fatma Kaya Doğanay, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Rüşdiye Mektepleri, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2011, s. 242. 
30 Altınova, agt, s. 169-172.  
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kalkamayacağı bir mali yükle karşılaşmıştı.31 Bu yükü sadece merkez karşılayamazdı, yerele 
de görev yüklenmeliydi. 

II. Abdülhamid devrinin, en önemli sadrazamlarından Said Paşa, rüşdiyelerin 
masraflarının ve yönetiminin tamamen yerel cemaatlere bırakılması gerektiğini düşünüyordu. 
Buna sebep olarak da, Hüdavendigar valiliği sırasında, merkezi idarenin rüşdiye açmak için 
her türlü çabayı göstermesine ve büyük meblağlar ödemesine karşın, yerel halkın bu çabalara 
destek olmamasını ve hatta bazı rüşdiyelerde öğrenci azlığından ötürü derslerin yapılmamasını 
gösteriyordu. Said Paşa, devletin masraflarını kısmayı ve aynı zamanda yerel halk arasında 
eğitim konusunda sorumluluk geliştirmeyi umuyordu.32 Kodaman, Sait Paşa’nın bu teklifinin, 
hükümetin merkeziyetçilik anlayışına ters düştüğü için kabul edilmediğini, bütün rüşdiyelerin 
Maarif Nezareti tarafından idare ve finanse edildiğini iddia etmiştir.33 Ancak, Malatya 
Rüşdiyesi muallim ve bevvab maaşları ile ilgili aşağıda yer verdiğimiz bazı hadiseler, bu tezin 
doğru olmadığını göstermektedir. 

Bahsedilen bu tartışma, ilk kez 1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde 
sonuca bağlanmaya çalışılmıştır. Bu Nizamname’nin 19. maddesi, “mekatib-i rüşdiyenin 
masarıf-ı inşaiyyesi ve muallim ve hademesinin muhassasatı ve sair kaffe-i masarifatı vilayet 
maarif idaresi sandığından tesviye olunacaktır”34 hükmünü koymuştu. Bu karar aynı zamanda 
Osmanlı Devleti’nin, maarifte, geleneksel yaklaşımından uzaklaşarak merkeziyetçi bir 
modernleşmeye adım attığının da işaretiydi. Bununla beraber, böyle bir karar alınmıştı 
alınmasına ama, maddi sıkıntılar had safhada olduğu için maarif sandıklarında da pek bir şey 
birikmiyordu. Bu sebeple vilayetlerde maarife gelir bulmak için farklı arayışlara girilmişti. 
Örneğin, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa, 1882’de Bab-ı Âli’ye bir proje sunmuş ve Sivas 
Vilayeti için onay almıştı. Buna göre, vilayetlerdeki her çift öküz bir tarımsal üretim birimi 
kabul edilmek suretiyle, vilayet idaresi toplam 98.200 çift öküzün her bir çifti başına 20 okka 
tahıl borç alacaktı. Borç alınan bu tahıl, idarenin kiraladığı bir tarlaya ekilecekti. Harmandan 
sonra borç alınan tahıl ve tarlanın kirası ödenecek, kalan ürün satılacak ve gelir yerel maarif 
sandığına aktarılacaktı.35 

Modern eğitim kurumlarının taşraya açılması, bununla birlikte merkezin bu reformu 
karşılayamaması, yerel yöneticileri farklı kaynaklar arayışına itmiştir. Aydın Vilayeti, rüşdiye 
yapımı için bağlardan elde edilen üzümlerin satışından elde edilecek kârı;36 Ankara Vilayeti, 
merkez ve bağlı kazalardan toplattırılan kurban derilerinin bedelleriyle, muvakkithane ve 
kütüphaneden elde edilecek geliri; Musul’da son zamanlara kadar hiçbir değeri olmayan ve 
ancak kasaplar tarafından alınan hayvan bağırsaklarının her birinden eğitim adına alınacak 
payı; Selanik ve Adana, kesilecek hayvanlardan alınacak vergileri; Basra, ihraç edilen hurma 
gelirlerinin bir kısmını, Serfice’de vatandaşın aldığı her bir nüfus tezkeresinden alınacak payı; 
Tikveş’te feribot gelirlerinden alınacak resmi, Yemen’de kahve ihracatından elde edilecek 
vergiyi maarif için kullanmaya izin almıştı.37 Abdülhamid devrinin sonlarına kadar gelir 
kaynakları daha da çeşitlenmişti. Bunlar, aşar vergisinden alınacak pay, öğrenci harçları, 
memur maaşlarından kesintiler, bankalarda biriktirilen paraların faizleri, okul kantin gelirleri, 
kira sözleşmeleri, devlet dairelerinde hemen her türlü bürokratik işlemlerden alınacak paylar, 
basımına izin verilen kitaplardan alınacak pay, zekâtlar, fitreler, sahipsiz toprakların 

																																																													
31 Kodaman, age, s. 156-157. 
32 Somel, age, s. 201. 
33 Kodaman, age, s. 108. 
34 M. Cevat, age, s. 427. 
35 Somel, age, s. 186. 
36 Nurdoğan, agt, s. 495. 
37 agt, s. 519-523. 
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değerlendirilmesi, ağaç dikimi, tarlaların kiralanması ve işletilmesi, türbelere yapılan 
definlerden alınacak paylar; otel, gazino, misafirhane, işyeri, su deposu, kaplıca gibi işletmeler 
açmak ve işletmek; ihraç edilen ürünlerden eğitime ayrılan paylardır.38 Anlaşıldığı gibi, her 
bölgenin mali kaynakları birbirinden farklı niteliklere sahipti ve yerel kaynakların etkin bir 
biçimde harekete geçirilmesi önemli ölçüde yerel halkın eğitime bakışına bağlıydı. Bu durum, 
Osmanlı vilayetlerinde bir örnek ve standart bir okul sistemi kurulması çabalarının karşısında 
ciddi bir engel oluşturmuştur.39  

 Ancak devlet, stratejik olarak önemsediği bazı bölgeleri merkezden finanse etmiş, 
maarifin modernleşmesini sadece yerel idarecilerin eline bırakmamıştır. Özellikle yabancı 
güçlerin desteklediği eğitim girişimlerinin ya da misyoner faaliyetlerinin sonucunda, bazı 
çevre nüfus gruplarının giderek artan ölçüde uluslararası siyasetin bir parçası durumuna 
gelmesi, Bab-ı Âli’yi devlet bütçesinden taşra ilköğretimini desteklemeye itmiştir. Söz konusu 
okulların çoğu imparatorluğun çevre bölgelerinde açılmakta iken, Anadolu ve Balkanlar’ın 
çekirdek vilayetlerindeki görece zengin bölgelere bakıldığında, devlet destekli okulların 
sayısının pek fazla olmadığı görülmektedir.40  

3- Malatya Rüşdiye Mektebi ve Finansmanı 

Osmanlı Devleti tarihinde eğitimle ilgili en geniş kapsamlı çalışma olan 1869 tarihli 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 18. maddesinde yer alan rüşdiye mektepleri açılması ile 
ilgili madde41 daha sonra tüm vilayetlere gönderilerek, nizamname gereği 500 İslam hanesi 
olan yerlerde, birer rüşdiye ve hane sayısı 500’den az olan yerlerde ise, birer sıbyan 
mektebinin açılması için çalışılması gerektiği bildirilmişti.42 1871-72 (H.1288) Diyarbekir 
Salnamesi verilerine göre, Malatya’da 2967 hane43 vardı ve rüşdiye mektebini fazlasıyla hak 
ediyordu. H. 1301 (1883-84) tarihli salnamede Malatya merkez kazasında 10.032 hane, 19.264 
Müslüman, 3.612 gayrimüslim olmak üzere toplam 22.876 nüfus barındırmaktadır.44 H. 1312 
(1894-95) yılı salnamesinde ise 156.084 Müslüman, 10.084 Ermeni, 634 Süryani, 1.291 
Katolik, 668 Protestan, 139 Latin, 5 yabancı şubesine tabi olup durumu meşkuk/şüpheli 
																																																													
38 Mustafa Gündüz, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sisteminin Finansmanını Sağlama Düşünce, Öneri ve 
Uygulamaları (1860-1930)”, İkinci İktisat Tarihi Kongresi Bildirileri-2, Elazığ 2010, s. 583-584. 
39 Somel, age, s. 197. 
40 Somel, age, s. 202; Devlet desteği alan bölgeler de kendi içinde çeşitlidir. İlköğretimin gelişmesi adına tam 
destek alan Kosova ve İşkodra vilayetlerinde amaç, padişaha ve devlete bağlılık değerlerini yeniden canlandırmak 
ve sağlamlaştırmaktır.  Abdülhamid döneminde devlet hazinesinin kapısı sonuna kadar açılan Arnavutluk’ta amaç, 
eğitim sayesinde çete faaliyetlerinin önlenmesi idi. Cebel-i Lübnan’da maarif bütçesinden karşılanmak üzere 
rüşdiye ve ibtidai açılmasına karar verilmesi, Müslüman çocukların gayrimüslim okullara devam etmesini 
engellemekti. Beyrut Vilayeti’ne bağlı Lazkiye Sanacağı’nda Maarif Nezareti’nin bütün masrafları üstüne alarak 
okul açmasının sebebi, buradaki Nusayriler üzerinde Amerikan Protestan misyonerlerinin faaliyetleri idi. Ve, yine 
Doğu Anadolu’da kürt aşiretleri için açılan okulların masraflarının hazineden karşılanması, bu bölgedeki Ermeni 
milliyetçiliğinin dengelenmesi arzusu idi. Manastır Vilayeti’ne bağlı Eşbat nahiyesinde ilkokullar açılarak öğretmen 
maaşlarının Maarif Nezareti tarafından karşılanması, gizli Hıristiyan olan bura halkını İslamiyete kazandırmaktı; 
bkz. Nurdoğan, agt., s. 543-550; Misyoner çalışmaları karşısında mali sorunların, hızlı bir şekilde çözümü 
gerekiyordu. Yine Lazkiye’de, maarif hissesinden toplanan paralar, öğretmenlerin maaşını bile karşılamayınca, 
yapılacak 40 mektebin masrafını padişah II. Abdülhamid kendi üzerine almış, her bir mektep için cebinden (ceyb-i 
hümayundan) 5.000 kuruştan 200.000 kuruş vererek sorunu halletmiştir; bkz. Uğur Akbulut, “Osmanlı Arşiv 
Belgelerinde Lazkiye Nusayrileri (19. Yüzyıl)”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 54, 2010,  
s. 121. 
41 M. Cevat, age, s. 427. 
42 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) Maarif Nezareti Mektubi Kalemi, (BOA. MF. MKT.), 2/115, 14 Temmuz 1872 
(1289.Ca.8). 
43 Diyarbekir Salnamesi, H. 1288, s. 207. 
* İstirbah: Rıbh’dan; 1- Kar, Faide, Temettü’, 2- Faiz, nema. 
44 Mamuratülaziz Salnamesi, H. 1301, s. 124. 
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bulunanlar olmak üzere toplamda 168.905 kişi yaşamaktadır.45 Görüldüğü gibi çeşitli din ve 
milletlerden oluşan şehrin nüfusu bu dönemlerde önemli bir artış yaşamıştır. 

