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Öz: Bu çalışma Osmanlı modernleşmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkan rüşdiyelerin II. 

Abdülhamid döneminde Manastır vilayetindeki durumunu inceleyerek, bu dönemde ortaya çıkan 

önemli özellikleri tespit etmektedir. Bu dönemde açılan ilk kiz rüşdiyelerinden birisi de Manastır 

Inâs (Kız) Rüşdiyesi’dir. Daha çok yerel halkın maddi destekleri ile açılan rüştiyeler nitelikli 

öğretmen bulma konusunda sıkıntılar yaşamış bu da verilen eğitimin kalitesinin beklentilerin çok 

altında kalmasına sebep olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Egitim, Balkanlar, Manastır, Rüşdiye, II. Abdülhamid 

Abstract: This study examines a product of Ottoman modernization, Rüşdiye schools, in Manastir 

province during the reign of Abdulhamid II (1876-1909) and outlines the key features of Rüşdiye 

schools in the region. Manastır İnâs (Kız) Rüşdiyesi was one of the first girls Rüşdiye schools 

opened in this period. Rüşdiye schools were opened largely with the financial support of local 

populations but the challenge to acquire qualified teachers caused a decline in educational quality 

below expectations.    
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A.GİRİŞ 

1.Manastır Şehrinin Tarihsel Gelişimi   

Sırpça‟da Bitolj, Bulgarca ve Makedonca‟da Bitola olarak bilinen Manastır şehri, Vardar 

Irmağı‟nın kollarından Drahor (Dragor) çayı kıyısında Makedon Kralı II. Philip zamanında 

kurulmuştur. Şehrin tarihi VI. yüzyıla kadar girmektedir. Osmanlı öncesinde Makedon 

Krallığı, Büyük Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Sırp Krallığı ve Bulgar 

Krallığı hâkimiyetinde kalmıştır.  

Manastır ve çevresinin Osmanlı hâkimiyetine girişi, 1382 yılında Rumeli Beylerbeyi Kara 

Timurtaş Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed zamanlarında 

Rumeli Beylerbeyliği teşkil edildiğinde, Rumeli Beylerbeyi Edirne, Sofya ve bazen de 

Manastır‟da ikamet etmiştir. Dolayısıyla Manastır, Osmanlı Devleti‟nin Rumeli‟deki idari 

yapılanmasında öne çıkan şehirlerden biri olmuştur.  

Manastır, Tanzimat‟ın modernleşme çalışmaları çerçevesinde 1839 yılında eyalet merkezi 

olarak teşkilatlandırılmıştır. Bundan iki yıl sonra da Osmanlı ordusunun teşkilatlandırılması 

                                                           
 Bu çalışma, 20-21 Şubat 2014 tarihinde yapılan “Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu”na sunulmuştur. 
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çalışmalarının bir sonucu olarak Rumeli Ordusu‟nun merkezi haline getirilmiştir. İdari statüsü 

1844-1881 yılları arasında eyalet ya da sancak merkezi olarak değişkenlik göstermiştir. 1881 

yılında tekrar vilayet merkezi haline getirildiğinde mülkî olarak dört sancağa taksim edilmiştir: 

Manastır, Debre, Görice ve İlbasan. Sancakları oluşturan kaza merkezleri ise şöyledir: 

Manastır Sancağı Pirlepe, Ohri, Filorine, Kırçova, Serfiçe, Kozana, Cuma, Nasliç ve Alasonya; 

Debre Sancağı Rakalar, Debre-i Zir, ve Mat; Görice Sancağı Kesriye, İstarve ve Filorine, 

İlbasan Sancağı ise Peklin ve Grameş.  

Manastır, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Ayastefanos 

Antlaşması‟nda Büyük Bulgaristan‟a dâhil edilen Makedonya‟nın şehirlerinden biri olmuştur. 

Bu antlaşma Berlin‟de revize edilince Makedonya ıslahatlar yapılmak üzere yeniden Osmanlı 

sınırı içinde kalmıştır. 1912‟de I. Balkan Savaşı‟nda Sırp kuvvetlerinin burayı ele geçirişine 

kadar da Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 

Manastır, Osmanlı Devleti‟nin son asrında Türk düşünsel ve siyasal yaşamında büyük 

dönüşümleri hazırlayacak olan olaylarda merkezî rol oynamıştır. Bir kere, burası II. 