Hızlı bir büyüme içinde olan bu şehir, rüşdiye mektebine 1869 Maarif Nizamnamesi’nden 
hemen bir yıl sonra, 1870 yılında sahip olmuştur.46 Bunda en büyük pay sahibi ise hamiyet 
sahibi Malatya halkıdır. Rüşdiye mektebi açılmasına karar verildikten sonra halkın 
gayretleriyle, rüşdiye binası ile beraber on altı bab dükkân yapılmış ve bu dükkânların senelik 
kira bedeli, mektebin yapımı için ayrılmıştır. Bu dükkân gelirleri, rüşdiye mektebinin yapımı 
tamamlandıktan sonra, okulun tamiri, ihtiyaçları ve muallim maaşları için kullanılmıştır. Bu 
masraflar görüldükten sonra ise kalan paranın “istirbah”* olunması düşünülmüştü.47 Sağlam 
bir okul açmanın ilk önceliği, güvenli bir finans temeline dayanmasıydı. İşletilecek olan bu 
dükkânlar bu düşüncenin eseri idi. Burada görüldüğü üzere, yerel halkın gayreti/gayretsizliği 
modern okulların açılmasını doğrudan etkilemekteydi. 

Rüşdiye Mektebi’nin ilk açıldığı yıllarda, bu 16 dükkândan elde edilen kira geliri şu 
şekilde olmuştur: 48 

1869-70 (H. 1286) yılında: 3.695 kuruş 

1870-71 (H. 1287) yılında: 5.155 kuruş 

1871-72 (H. 1288) yılında: 3.387 kuruş 

1872-73 (H. 1289) yılında: 4.465 kuruş 

1873-74 (H. 1290) yılında: 6.390 kuruş 

1874-75 (H. 1291) yılında: 6.805 kuruş 

1875-76 (H. 1292) yılında: 7.005 kuruş 

1876-77 (H. 1293) yılında: 7.035 kuruş 

1877-78 (H. 1294) yılında: 7.235 kuruş 

1878 (H. 1295) yılında: 7.700 kuruş 

1878-79 (H.1296) yılında: 7.800 kuruş 

1879-80 (H. 1297) yılında: 6.904 kuruş 

1880-81 (H. 1298) yılında: 8.165 kuruş. 

Sıraladığımız 13 yılın ortalama geliri 6.287 küsur kuruşa denk geliyor. Bu gelirin kıymeti, 
neye tekabül ettiğinin ortaya konulması ile daha iyi anlaşılacaktır. 1890’daki yangında rüşdiye 

																																																													
45 Mamuratülaziz Salnamesi, H. 1312, Nüfus Nezareti Bölümü, s. 5. 
46 Maarif-i Umumiye Nezareti Celilesi İdaresinde Bulunan Mekatib-i İbtidaiye, Rüşdiye, İ’dadiye,  Aliye ile 
Mekatabi-i Hususiye ve Ecnebiyyenin ve Dersaadette Tahriri İcra Kılınan ve Taşrada mevcud Bulunan 
Kütübhanelerin İstatistiki (1310-1311), Dersaadet, Matbaa-i Amire, s. 40. 
47 BOA. MF. MKT., 34/117, 30 Mayıs 1876 (1293.Ra.6); Bu şekilde para işletilerek yine maarif gelirleri için 
kullanıldığına dair örnekler vardır. Bunlardan biri olan Eğin’de istirbah edilen meblağ ile ibtidai ve rüşdiye mektebi 
yapılmıştır; bkz. BOA. MF. MKT., 816/63, 6 Ekim 1904 (1322.N.27); Ayrıca, Malatya halkının rüşdiye mektebi 
masrafları için inşa ettirdiği dükkânlarlarla ilgili, bu konuda vakıf sisteminden esinlenildiğini şeklinde bir yorum 
yapabiliriz. Zira, klasik dönemde, vakıf kurucusu, finansmanını sağladığı herhangi bir hizmet birimini (cami, 
mektep, medrese, imaret, vb.) inşa etttirir. Daha sonra bu müessesenin cari giderlerini asgari düzeyde karşılayacak 
miktarda gelir temin edecek kaynaklar tahsis ederdi. Bu kaynaklar ise genellikle arazi ya da ev, dükkân, çarşı, han, 
hamam gibi gayrimenkûllerden veya nakit paradan oluşurdu; Özcan, agm, s. 1617. Bu yorumu esas aldığımızda, 
modern kurumların klasik kurumlardan bağımsız bir şekilde ele alınmasının doğru olmayacağı anlaşılmaktadır. 
48 BOA. MF. MKT., 99/141, 17 Temmuz 1888 (1308.Za.8). 
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mektebinin ve dükkânların zarar görmesi üzerine gelen heyet, rüşdiye ve dükkânların yapımı 
için 40-45 000 kuruşa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.49 Bu rakamı esas alırsak, dükkân gelirleri 
ile aynı şekilde dükkân ve rüşdiye yapımı için ortalama 7 yıllık bir kira gelirine ihtiyaç vardır. 
1869 Nizamnamesi’nin 22. maddesine göre rüşdiye muallim-i evvel (başöğretmen)lerine aylık 
800 kuruş, muallim-i sani (başöğretmen yardımcısı)lerine 500 kuruş, mubassırlarına 250 kuruş 
ve bevvablarına ise 150 kuruş maaş verilecekti. Masarıf-ı müteferrikaya ise yıllık 4000 lira 
tahsis edilecekti. Bu hesaba göre her mekteb-i rüşdiyenin masarıf-ı adiye-i seneviyesi nihayet 
40.000 kuruş olacaktı.50 Malatya Rüşdiyesi’nde bir mubassır görevlendirilmemişti ama ilk 
yıllarından itibaren muallim-i evveli, muallim-i sanisi ve bir bevvabı vardı. Nizamname’ye 
göre bir hesap yaptığımızda, asgari olarak yıllık 21.400 kuruşa ihtiyaç olduğu ortaya çıkar ki, 
bu durum da, merkezin yardımı olmadan sadece bu dükkân gelirleri ile rüşdiye mektebinin 
masraflarını karşılamanın mümkün olamayacağı, belki sadece muallim-i saninin yıllık 
maaşının karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Zaten, merkez de, başlangıcından beri muallim-i 
evvelin maaşını ve memuriyetini tasdik ettikten sonra muallim-i saninin maaşını hazineden 
karşılamaya çalışmış, ancak belirlenen rakamlar muallimlere ödenememiş, maaş meselesi 
hiçbir zaman bir düzene oturtulamamıştır. Dolayısıyla başta rüşdiye olmak üzere maarifin 
masraflarına karşılık olarak yapılan bu dükkânların gelirleri zor zamanlarda imdada yetişmiş, 
şehrin idarecileri tarafından aşağıda yer aldığı gibi farklı ihtiyaçlar için de kullanılmaya 
çalışılmıştır. 

Maarif akarı olarak yapılan bu dükkânlardan elde edilen gelir, şehirde bazı problemlere de 
neden olmuştur. Yaşanan ilk problem, bir yolsuzluk isnadı idi. Malatya Rüşdiye Muallim-i 
Evveli Ebubekir Efendi, o dönem Malatya’nın bağlı olduğu Diyarbekir Vilayeti’ne yazdığı 
dilekçede, Malatya Defter-i Hakani Katipliğinde çalışan Hacı Emin Efendi’nin, 1868-69 (H. 
1285) yılı dükkân gelirlerinden bir hayli akçeyi zimmetine geçirdiği ve hatta bu gelirlerin tüm 
tasarrufunu elinde tutmaya çalıştığı şeklinde duyumlar geldiğini bildirmiştir. Dilekçenin 
devamında, İdare Meclisi’nin dükkânların tasarrufunu emlak-i miriyyeden olduğu gerekçesiyle 
Hacı Emin Efendi’ye vermediğini, ancak zimmete geçirdiği söylenen paralar konusunu 
sorgulamadığını iddia ederek, Emin Efendi’nin bu parayı alıp almadığının, aldıysa ne hakla 
aldığının sorgulanmasını istemiştir51. Hacı Emin Efendi’nin sicilinde, mahkemeye hiç 
çıkmadığı ve aynı göreve devam ettiği şeklinde not düşülmüş52 ki bu durumdan iddianın boşa 
çıktığı veya sümenaltı edildiği anlaşılmaktadır. 

Yıllar sonra ise hesap sırası Ebubekir Efendi’ye gelmiştir. Yukarıdaki paragrafta anlatılan 
iddianın sahibi olan Malatya Rüşdiyesi’nin eski, Eğin Rüşdiyesi’nin mevcut muallim-i evveli 
Ebubekir Efendi’nin bu defa dükkân gelirleri nedeniyle kendisi suçlanmış ve sanık durumuna 
düşmüştür. Malatya Hazine Vekili Napolyon Efendi, 1869-70 (H. 1286)’den 1881-82 (H. 
1299)’ye kadar, dükkân gelirlerinin sorumlusu olan Rüşdiye mektebi eski Muallim-i evveli 
Ebubekir Efendi ile Muallim-i sani Merhum Hacı Hasan Efendi’nin varisleri hakkında dava 
açmıştır. Napolyon Efendi davasında, rüşdiye mektebi bitişiğindeki dükkânların gelirlerinin 
maarife bırakıldığına dair sağlam bir belge olmadığını, bu dükkânların hazine malı olduğunu 
ve dolayısıyla da gelirlerinin hazineye bırakılması gerektiğini; ayrıca, bahse konu olan yıllar 
arasında yapılan harcamalarda ciddi açıklar olduğunu iddia etmiştir. Bunlardan dolayı 
Ebubekir Efendi ile Hacı Hasan Efendi’nin varislerinin devlet malını zimmetlerine geçirmek 
suçundan yargılanmasını ve harcamalarda ortaya çıkan açıkların, faiziyle birlikte kendilerinden 
																																																													
49 BOA. MF. MKT., 120/23, 26 Ağustos 1890 (1308.M.10). 
50 M. Cevat, age, s. 428. 
51 BOA. MF. MKT., 34/17, 30 Mayıs 1876 (1293.Ra.6). 
52 Ramazan Çelem, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Malatya Doğumlu Memurlar (1879-1909), (Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Tokat 2014, s. 190. 
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mahsup edilmesini istemiştir. Bidayet Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar Ebubekir 
Efendi ile Hacı Hasan Efendi’nin varisleri olan zevcesi Zahide Hatun ile oğulları Mustafa, 
Mehmet ve Mahmut ile kızları Emine ve Zeynep huzura getirilerek savunmaları alınmıştır. 
Yapılan savunmalardan sonra, dükkân gelirlerinin maarife bırakıldığının, dükkânların yapıldığı 
tarihten itibaren herkesin malumu olduğu, yapılan harcamaların ise Malatya Meclisi ve 
Belediyesinin onayı ile gerçekleştirildiği anlaşılmış; sanıkların suçsuz olduğuna karar verilerek 
yapılan suçlamalardan beraat ettirilmiştir.53 Anlaşılan, ülke genelinde maddi sıkıntıların had 
safhada olduğu bir zamanda, Rüşdiye Mektebi’nin böyle bir gelirinin olması, gözlerin oraya 
çevrilmesine neden olmuştur. 

Dükkân gelirlerinin en önemli faydası, merkeze olan bağımlılığı azaltması ve çevreye, 
merkeze karşı bir nebze olsun inisiyatif alabilme rahatlığı vermesi idi. Merkez, Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesinde belirlediği maaş rakamlarını göndermekte zorlanınca, 
muallimlerin maaşına bu gelirden ilaveler yapılmış,54 merkezin iznini beklemeden bir muallim 
göreve başlatılabilmiş,55 bevvab maaşına Nezaret’in belirlediği zam kısmının bu gelirlerden 
karşılanması kararlaştırılmıştır.56 Bunlardan başka, mektep talebelerine, okul masraflarını 
karşılamaları için 1874-75 (H. 1291) yılında yıllık 125 kuruş burs verilmişti. Mektebe alınan 
soba, perde ve yazı tahtası masrafları, yine bu gelirlerden karşılanmıştı. Dahası mektebin 
bahçesine kavak fidanları alınmış, mektep çevresindeki çarşı ve sokağın kaldırımları bu 
gelirlerden karşılanarak yapılmıştı.57 Görüldüğü üzere, ülkenin mali darboğazda olduğu, 
Maarif Nezareti’nin, aldığı kararları uygulamak adına maddi gelir aradığı bu yıllarda Malatya 
Rüşdiyesi, maarife aktarılan dükkân gelirleri sayesinde, özellikle yangında zarar görmesine 
kadar, büyük zorluklar yaşamadan eğitim-öğretime devam etmiştir. 

Maarif için bu kadar yararlı olan bu dükkân gelirleri, şahıs malı imiş gibi bir de devlete 
yıllık 800 kuruş -bu rakam sadece 1880-81 (H.1298) yılına ait- vergi ödemiştir. Bu durum 
Maarif Nezareti tarafından şikâyete mevzu olmuş; Vergi Emaneti’ne yazılan bir yazıyla, geliri 
hayır kurumlarına aktarılan müesseselerin vergiden muaf olacağına dair genelgeye uyulması 
istenmiştir. Maarif’e verilen cevapta ise, tahrirattan sonra hiçbir dükkânın vergiden muaf 
olamayacağını, ancak alınacak verginin “binde dört”e düşürüldüğü bildirilmiştir.58 Vergi 
Emaneti tarafından dükkân gelirlerinden vergi alınmasına ve Malatya Rüşdiyesi’nden de buna 
yapılan itiraza devam edilmiş olmalı ki 2 yıl sonra, Maarif Nazırı, vergi emanetine bir yazı 
yazarak, bu duruma son verilmesini talep etmiştir. Maarif Nazırı Münif Paşa, yazdığı bu 
yazıda, vergi alınan bu dükkânların, Malatya ahalisi tarafından gelirin maarife aktarılması için 
yapıldığını; bundan dolayı buranın miri emlaktan sayılıp vergi alınmaması gerektiğini ifade 
etmiştir. Vergi Emaneti ise bu talebi reddederek, her türlü emlak ve musakkafatın vergiye tabi 
olduğunu, ancak, bu dükkân gelirleri maarife aktarıldığı için, bunların “hariç muhasebe ile 
mükellef musakkafat vakfı” sayılarak binde dört oranında vergi alındığı cevabını vermiştir.59 
Burada, ülkenin birçok yerinde maarifi modernleştirmek için halktan vergi almakta 
zorlanılırken,60 Malatya’da, merkezin işini bu konuda kolaylaştıran bir kurumdan vergi 

																																																													
53 BOA. MF MKT., 99/141, 17 Temmuz 1888 (1308.Za.8).  
54 Yukarıda bahsettiğimiz dükkan gelirleri ile ilgili davada muallimler ebubekir Efendi ve Hacı Hasan Efendi’nin 
maaşlarına dükkan gelirlerinden ilaveler yapıldığı ortaya çıkmıştır; bkz. BOA. MF. MKT., 99/141, 17 Temmuz 1888 
(1308.Za.8).  
55 BOA, Şura-yı Devlet Evrakı (BOA. ŞD.), 205/74 22 Ocak 1873 (1289.Za.22); Bu konu, aşağıda, muallim-i sani 
Hacı Hasan Efendi’nin maaşıyla ilgili bölümde daha ayrıntılı ele alınmıştır. 
56 BOA. MF. MKT., 93/15, 3 Şubat 1887 (1304.Ca.10). 
57 BOA. MF MKT., 99/141, 17 Temmuz 1888 (1308.Za.8). 
58 BOA. MF. MKT., 82/107, 11 Şubat 1884 (1301.R.13). 
59 BOA. MF. MKT., 91/116, 23 Ağustos 1886 (1303.Za.23). 
60 Maarif vergilerine halkın tepkisi için bkz. Nurdoğan, agt, s. 470-475; Somel, age, s. 189-194.  
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alınmaya devam edilmesi, merkez hazinenin ne kadar zor durumda olduğunu gösteren bir 
başka örnektir. 

Merkez ile taşranın –Dersaadet ile Malatya’nın- en çok karşı karşıya kaldığı meselelerden 
bir diğeri ve daha şiddetlisi muallim maaşlarında yaşanmıştır. Yukarıda da geçtiği üzere, 1869 
Nizamnamesi ile muallim, mubassır ve bevvabların alacağı maaş belirlenmişti. Ancak, bu 
rakamlar daha çok kâğıt üzerinde kalmıştır. Eksik gönderilen, aylarca ödenmeyen, krize 
dönüşen maaşlar, nezaret ile mahalli idare arasındaki yazışmaların müzmin konusu olmuştur.  

Bu türlü ilk mesele, Rüşdiye Mektebi’nin ilk mualliminin maaşında yaşanmıştı. Malatya 
İdare Meclisi, Rüşdiye Mektebi inşa edildikten sonra, merkezden muallim-i evvel 
gönderilmesini beklememiş, yöre halkından medrese okumuş Hacı Hasan Efendi’yi muallim-i 
sani olarak görevlendirerek, okulun eğitim-öğretime başlamasını sağlamıştı. Bundan sonra ise 
durum nezarete bildirilerek, Hacı Hasan Efendi’ye maaş tahsis edilmesi istenmişti.61 Zira, 
rüşdiye muallimlerinin maaşı merkezi maarif bütçesinden karşılanıyordu.62 Nezaret ise, Hacı 
Hasan Efendi’nin kendisinden izinsiz olarak başlatıldığı için hemen maaş bağlamamış, gidip 
gelen yazışmaların nihayetinde şöyle bir çözüm bulunmuştur: Hacı Hasan Efendi’nin, mahalli 
idare tarafından seçildiği Nisan 1870’ten Nezaretçe memuriyetinin tasdik edildiği Ekim 
1872’ye kadar olan maaşı mahalli idarenin karşılaması, bu tarihten sonraki aylar ise Maarif 
bütçesine ilave olunan 150 bin kuruştan kendisine aylık 330 kuruş olarak verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Maarif Nezareti, mahalli idareye bu paraya kaynak olarak, değişen 
memurlardan eksik çalıştığı günler dolayısıyla hazineye aktarılan maaşlardan veya emekli ve 
muhtaç gibi kimselerin vefat etmesiyle mahalli muhasebede kalacak maaşlardan kullanılmasını 
tavsiye etmiştir.63 Yapılan bu tavsiyelerin, Maarif Nizamnamesi’nde yer alan maarif kaynakları 
içinde yer almaması64 Nezaret’in maarife ek gider olmaması için nelere kadar düşündüğünü de 
göstermektedir. Maarif Nezareti, bundan böyle, dükkân gelirlerinden verilen personel maaşını 
takibe almış, aksatma durumlarında yerel yönetimi uyarmıştır. Bevvab Abdullah Ağa’nın 
taahhüt edilen ilave maaşının 1878’den 1881’e kadar verilmemesi üzerine, Malatya Sancağı 
Mutasarrıflığına bir yazı yazılarak, zaten cüz’i olan maaş ilavesinin hemen verilmesini 
istemiştir.65 Malatya Rüşdiyesi’nde görülen bu sıkıntı sadece bu şehre özgü değildi. Bu yıllarda 
(1880’in ilk yılları) ülke genelinde yaşanan mali kriz taşradaki maarif idarelerince oldukça ağır 
bir biçimde hissedilmişti. 1880’de “Memurin-i Mülkiye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi” ile 
memur maaşlarında yüzde yirmi kesinti yapıldı. 1881’de maaşlar daha kötü bir duruma gelmiş, 
dahası ödemelerde güçlükler yaşanmaya başlamıştı. 1881 yılı başlarında illerle, taşra mekâtib-i 
rüşdiyesi ödeneğinin diğer memurların maaşlarından geri bırakılmayarak ödenmesi hakkında 
bir tamim gönderilmiştir.66 