Abdülhamid yönetimine son veren ihtilal hareketinin Rumeli‟deki üslerinden biriydi. Berlin 

Kongresi‟nden sonra birçok öğretmen, subay ve aydının toplandığı şehir halini almıştır. İttihad 

ve Terakki Cemiyeti‟nin yayın organı olan Neyyir-i Hakikat gazetesi de burada çıkarılmıştır. 

Yine, 31 Mart Olayı‟nı bastıran Mahmud Şevket Paşa‟nın komuta ettiği Hareket Ordusu‟na 

Manastır‟dan da asker ve subay katılmıştır. İhtilalin önde gelenlerinden Resneli Niyazi, 

Mustafa Kemal gibi Manastır Askerî İdadisi‟ni bitirmiştir. Herhalde Manastır şehri asıl tarihi 

rolünü, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK‟ü yetiştirerek 

oynamıştır diyebiliriz.  

  2.Osmanlı Eğitiminde Batılılaşma/Modernleşme    

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 19. yüzyılın ortalarına doğru klasik Osmanlı eğitim 

kurumları olan sıbyan mektepleri ve medreseler, altın çağını yaşadığı 14 ve 15. yüzyıllardaki 

modern bilimler sahasında elde etmiş olduğu üstün konumunu kaybetmiş, okuma-yazma ve 

temel dinî bilgilerin verilmesinin dışında bir işlevi kalmamıştır.
1
 

Rüşdiyeler, batılı tarzda Osmanlı modernleşme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, 

Sıbyan mektepleri üzerinde tesis edilmiş okullardı. İlk rüşdiye mektebi Tanzimat‟ın ilanından 

hemen önce, 1839 yılında Mekteb-i Maarif-i Adliye adıyla açılmış ve daha sonra Maarif-i 

Adliye ve Ulûm-ı Edebiye şeklinde şubelendirilmiştir. Bu ilk rüşdiyelerle, temel olarak, 

ilkokul durumundaki Sıbyan mektepleri ile meslek okulları arasında üçüncü sınıf bir mektep 

olarak öğrenci hazırlaması ve yetiştirmesi amaçlanmıştır.
2
 Aynı zamanda çıkarılan bir kanunla 

“devlet dairelerine atanacak efendilerin bu mekteblerden mezun olmalarının da şart 

koşulması”nın karara bağlanması,
3
 bu okulların kısa sürede halk arasında ilgi gören, saygın 

okullar olarak Osmanlı eğitim sistemi içinde yerini almasına yol açmıştır. II. Mahmud‟un 

gerek Meclis-i Umûr-ı Nafia‟yı, gerekse Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti‟ni kurarak eğitimi 

modernleştirmesi çabası,  halefi Abdülmecid tarafından büyük bir gayretle devam ettirilmiştir.
4
  

                                                           
1 Meclis-i Umûr-ı Nafia‟nın 1838‟de hazırladığı bir raporda belirtildiği gibi, bu okullarda “insanı ahirette kurtuluşa 

eriştirecek” dinî bilgilerin verilmesine ihtimam gösterildiği halde, “insanın dünyada mutlu ve müreffeh olmasını 

sağlayacak fen ve ilme” gereken değer verilmemişti. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, 

1991, s.59. 
2 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, c.1-2,  İstanbul, 1977, s.383. 
3 Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitim (1773-1923), Ankara, 1987, s.43. 
4 Sultan Abdülmecid 1845 yılında eğitimin devlet ve toplum hayatı için öncelikli konumuna ve önemine olan 

inancını şu şekilde ifade etmekteydi: “…menbâ-ı ulûm ve fünûn ve mehâz-ı sanâyi maarif nümûun olan mekâtib-i 
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1846‟da Meclis-i Maarif-i Umûmiye‟nin kurulmasından bir yıl sonra başlangıçta 

İstanbul‟da Davut Paşa‟da açılan rüşdiyedeki öğrencilerin başarılı olduğu görülünce 

rüşdiyelerin sayısının artırılmasına karar verilmiş
5
 ve böylece Bayezid, Üsküdar, Tophane ve 

Babıali‟deki Ağa Camisi‟nde olmak üzere beş rüşdiye açılmıştır. İstanbul‟da açılan bu ilk 

rüşdiyeleri yüz yılın ortalarında Osmanlı taşrasında açılan rüşdiyeler takip etmiştir. Yeni açılan 

bu rüşdiyeler, sıbyan mekteplerinden gelen öğrencilere iki yıl eğitim verip onları Darülfünun‟a 

hazırlayacaklardı. Rüşdiyelerin öğretmen ihtiyacını temin etmek için 1848 yılında Fransız 

okulları örnek alınarak Darülmuallimin açılmıştır.
6
 Okulun kuruluşuna ilişkin yayımlanan 

resmi tebliğde “ileride mekâtib için hoca lâzım oldukça oradan alınmak üzere” denerek bir 

öğretmen namzedi deposu sayılmıştır.
7
 Bu okul, 1868 yılında ilkokul kısmı için 

Darülmuallimin-i Sıbyaniye‟nin açılmasından sonra Darülmuallimin-i Rüşdi adını almıştır. 