Genel sıkıntılardan ayrı olarak, Malatya Rüşdiye Mektebi’nde muallim maaşları 1889 ve 
1890’daki yangınlardan oldukça olumsuz etkilenmiştir. Yukarıda anlatıldığı üzere, bundan 
önce, Malatya Meclisi’nin onayıyla, bazı muallimlerin maaşı bu gelirden karşılanıyor, 
bazılarının da maaşlarına bu gelirlerden ilaveler yapılıyordu. Maaşlarını yeterli bulmayan 
muallimler, beraberce Nezaret’e bir dilekçe yazarak, dükkân gelirlerinin artan kısımlarından 

																																																													
61 BOA. MF. MKT., 7/75, 18 Kasım 1872 (1289.N.17), BOA. MF. MKT., 446/45, 29 Ocak 1873 (1289.Za.29). 
62 Hatip Yıldız, “Osmanlı Devleti’nde Mülki (Sivil) Erkek Rüşdiye Muallimlerinin Nitelikleri, Hakları ve 
Sorumlulukları”, History Studies, C. 6, S. 3., Nisan 2014, s. 379. 
63 BOA. MF. MKT., 7/75, 18 Kasım 1872 (1289.N.17), BOA, MF. MKT., 446/45, 29 Ocak 1873 (1289.Za.29), BOA. 
MF. MKT., 10/123, 5 Haziran 1873 (1290.Ra.8), BOA. ŞD., 205/74 22 Ocak 1873 (1289.Za.22). 
64 Maarifin kaynakları için  bkz. M. Cevat, age, s. 457-458; Kodaman, age, s. 157. 
65 BOA. MF. MKT., 93/15, 3 Şubat 1887 (1304.Ca.10). 
66 Altınova, agt., s. 352; Somel, age, s. 184-185. 
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maaşlarına zam isteyebiliyorlardı.67 Ancak, Rüşdiye ve yanındaki dükkânlar, iki yıl üst üste 
meydana gelen yangınlarda zarar görünce bu önemli kaynaktan mahrum kalınmıştır. Bu 
dönemde rik’a muallimi olarak görevlendirilen Abdülkadir Efendi’nin durumu, aslında o 
dönem maarif ve maliyenin halini -çok belirgin bir şekilde- ortaya koyması bakımından tam 
bir örnek olaydır. Mahalli idare tarafından vazifelendirilen ve maaşı yangınlara kadar dükkân 
gelirlerinden ödenen rik’a muallimi Abdülkadir Efendi bu dönemde zor bir süreç yaşamıştır. 
Malatya Rüşdiyesi şehadetnameli Abdülkadir Efendi’ye, 28 Ekim 1889 (16 Teşrin-i evvel 
1305) tarihinde öğrenci sayısının 110’u bulduğu dönemde haftada 4 gün ders vermek üzere 
Rik’a muallimliği görevi verilmiştir. Abdülkadir Efendi’ye bu hizmeti karşılığında geliri 
maarife hasredilen dükkân gelirlerinden ayda 100 kuruş maaş verilecekti. Ancak çıkan 
yangınlarda dükkânların çoğu zarar görünce Abdülkadir Efendi’ye maaş verilememiş ve 
durum Maarif Nezareti’ne bildirilerek “Maarif Hisse-i İanesi (Maarife Katkı Vergisi)”nden 
münasip bir maaşın takdir edilmesi istenmiştir. Maarif Nezareti tarafından verilen cevapta ise, 
maarif ianesinin idadi mektepleri için tahsis kılındığı, Abdülkadir Efendi’ye evkaf-ı 
münderiseden veya başka bir şekilde kaynak bulunması tavsiye edilmiştir.68 

Abdülkadir Efendi’nin problemini çözmek amacıyla yerel idarenin tasarruf hakkı istediği 
Maarif Hisse-i İanesi ve Maarif Nezareti’nin kullanılmasını salık verdiği evkaf-ı münderise 
gelirleri o dönem maarifi için adeta can simidi işlevi görmüştü. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye 
Nizamnamesi’nde ilköğretimin (ibtidai ve rüşdiyeler) finansmanı, bazı istisnai hâller dışında, 
tamamen yerel halkın yardım ve bağışlarına terk edilmişti. Kısa bir müddet sonra ilköğretimin 
bu yolla, ıslahının ve yayılmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştı. Bu sebeple 1872 yılında 
“öşrün öşrü” nispetinde olmak üzere, ilköğretim için bir vergi konmuştur. Fakat, bu gelirin 
başka alanlarda da kullanılması karşısında sadece maarif giderlerine karşılık olacak mali 
kaynaklar yaratılması düşünüldü. 1877 sonlarında valiliklere bir yazı gönderilerek, “meşrutun 
lehleri münderis olan evkafın hazine-i evkafa irad kaydından sarf-ı nazarla tamim-i maarif 
yolunda sarf edilmesi” hususunda gayret göstermeleri istenmiştir.69 Yani, Osmanlı yöneticileri, 
tahsis edildiği hayır müesseseleri mevcut olmayan, bir tarafa şart edilmemiş bulunan ve 
yararlananları ortadan kaybolmuş olduğundan fırsatçılara yem haline gelmiş olan vakıfların 
gelirlerine yeni bir yön vermeyi uygun bulmuşlardı.70 Devlet eğitiminin yaygınlaşması için 
görece düzenli bir mali kaynak, ancak “Maarif Hisse-i İanesi”nin ihdas edilmesiyle 
bulunabildi. Sadrazam Said Paşa’nın girişimiyle 1 Mart 1884’te kabul edilen Maarif İanesi, 
tarımla uğraşan ahalinin ödediği aşar vergisinin %11,5’e çıkarılması ve bu nispetin 10’luk 
kısmının aşar kabul edilerek kalan 1’lik hissesinin bayındırlık işlerine ve %0,5’inin eğitime 
aktarılması şeklinde toplanacaktı. Yine şehirli ahaliden taşınmaz malların değeri üzerinden %6 
oranında alınan müsakkafat vergisinin %1’i eğitime maarif hissesi olarak aktarılacaktı. Maarif 
Hisse-i İanesi ile vilayetlerde toplanan verginin 1/4’ünün, başkentteki yükseköğretim 
kurumları için fon olarak kullanılmak üzere Maarif Nezareti’ne aktarılması, kalan 3/4’ünün de 
vilayetlerdeki eğitim harcamalarının, özellikle idadi okullarının finansmanında kullanılması 
planlanmıştı. Ne var ki bu düzenleme 1890’da değiştirildi ve Maarif Nezareti’ne aktarılan 
miktar, toplam miktarın 1/4’ünden yarısına çıkarıldı. Hem bu değişiklik hem de Maarif Hisse-i 

																																																													
67 BOA. MF. MKT., 34/178, 10 Nisan 1876 (1293.Ra.15). 
68 BOA. MF. MKT., 117/53, 8 Nisan 1890 (1307.Ş.18). 
69 Kodaman, age, 157-158.  
70 Yakup Karataş, “Sultan II. Abdülhamid’in Eğitim Politikalarının Mali Bir Veçhesi: Evkaf-ı Münderisenin 
Maarife Terki”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Sayı 57, Erzurum 2016, s. 1841; Evkaf-ı 
münderise gelirlerinin yalnız eğitim için harcanması ve hisse-i ianenin toplanmasındaki istikrar, taşra eğitiminin 
devlet bütçesine olan bağımlılığını azaltarak, kendi kendine yeterlilik kapasitesini arttırmıştı. Evkaf-ı münderise 
gelirleri, Abdülhamid döneminin sonlarına kadar, ilköğretimin temel kaynağı olarak geçerliliğini korumuştur; bkz. 
Nurdoğan, agt, s. 463. 



	

		

Modernleşme	Yolunda	Osmanlı	Devleti	Maarifinin	Finansman	Sorunu:	Malatya	Rüşdiyesi	Örneği	

 
Journal of History Studies 

 
114	

 
Volume	10	
Issue	1	
February	
2018	

	
 

	
	

İanesi’nin esas olarak idadi okulları için ihdas edilmiş olması, ibtidai ve rüşdiyeleri yerel mali 
kaynaklara daha da bağımlı kıldı. Dolayısıyla, eğitim reformu için girişilen ilk hamlelerden 
itibaren ibtidai ve rüşdiyelerin finansmanını yerel vakıf ve özel bağışlara bırakan kadim 
gelenek devam etmiş oldu.71 

Merkezdeki tüm bu gelişmelere rağmen, oluşturulan bu yeni kaynaklar, Rik’a muallimi 
Abdülkadir Efendi’nin maaş meselesine çare olamamıştır. Kaynak arayışı devam ederken, 
1890’da meydana gelen yangın da üzerine eklenince Abdülkadir Efendi’ye maaş tahsisi iyice 
müşkül bir hal almıştı. Durumun vahameti Maarif Nezareti’ne bir yazı ile bildirilerek 
Abdülkadir Efendinin, maarif akarı olan dükkânların, yanmasıyla birlikte 21 aydır maaş 
alamadığı; muallimin maaşsız, mektebin de muallimsiz bırakılmaması için diğer yerlerde 
olduğu gibi, Malatya Rüşdiyesi’nin Rik’a muallimi için de aylık 150 kuruş tahsis edilmesi 
istenmiştir. Ancak bu istek olumlu sonuç vermemiş; Rik’a muallimine maaşın mahallince 
evkaf-ı münderiseden veya dükkânların yeniden inşasıyla elde edilecek gelirlerden verilmesi 
şeklinde cevaplandırılmıştır.72 Malatya’dan gönderilen cevabi tahriratta ise Rik’a mualliminin 
zaten ihtiyaç sahibi olduğunun ve dolayısıyla da evkaf-ı münderiseden maaş tahsis 
edilemeyeceği, tek çarenin, eski rüşdiye binası yanında olup geliri mektebin masraflarına sarf 
edilen dükkân gelirlerinden, tahsil edilmemiş olanlarının tahkik edilerek alınması ile mümkün 
olacağı bildirilmiştir. Dükkân gelir ve gider defterinin de, Eğin Mektebi Rüşdiyesi’ne tayin 
olan, sabık muallim-i evvel Osman Azmi’de olduğu ve onun Malatya’ya gelerek tahsil 
edilmesi gereken gelirlerin bakayasını tahsil etmesi ve Abdülkadir Efendi’ye verilmesi gereken 
maaşların verilmesi istenmiştir.73 Burada, Malatya mahalli İdaresinin Abdülkadir Efendi’yi 
evkaf-ı münderise gelirlerinden  yararlandırmama sebebi, o dönemde ulema arasında yaşanan 
bir tartışmayla ilgili olmalıdır. Yoksa, evkaf-ı münderisenin maarif için kullanılacağı 
kanunlaştırıldıktan sonra, birçok ihtiyaç gibi muallim maaşları için de kullanılmıştı. 1888 
yılında Erzurum Mekteb-i Rüşdiyesi coğrafya ve resim öğretmeni olan Abdülhamid Efendi’nin 
maaşı münderis vakıf gelirlerinden karşılanıyordu. Yine, başka bir örnek olarak, Aydın’da 
açılan bir kız ibtidai mektebinde görevlendirilecek bir bayan öğretmenin 400 kuruşluk maaşı 
için evkaf-ı münderiseye müracaat edilmişti.74 Bu örneklerde görüldüğü şekilde maaşların 
verilmesinde değerlendirilen münderis vakıf gelirlerinden Abdülkadir Efendi 
yararlanamamıştı. Zira, bazı ulema, evkaf-ı münderiseyi şer’i hukuka aykırı buluyordu. Onlara 
göre; “hiçbir vakıf münderis olamaz, amaçsız kalamaz ve vakıf gelirlerinin sarf edileceği son 
amaç fakirlerdir.”75  Anlaşılan, Malatya mahalli idarecileri de bu görüşü kabul etmişler, rik’a 

																																																													
71 Somel, age, s. 186, 192 ve 194; Kodaman age, s. 158-159; Mamuratülaziz Maarif Müdürü, 1890 yılında kaleme 
aldığı raporda şehirde şimdiye kadar eğitimle ilgili atılan her adımda bir engelle karşılaşıldığından bahsetmiş ve 
bunlar içinde en çok mali meselelerden yakınmıştır. Maarif müdürünün raporuna göre 1882 yılından itibaren “öşrü’l 
öşrün” maarif sandıklarına tahsis kılınmasından dolayı bu gelirden yararlanılamamıştı. 1883 yılında ise bu tarihten 
sonra geçerlilik kazanan 1/7 ve 1/4 ianesinden oluşan maarif hissesinin ilköğretime ayrılması konusunda nezarete 
başvurulacağı sırada, maarif hissesinin idadilere yönelik olduğu açıklanmış ve bu kaynaktan da yoksun kalınmıştı. 
Üstelik, halktan 1/7 ve 1/4 ianesinden başka bir de ilköğretimdeki maaşlar için para toplamak mümkün olmamıştı. 
Bu durumda tek çare olan 1882 yılı öşrü’l öşr hasılatına başvurulmuşsa da, Maarif Nezareti tarafından geri 
çevrilmişti. Maarif müdürü, özellikle eğitime yönelik herhangi bir ilgi/isteği bulunmayan halkın yaşadığı yerlerde 
açılan yeni okullarda öğretmen istihdamı için gerekli maaşların, nizamnamede belirtildiği gibi halkın bağışlarıyla 
temin edilemeyeceği görüşündeydi; bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maarif Nezareti Evrak Odası (BOA. MF. 
VRK.), 9/21’den aktaran Nurdoğan, agt., s. 478-479. 
72 BOA. MF. MKT., 129/148, 19 Temmuz 1891 (1308.Z.29). 
73 BOA. MF. MKT., 134/35, 30 Kasım 1891 (1309.Ca.24). 
74 Karataş, agm, 1853-1854. 
75 agm, s. 1841; Evkaf-ı Münderise’nin muallim maaşı için kullanıldığına dair örnekler vardır. Mesela, 1891 yılında 
Bağdat’a bağlı Azamiye’de açılacak bir iptidai mektebinin masrafları ile muallimin 200 kuruşluk maaşı için 
münderis vakıflara müracaat edilmesi izni istenmiş, bu istek nezaretçe olumlu karşılanmıştır; bkz. agm, s. 1851; 
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mualliminin fakir olması ve vakıf gelirlerinin sarf edileceği daha öncelikli yerler olduğu 
düşüncesiyle maaş bağlamamışlardı. Böylelikle, Abdülkadir Efendi’nin maaş meselesi 
“vermeyince ma’bud, ne yapsın Sultan Mahmud” hikayesinin bir başka örneği olmuştu. 

1893 eğitim-öğretim yılı başladığında Abdülkadir Efendi, verilen izin bittiği halde 
mektebe dönmemiş ve onun yerine rik’a muallimi olarak 80 kuruş ilave maaşla Muallim-i 
evvel Mehmed Tevfik Efendi görevlendirilmiştir.76  Görünen odur ki, göreve başladığından 
beri maaş meselesi çözülemeyen Abdülkadir Efendi muallimlik vazifesini bırakmıştır. Bu 
durum, 1889 ve 1890 yangınlarıyla mahalli yönetimin mali açıdan büyük bir kayıp yaşadığını 
gösterdiği gibi Maarif Nezareti’nin tüm reform gayretlerine rağmen bir Rik’a mualliminin 
maaş problemini halledecek durumda olmadığını ve dahi onların da mali açıdan zorda 
olduklarını göstermektedir. 

Malatya şehrinin 1890’ların başında büyük zarara uğramasına neden olan olay, art arda 
yaşanan yangın ve deprem felaketleridir. 1889 ve 1890’da çıkan yangınlar sonucunda, Rüşdiye 
Mektebi ile birlikte, yanındaki dükkânlar çok zarar görmüş ve mektep ile birlikte 10 dükkân 
kullanılamaz hale gelmiştir.77 1891 yılında Malatya’dan Mamuratülaziz Vilayeti’ne gönderilen 
bilgilerde rüşdiye mektebinin yeniden yapılması için 60 bin kuruşa ihtiyaç olduğu, bu paranın 
hazırda olmadığı, ayrıca yakın zamanda iki yangın görmüş halkın da yardım edecek 
durumunun kalmadığı belirtilmiştir. Bunun üzerine,  geçen sene yine halk tarafından 
yaptırılmış olan mevcut rüşdiye mektebinden daha geniş ve muntazam olan, Hükümet Konağı 
civarında Gazi Sinan Paşa Cami Şerifi bitişiğindeki İptidai Mektebi binasının, rüşdiye mektebi 
olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.78  

Yangının yaraları tam sarılamadan, 1893 yılında, Malatya, tarihinin en yıkıcı 
depremlerden birini yaşamıştır. Depremde bine yakın insan hayatını kaybederken, binlerce 
hane ve dükkân yıkılmıştır.79 Depremin akabinde maddi bir seferberlik başlatılmış, başta 
Dersaadet olmak üzere ülkenin her bir tarafından yardımlar gönderilmiştir. Ancak gelen 
yardımlar “ikinci dereceden öncelikli” olarak görülen mektep, medrese ve camiler için 
kullandırılmamıştır. Bunun üzerine yeni bir mektep ve yanına geliri maarife aktarılmak üzere 
32 dükkân yapımı için eşraftan borç alınmıştır. Bu arada okul binası yapımı iyice gecikmiştir.80 
Merkezin yaşadığı mali sıkıntıların üstüne bir de Malatya’da yaşanan yangın ve depremler 
eklenince, yukarıda görüldüğü gibi bir Rik’a mualliminin maaş meselesinin çözülememesi gibi 
birçok maddi sıkıntılar yaşanmış; nasıl ki ülke başkentinde iç istikraza başvuruluyorsa, 
Malatya da kendi içinde iç borçlanmaya gitmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin ayakta kalabilme mücadelesi verdiği bu yıllarda, Maarif Nezareti de 
halkı eğitmek için yeni yeni reformlar düşünmekte; diğer taraftan da bu eğitimin finansmanı 
için çözüm arayışına devam etmektedir. 1888’de Ziraat Bankası kurulduktan sonra maarif 
memurlarının maaşları banka aracılığıyla ödenmeye başlanmıştı.81 Ziraat Bankası’nın bütün 
taşra şubeleri öğretmen maaşlarından başka Maarif Hisse-i İanesi’nin toplandığı ve idari 

																																																																																																																																																																																
Hemen hemen aynı yıllara denk gelen bu iki olay, Osmanlı Devleti’nde standart bir mali sistemin kurulamadığını ve 
bölgeden bölgeye farklı uygulamaların yapılabildiğini gösteren örneklerden birisidir. 
76 BOA. MF. MKT., 189/108, 11 Aralık 1893 (1311.C.2).    
77 BOA. MF. MKT., 120/23, 2 Temmuz 1890 (1307.Z.15); BOA, Yıldız Perakende Askerî Maruzât Evrakı (Y., PRK. 
ASK.), 66/55, 7 Kasım 1890 (1308.Ra. 23). 
78 BOA. MF. MKT., 130/64, 26 Ağustos 1891 (1309.M.22). 
79 Naim Ürkmez, “Osmanlı Devleti’nde Bir Toplumsal Dayanışma Örneği: 1893 Malatya Depremi”, Uluslar arası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 971-975. 
80 BOA. Başbakanlık Evrak Odası (BEO.), 479/35616, 20 Eylül 1894 (1312.Ra.20); BOA, Yıldız Perakende Evrakı 
Şura-yı Devlet Maruzatı, (Y., PRK. ŞD.), 2/12, 4 Nisan 1895 (1312.L.8). 
81 BOA. MF. MKT., 151/6, 4 Eylül 1892 (1310.S.12). 
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harcamaların da ödendiği noktalar haline getirilmişti. Birkaç yıl sonra bu düzenleme 
değiştirildi. Yerel maarif sandıkları, başlıca kaynağı Maarif Hisse-i İanesi olan fonları, yerel 
eğitim harcamalarını karşılamak amacıyla bünyesinde toplama sorumluluğunu üstlendi.82 
1888’den itibaren, tarım ürünlerinden alınmaya başlanan her %0,5 kile, Ziraat Bankalarındaki 
eğitim fonuna aktarılmaya başlanmıştı. Çiftçi olmayan kişilerden alınan %5 oranındaki 
mülkiyet vergisi de, eğitim fonuna devredilmek üzere mal sandıklarında bir araya getirilmişti. 
Maarif Hisse-i İanesinin bu şekilde yapılandırılmasının ardından öşrü’l-öşr ve çift başına 
vergileri kaldırılmıştı. 1889 yılında, aşardan alınan maarif hissesinin Ziraat Bankası vasıtasıyla 
ve müsakkafat vergisinden alınan hisse-i maarifin de mal sandıkları tarafından tahsili 
kararlaştırılmıştı.83 

Maarif vergilerinde ve öğretmen maaşlarının dağıtımında yapılan yeni düzenlemeler, 
problemleri tam çözmediği gibi, maarif ianesinden merkeze gönderilen kısmın artırılması 
rüşdiye muallimlerinin maaşlarının düzenli ödenmesini sağlayamamıştır. Malatya Rüşdiyesi 
muallim-i evveli Mehmed Tevfik Efendi 1898’de (11 Haziran 1314) doğrudan Mekatib-i 
Rüşdiye İdaresi’ne yazdığı arzuhalde, 4 aydan beri maaş alamadıklarını, bu maaşlarının geçen 
senenin mal sandığı bakayasından ödenmesi için maarif müdürlüğü muhasebecisine 
başvurduklarını; ancak muhasebecinin bu bakayadan tahsilat yapılamadığı, bu seneki mal 
sandığından da verilemeyeceği, isterlerse maarif müdürlüğüne veya nezaretine başvurulması 
gerektiği cevabını verdiğini bildirmiştir. Mehmed Tevfik Efendi, devamında, geçimlerini 
temin edemediklerini ve maaşlarını banka şubelerinden alıp refah içinde yaşayan maarif 
memurları gibi kendilerinin de ziraat bankası şubelerinden almak istediklerini yazmıştır. 
Mekatib-i Rüşdiye İdaresi ise verdiği cevapta maaşın bir-iki aylık kısmının Maarif Hisse-i 
İanesinden karşılanmasını, bundan sonra da yine mal sandıklarından ödenmesini istemiştir. 
Ayrıca Mehmed Tevfik Efendi’nin doğrudan Mekatib-i Rüşdiye İdaresi’ne dilekçe yazmasının 
usule aykırı olduğu bildirilerek bu durum Mamuratülaziz Maarif Müdürlüğüne tebliğ 
edilmiştir.84 

Muallim-i evvel Mehmed Tevfik Efendi’nin dilekçe göndermesinden sonra, aylar geçtiği 
halde maaşların ödenmesi noktasında bir girişimin olmadığı anlaşılmaktadır. 1898 yılı 
başından beri maaş alamayan muallimler evlerinin kiralarını ödeyemez ve zaruri ihtiyaçlarını 
karşılayamaz hale gelmişlerdir. Bu durumu 4 Kasım 1898 (23 Teşrini evvel 1314)’de Rüşdiye 
muallim-i evveli ve rik’a muallimi Mehmed Tevfik Efendi, muallim-i sani Mahmud Nedim 
Efendi ve bevvab Abdullah Efendi birlikte imzaladıkları dilekçe ile Nezaret’e bildirmişlerdir. 
Yazdıkları bu arzuhalde ayrıca, diğer memurlar gibi boş vakitleri olmadıkları için, muhasebe 
ve sandık odalarına gidip vaziyetlerini sürekli olarak anlatamadıklarını, ancak şimdiye kadar 
maarif müdürlüğüne ve Mekatib-i Rüşdiyesi İdaresi’ne yaptıkları müracaatların da sonuçsuz 
kaldığını ifade etmişlerdir. Durumlarının perişan olduğunu aktardıkları livadaki muhasebe 
memurunun kendilerini tahkir ederek, adeta dilenci muamelesi yaptığından bahisle, muhasebe 
memurunun zalimane tahakkümünden kendilerinin kurtarılmalarını istemişlerdir. Muallimlerin 
bu dilekçede bildirdikleri önemli bir detay ise, vilayetteki maarif memurlarına, maarif 
hissesinden maaşların düzenli olarak verildiği bilgisidir. Maarif-i Umumiye Nezareti, 
Mamuratülaziz Maarif Müdürlüğü’ne gönderdiği cevapta, muallimlerin bu kadar süre maaş 
alamayıp perişan hale düşmelerinin caiz olmadığını ve alınamayan maaşlar dâhil bu meselenin 
derhal çözülmesini istemiştir. Rüşdiye muallimlerinin dilekçesinden anlaşılan, kendilerinin bu 

																																																													
82 Nurdoğan, agt, s. 467; Somel, age, 187. 
83 Nurdoğan, agt, s. 467, 468, 490. 
84 BOA. MF. MKT., 393/47, 2 Temmuz 1897 (1315.S.2). 
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kadar maaşsız kalmasında vilayetteki maarif hisselerinin yarısının Dersaadet’e gönderilmesi, 
kalanının da öncelikle maarif müdürlüğündeki memurlara tahsis edilmesi etkili olmuştur.85  

Peki, bu kadar probleme dönüşen muallim maaşları çok fazla olduğu için mi, bu denli 
sorunlar yaşanıyordu? Bu soruya cevap aradığımızda meselenin hiç de böyle olmadığını 
görmekteyiz. Malatya Rüşdiyesi’nin ilk öğretmenleri olan  muallim-i evvel Ebubekir 
Efendi’ye göreve başladığında 595 kuruş,86 muallim-i sani Hacı Hasan Efendi’ye ise 330 
kuruş87 takdir edilmişti. Halbuki 1869 Nizamnamesi’nde, muallim-i evvele 800, muallim-i 
saniye 500 kuruş maaş verilmesi kararlaştırılmıştı.88 Okuldaki görevine 1889’da başlayan 
Rik’a muallimi Abdülkadir Efendi’ye ise maarif akarı olan dükkânlar yanmadan önce, buranın 
kira gelirlerinden 100 kuruş verilmekteydi.89 1897 yılında muallim-i salis olarak 
görevlendirilen ama kadrosu muallim-i sanilik olan Reşid Efendi’ye verilecek maaş ise 150 
kuruş olarak belirlenmişti.90 

Yukarıdaki paragrafta olduğu gibi, aynı görev yerinde çalışan rüşdiye öğretmenleri 
arasındaki maaş farkı dikkat çekmektedir. Muallim-i evveller, yani üst eğitim kadrosu, 
muallim-i sanilerin ve yazı muallimlerinin bazen iki katı maaş alıyorlardı; bu ikinci 
gruptakilerin maaşları o dönemdeki bir tarım işçisinin ya da zanaatkarın aylık kazancına 
eşdeğerdi. Haliyle, bu durum diğer muallimlerin muallim-i evvel olma isteğini de artırmıştır. 
Örneğin, Malatya’ya bağlı Hısnımansur kasabası rüşdiyesinde muallim-i sani olarak görev 
yapan Mustafa Efendi, hem bu göreve layık olduğu hem de “muallim-i evvelliğe terfi’iyle 
maaşının tezyidine ve kayd-ı sefalet ve perişaniyetten istihlasına mütevakkıf idüğü derkar 
buyurulmuş” olacağı umularak Hısnımansur kaymakamlığı tarafından Malatya 
Mutasarrıflığına başvurularak muallim-i evvelliğe teklif edilmiştir.91  

Maaşların azlığı ve çokluğu coğrafi önem ve öğrenci sayısı ile de doğru orantılı idi.92 
Örneğin, Malatya Rüşdiyesi muallim-i evveli Ebubekir Efendi 595 kuruş maaş alırken,93 
devletin dış müdahalelere açık bir bölgesinde bulunduğu için kritik önemde görülen 
şehirlerinden Gümülcine Rüşdiyesi muallim-i evveline ise Maarif Nezareti, 1866 yılında, 750 
kuruş maaş takdir etmişti.94 Yine, yıllık ortalama öğrenci sayısının 116’yı bulduğu95 Malatya 

																																																													
85 BOA. MF. MKT., 428/53, 7 Ocak 1899 (1316.Ş.6); Bu tarihten yaklaşık iki yıl sonra ise, Malatya İdadi Müdürü 
Nabi Bey, Nezaret’e yazdığı dilekçede, diğer devlet memurlara bayram öncesi maaşlarının verildiğini kendilerine 
ise verilmediğini yazmıştır. Yani, rüşdiye mektebi, idadi mektebine dönüştükten sonra da benzer sıkıntılar 
yaşanmaya devam etmiştir. Bu bilgiler, diğer memurlara oranla muallimlerin devlet tarafından daha az gözetildiğini 
düşündürmektedir; bkz. MF. MKT. 544/33, 12 Şubat 1901 (1318.L.22). 
86 BOA. MF. MKT., 6/17, 12 Ekim 1872 (1289.Ş.9). 
87 BOA. MF. MKT., 446/45, 29 Ocak 1873 (1289.Za.29); BOA. ŞD., 205/74, 22 Ocak 1873 (1289.Za.22). 
88 M. Cevat, age, s. 428. 
89 BOA. MF. MKT., 117/53, 8 Nisan 1890 (1307.N.13); Abdulkadir Efendi’nin durumu, günümüzde “ücretli 
öğretmen” olarak nitelendirilen öğretmenlere benzemektedir; mahalli idareciler tarafından, günü kurtarma adına 
yararlanılan kadrosuz bir personel. Burada, rik’a muallimliği için tek aranan özellik, öğrencilere okuma-yazmayı 
öğretebilecek kadar bilgi sahibi olmasıdır. 
90 BOA. MF. MKT., 368/43, 13 Eylül 1897 (1315.R.16). 
91 BOA. MF. MKT., 364/60, 9 Ağustos 1897 (1315.Ra.10); Memur maaşları arasında büyük farkların olması sadece 
Maarif Nezareti’ne mahsus bir durum değildi. Devletin diğer birimlerinde çalışan memurlarda da üst rütbeli 
memurlar hayli yüksek maaş alırken alt dereceli memurlar çok düşük düzeyde maaşla ve ileride aynı makama 
kendilerinin de gelebileceği ümidiyle çalışmalarına devam etmekteydiler; bkz. Akyıldız, age, s. 108. 
92 Nurdoğan, agt. s. 518.  
93 BOA. MF. MKT., 6/17, 12 Ekim 1872 (1289.Ş.9). 
94 Fatih Demirel, “Batı Trakya’da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları”, History Studies, C. 6, S. 2, Şubat 2014, s. 
57. 
95 Uğur Ünal, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907), TTK, Ankara 2015, s. 173. 
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Rüşdiye Mektebi’nde muallim-i sani 330 kuruş maaş alırken;96 yıllık ortalama öğrenci 
sayısının 32 olduğu97 Besni’deki muallim-i sani 248 kuruş maaş almaktaydı.98   

Kendi içlerinde öğretmen maaşları arasında nasıl farklar varsa aynı nezaret bünyesinde 
çalışan memurlar arasında da büyük farklar vardı. Bir vilayet maarif müdürü, eğer devlet mali 
sıkıntı içinde değilse, bir rüşdiye muallim-i evvelinin iki katı veya daha fazla maaş 
alabiliyordu. Örneğin, 1896-97 yılında Malatya’nın bağlı olduğu  Mamuratülaziz’de maarif 
müdürü 2.500 kuruş, muhasebe memuru 800 kuruş, yatılı idadi müdürü 750 kuruş, maarif 
katibi 500 kuruş maaş almaktaydı. 

1890’larda bütün öğretmen kategorilerinde maaşların daimi surette azalmakta olduğu 
görülmektedir. Muallim-i evvellerin maaşı 800 kuruştan 500 kuruşa, muallim-i sanilerin maaşı 
400 kuruştan 200 kuruşa inerken yazı muallimlerinin maaşı 80 kuruş ile 100 kuruş arasında 
değişiyordu.  19. yüzyılın sonlarında, Osmanlı devlet memurları arasında en düşük maaşı 
eğitim personeli alıyordu ki, bu da Bab-ı Ali’nin eğitime yeterli kaynak ayırmadaki 
gönülsüzlüğünü veya eğitim konusunun, tüm reform gayretlerine rağmen, devlet katında 
yeterli derecede saygınlığa sahip olmadığının delilidir.99  

Muallim maaşları bu durumda iken, bir de maaşlardan yapılan kesintiler işin cabasıydı. 
Kendisinden en çok fedakarlık istenen memurların başında öğretmenler geliyordu. Ayrıca, 
yeni açılan bir mektebe tayin olan muallim, tayin olduğu tarihten, görev yerine ulaşıncaya 
kadar maaşının yarısını, o mahalle vasıl olduktan sonra tam maaşını alabiliyordu. Malatya 
Rüşdiyesi’nin ilk muallim-i evveli olan Ebubekir Efendi, Kudüs Rüşdiyesi’nden Malatya’ya 
tayin edilmişti. Malatya’ya ulaşana kadar geçen sürede maaşının yarısı kesilmişti. Yine aldığı 
595 kuruş maaş da %5’lik kesintiden sonra takdir edilen maaştı.100 Ebubekir Efendi vefat 
ettikten sonra yerine kabul edilen Tevfik Efendi’nin maaş meselesi için, Maarif Nezareti 
tarafından düşülen şerh de “…ale’l usül nısf-ı maaşıyla bir defaya mahsus yüzde on (%10) 
kuruşu harik komisyonuna ve nisbeti muamelesi üzerinden ma’zuliye aidatından ba-tevkif 
sanduk-ı mahsuslarına irsali…”101 ifadelerinden muallim maaşının ilk yarısının kesilmesinin 
bir “usül” haline geldiği anlaşılmaktadır. Bundan başka, Malatya’da 1889 ve 1990’daki 
yangının yaralarını sarmak için muallim maaşlarına da müracaat edildiği görülmektedir. 
Tanzimat’tan sonra uygulanmaya başlanan “ma’zuliye aidatı”102 ise öğretmenlerden kesilen 

																																																													
96 BOA. MF. MKT., 446/45, 29 Ocak 1873 (1289.Za.29); BOA. ŞD., 205/74, 22 Ocak 1873 (1289.Za.22). 
97 Ünal, age, s. 173. 
98 BOA. MF. MKT. 93/135, 2 Mayıs 1887 (1304.Ş.8); Muallim maaşları sadece merkezi planlamalara göre değil, 
yerel etkilere, muallimin aile ve çocuk durumuna, kendi durumunu üstlerine anlatışına göre değişmekteydi. Bu 
sebepten rüşdiye muallimlerinin maaşını belli bir kategoriye dahil etmek güçtür. Örneğin, Malatya’ya bağlı Besni 
Kazasında, rüşdiye mektebi muallim-i evvelinin vefatından önceki 10 yıllık maaş tutarları şu şeklidedir: Mut 
Rüşdiyesi’nde (1894): 500 kuruş, Zor Rüşdiyesinde (1894-96): 800 kuruş, Çermik Rüşdiyesi’nde (1896-97): 500 
kuruş, Diyarbekir Rüşdiyesi’nde (1897-98): 540 kuruş, Besni Rüşdiyesi’nde (1898-1904): 600 kuruş; bkz. BOA. 
ŞD., 1041/72, 14 Kasım 1905 (1323.N.17); Daha ilginç bir örnek ise Çemişgezek Rüşdiyesi muallim ve bevvab 
maaşlarında yaşanmıştır. Burada, rik’a mualliminine aylık 66 kuruş, bevvaba ise 78 kuruş tahsis edilmişti. Yani, bir 
bevvaba rika mualliminden daha yüksek bir meblağ takdir edilmişti. Maarif müdürlüğündeki muhasebe memurları 
yanlışlıkla ikisine de aylık 80 kuruş maaş vermiş, bu da yıl sonunda vilayet bütçesinin açık vermesine ve meselenin 
anlaşılmasına sebep olmuştu; bkz. MF. MKT., 170/6,  17 Mayıs 1893 (1310.Za.1). 
99 Somel, age, s. 180-181; 1890’larda maaşların nasıl azaldığını gösteren bir örnek Çemişgezek Rüşdiye Mektebi 
muallimi Mustafa Efendi’nin maaşıdır. 1878’de 700 kuruş maaşla göreve başlayan Mustafa Efendi’nin maaşı, 
1880’de 560 kuruşa, 1896’da ise 500 kuruşa düşürülmüştür; bkz. BOA. ŞD., 1073/77, 10 Mart 1908 (1326/S.6). 
100 BOA. MF. MKT., 6/17, 12 Ekim 1872 (1289.Ş.9). 
101 BOA. MF. MKT., 164/81, 20 Aralık 1892 (1310.Ş.29). 
102 Ma’zuliyet Maaşı: Memuriyetten çıkarılan yahut memuriyetinin lağvı yüzünden açıkta kalan memurlara, açıkta 
bulundukları müddetçe verilen maaş hakkında kullanılan bir tabirdir; bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Sözlüğü 2, MEB, İstanbul 1983, s. 424. 
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başka bir kalem olmuştur. Rik’a  muallimi Abdülkadir Efendi’nin görevine dönmemesi 
üzerine, bu görevde 80 kuruş ilave maaşla Tevfik Efendi’ye ihdas edilmiş; yapılacak kesintiler 
de güncellenmişti. Buna göre, ilave maaş aldığı ilk ay ve devam eden her ay tüm maaşından 
%5 ve asıl maaşından –ilavesiz kısmı- %1 ve yanan dükkân aidatı olarak %5 kesinti 
yapılacaktı.103 İlk maaşın yarısının ve diğer kesintilerin olduğuna bir başka örnek de Fransızca 
muallimi Simon Efendi’dir. Malatya Rüşdiye Mektebi’ndeki görevine 1895’te başlayan Simon 
Efendi’ye mahallince 150 kuruş maaş verilecek; ilk maaşının yarısı olan 75 kuruş ve bundan 
sonra ise maaşından %5 tekaüd ve  “nisbet-i mukadderası üzerinden” ma’zuliye aidatı 
kesilecekti104. 1897’de muallim-i salisliğe getirilen Reşid Efendi’nin ise 150 kuruşluk 
maaşından “ale’l usül yüzde beş ve bir tevfikat icrasıyla iktifa kılınması” istenmişti105. Burada 
geçen “iktifa edilmesi” ifadesinden, zaten istediği yere ve konuma getirilemeyen Reşid 
Efendi’nin maaşından bu kadar kesinti ile yetinilmesi, yarım-nısf maaşının ise kesilmemesi -
kendisinde bırakılması- anlaşılmaktadır. 

Merkez hazinenin darda oluşu sadece muallimleri etkilememiştir. Dükkân gelirlerinin 
Dersaadet’e gönderilmeyip Malatya’da tutulduğu yıllarda, bu gelirlerden öğrencilere harçlık 
dahi verilirken, ilerleyen yıllarda kışın yakacak odun bulmakta zorlanılmıştır.  “Birinci 
derece”106den kabul edildiği için yakacak masrafı olarak 800 kuruş tahsis edilen rüşdiye 
mektebinde, bu miktar, önce 600 kuruşa, 1897 (R. 1313)’de 400 kuruşa indirilmiştir. 1898 (R. 
1314)’de ise bu paranın 91,5 kuruşu atlas alımı için ayrıldığından geriye 308,5 kuruş kalmıştır. 
Muallim-i evvel Mehmed Tevfik, Maarif-i Umumiye Nezareti’ne yazdığı dilekçede, 
öğrencinin çokluğundan ve 4 ayrı yerde soba yaktıklarından dem vurarak, öğrencilerin rahatı 
için kendi maaşından yakacak aldığını, ancak durumun böyle idare edilemeyeceğini 
bildirmiştir. Maarif müdürlüğüne de başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirten 
Mehmed Tevfik Efendi, yakacak tahsisatına zam yapılarak eskisi gibi olmasını talep etmiştir.  

Nezaretten gelen, “bütçenin müzayaka-i hazırası fazladan masraf ihtiyarına kat’iyyen 
ğayri müsaid olduğundan mahrukat tahsisatının tezyidi mümkün olamayacağı ve idare-i 
maslahat edilmesi lüzumu” cevabı, merkez hazinesinin hal-i pür-melalini ortaya koyarken 
rüşdiye muallim ve talebelerini kendi imkânlarıyla baş başa bırakmıştır.107  

Malatya Rüşdiyesi’nin lağv olunarak Malatya İdadisi’ne dönüşmesi de mali meselelerden 
bağımsız olarak incelenemez. 1880’lerden sonra ülkenin öncelikle vilayet ve sancaklarında 
olmak üzere idadiler açılması önem kazanmıştı. Ancak bu açılımın önünde yine en büyük 
engel finansman sorunu olmuştur. Özelikle, vilayetlerin kendilerinde toplanan Maarif Hisse-i 
İanesinin 3/4’ünü kullanırken bu oranın 1/2’ye düşmesi, geri kalan kısmın İstanbul’a 
gönderilmeye başlanması, idadi kurulmasını engelliyordu. Vilayet ve sancaklara ait eğitim 
fonlarındaki bu sıkıntılar rüşdiye ile beraber ayrıca idadi masraflarını karşılamaya 
yetmeyeceğinden, vilayet ve sancak merkezlerindeki rüşdiyelerin lağv edilerek idadilerle 
birleştirilmelerine karar verildi. H. 1307 (1888-89) yılında ise şimdiye kadar vilayet ve 
livalarda idadi inşa edilmiş olan yirmi iki yerde bulunan rüşdiye mektebi lağv olunarak 
buralarda ders veren muallim ve diğer çalışanların idadiye geçmeleri sağlanmıştı.108 Böylelikle 
başlayan rüşdiyelerin idadilere dönüşümü R. 1316 (1900) yılında Malatya Rüşdiyesi’ni de 

																																																													
103 BOA. MF. MKT., 189/108, 11 Aralık 1893 (1311.C.2). 
104 BOA. MF. MKT., 248/16, 4 Şubat 1895 (9 Ş. 1312.Ş.9). 
105 BOA. MF. MKT., 368/43, 14 Eylül 1897 (1315.R.16). 
106 1880’lerden itibaren, taşradaki rüşdiyeler üç sınıfa ayrılmıştı. Sınıflama, okulların İstanbul’a uzaklıklarına göre 
belirlenmişti. Buna göre, ikinci ve üçüncü derece rüşdiyeler muallim-i sanilerin, birinci derecede rüşdiyeler 
muallim-i evvellerin idaresine bırakılmıştı; bkz. Nurdoğan, agt, 566. 
107 BOA. MF. MKT., 490/35, 5 Mart 1900 (1317.Za.4). 
108 M. Cevat, age, s. 237, 240, 246; Kodaman, age, 101-102, 106-107. 
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içine almış; Malatya Rüşdiyesi’nin Malatya İdadisi’ne dönüşümü tamamlanmıştır.109 Bir 
taraftan dönüşümler yaşanırken, diğer taraftan da Sultan Abdülhamid’in maarif bürokratları, 
“yeni çalışmalar”110 yaparak, maarifin bu kaderini değiştirmeye çalışıyorlardı; ancak, yakın 
gelecekteki yıllarda da bu kader değişmedi.  

Malatya Rüşdiyesi, İdadiye dönüştükten sonra da mali problemlerden kurtulamadı. Henüz 
kurulduğu yıl, İdadi müdürü Nabi Bey, iki bayramda da maaş alamayan İdadi muallimleri için  
Nezaret’e başvurmuş, Nezaret de önümüzdeki bayram öncesi muallimlere maaş verilmesi için 
bir çözüm bulunmasını istemiştir.111 Hakeza, rüşdiye mektepleri için finansman sorunu da yine 
devam etmiştir. Düzenli maaş verilemeyen muallimlere artık bayram önceleri ve cülus 
yıldönümlerinde maaş ödenmeye çalışılmış; bu dahi aksamıştır. 1904 yılında Malatya’ya bağlı 
Besni kazası rüşdiyesi muallim-i evveli Yunus Efendi, ahali tarafından verilen Maarif Hisse-i 
İanesinin mal sandıklarına aktarıldığını, fakat kendilerine 5 aydır maaş verilmediğini, Maarif-i 
Umumiye Nezareti’ne bildirmiştir. Yunus Efendi, kalabalık ailesinin ve Dersaadet’te okuttuğu 
çocuğunun acınacak derecede zarurette olduğunu söyleyerek, biriken maaşlarının tahsili için 
Nezaret’e başvurmaktan başka çaresinin kalmadığını ifade etmiştir.112 Aynı yıl, Arapgir 
Rüşdiyesi muallimleri de geçen sene (1903) 8 ay maaş aldıklarını, 4 aylık maaşlarının da 
tedahülde kaldığını, bu sene de daha maaş alamadıkları gibi, maaşlarını nerden alacaklarının 
belli olmadığını söyleyerek, bu şekilde muallimliğe devam etmelerinin zor olduğunu Maarif 
Nezareti’ne bildirmişlerdir. Nezaret ise geçen seneki maaşlarının Maarif Hisse-i İanesinden 
verilmesini ve maaşların neden bu kadar sorun olduğunun Mamuratülaziz Maarif 
Müdürlüğüne sorulmasını istemiştir.113    

Sonuç 

Görüldüğü üzere, modernleştirilmek istenen maarif önünde birçok zorluğun yanında en 
çetini finans meselesi idi. Bir taraftan modern okul binası yapma ve açılan okulun masrafları 
diğer taraftan öğretmen maaşları, Osmanlı maliyesini bu dönemde çok zorlamıştır. Devlet 
maliyesinin adeta iflas ettiği 1870’li yıllarda, 1869 Maarif Nizamnamesinin reform planları 
için kaynak bulmak hiç de kolay olmamıştır. Üstüne bir de Düyun-ı Umumiye ile gelir 
kaynaklarının yabancı kontrolüne geçmesi, eğitime ayrılan fonun iyice azalmasına neden 
olmuştur. Planlanan her bir eğitim reformu için öncelikle masrafları için bir karşılığın bulunup 
bulunamayacağı düşünülmüştür. Eğitimde modernleşmenin artık bir zaruret halini alması 
nedeniyle, yeni mali düzenlemelerle ve halktan bu konuda yardımlar istenerek bu amaca 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde konulan her vergi aslında bir arayışın ürünüdür ve tam 
manasıyla yerleşmemiştir.  

Malatya Rüşdiyesi ise özellikle yangın ve depremlerin yaşandığı 1890’lara kadar, geliri 
maarife aktarılmak üzere yapılmış olan dükkânlar sayesinde nispeten rahat bir dönem 
geçirmiştir. Merkez hazinenin mali açıdan çok sıkıntıda olduğu yıllarda, Malatya Rüşdiyesi 
kendi mali problemlerini kendisi çözebilmiştir. Bunda özellikle hamiyetli halkın büyük katkısı 
olmuştur. Anlaşılan odur ki, maarif gelirlerinin yerel yöneticilerin idaresine bırakıldığı 
dönemde, Malatya Rüşdiyesi daha rahat bir şekilde kendini finanse edebilmiştir. Ancak, 
1890’larda art arda gelen felaketler ile birlikte merkez hazinenin taşra gelirlerine daha çok 

																																																													
109 BOA. MF. MKT., 525/21, 10 Ekim 1900 (1318.Ca.15). 
110 1899 yılında, Meclis-i Vükela, maarif bütçesinin artırılması için alınacak acil tedbirlerden bahsetmiştir; bkz. 
Nurdoğan, agt, s. 459-460. 
111 BOA. MF., MKT., 549/12, 28 Mart 1901 (1318.Z.7). 
112 BOA. MF. MKT., 778/57, 7 Temmuz 1904 (23 S. 1904). 

113 BOA. MF. MKT., 812/58, 29 Ekim 1904 (1320.Ş.20).  
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ihtiyaç duymaya başlaması Malatya Rüşdiyesi’nin “kendi kendine yeten” haline son vermiş; 
rüşdiye mektebi, bundan sonra merkez yardımlarına daha çok muhtaç hale gelmiştir. Normal 
şartlarda geçimlerini rahat bir şekilde temin edebilmeleri için yıllar ilerlediğinde maaşlarına 
enflasyon oranlı zam yapılması beklenen muallim maaşları ise 1900’lere gelirken değil zam 
yapılması, sabit bile kalamamış geriye doğru gitmiştir. Rüşdiye mektebinin İdadi’ye 
dönüştürülmesi de ülke genelinde olduğu gibi yine mali sebeplerden kaynaklanmıştır.  

Bu şartlar altında Malatya Rüşdiyesi’nin yıllar içinde yaşadığı felaket ve sıkıntılara 
rağmen bölgenin en verimli okullardan biri olarak kalması şüphesiz önemli bir başarıdır.  
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