Darülmuallimin-i Rüşdi, 1869 yılında Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi‟yle alınan kararlar 

doğrultusunda kurulan Büyük Darülmuallimin‟in en alt şubesi haline getirilmiş, rüşdiyelerin 

kapatılmasına kadar da Osmanlı vilayetlerinde açılması yoluna gidilmiştir. Kız ibtidaileri ve 

rüşdiyeleri için de, kuruluş amacı, program ve işleyişi 1869 yılında Maarif-i Umûmiye 

Nizamnamesi‟nde belirlenmiş olan Darülmuallimat kurulmuştur. Böylece 1845‟lerden itibaren 

gelişimi için ihtimam gösterilen rüşdiyelerin sayısı, 1869 yılında Maarif-i Umûmiye 

Nizamnamesi‟nin ilan edildiği sırada Osmanlı vilayetlerinde 87‟ye, İstanbul‟da 12-13‟e 

ulaşmıştır.
8
  

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi, getirdiği hükümlerle ilköğretimden yüksek 

öğretime eğitimin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu için yürütülecek eğitim 

politikasının ilkelerini belirlemiştir. Nizamnameye göre beş yüz evden fazla olan bir kasaba 

halkının hepsi Müslüman ise sadece Müslümanlar için, yalnız Hıristiyan ise Hıristiyanlar için 

birer rüşdiye okulu açılacaktır. O kasaba halkı Müslüman ve Hıristiyan karışık ise, 

Müslümanlar için ayrı, Hıristiyanlar için ayrı olmak üzere iki rüşdiye okulu açılacaktır. Bu 

şekilde İslam ve Hıristiyan halkı olan karma kasabalarda hangi sınıf halk 100 evden fazla ise o 

halk sınıfı için rüşdiye sınıfı açılacaktır. Eğitim-öğretim süresi dört yıl olarak tespit edilen 

rüşdiyelerde Mebâdi-i Ulûm-ı Diniye, Lisân-ı Osmanî Kavâidi, İmlâ ve İnşâ, Tertib-i cedide 

üzere Kavâid-i Arabiye ve Farisiye, Defter Tutmak Usûlü, İlm-i Hesâb, Tersim-i Hutût, 

Mebâdi-i Hendese (Geometrinin Başlangıcı), Tarih-i Umûmî ve Tarih-i Osmanî, Coğrafya ve 

Jimnastik derslerinin okutulması öngörülmüştür.
9
  

Nizamname ile getirilen esaslar çerçevesinde inşa edilen yeni rüşdiyelerin sayısı yaklaşık 

6 yıl içinde birkaç kat artmıştır. 1875‟te İstanbul ve vilayetlerde rüşdiye sayısı 351‟e, buralarda 

                                                                                                                                                                        
lâzime icad ve inşası ind-i şahanemizde akdem-i umurdan addolunmağla memalikin münasib olan mahallerine 

iktiza eden mekteplerin tanzimiyle terbiye-i ammenin çaresine bakılsın…” Nihayette, Abdülmecid‟in eğitim 

meselelerinin ele alınarak gerekli reformların yapılması talebi üzerine bir Muvakkat Meclis-i Maarif kurulmuştur. 

Bu çerçeve, Muvakkat meclisi çalışmalarının sonucunda hazırlamış olduğu raporda öğretimin batıdaki gibi üç 

kademeli olmasını ve okulların yönetimini sağlamak üzere bir daimi Maarif Meclisi‟nin kurulmasını önermiştir. 

Bayram Kodaman, Abdullah Saydam, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”,  150. Yılında Tanzimat, Haz: Hakkı 

Dursun Yıldız, Ankara, 1992,s.478. 
5 Cevdet Paşa, Tezâkir-40. Tetimme, Yayıma Hazırlayan: Cavit Baysun, 2. Baskı, Ankara, 1986, s.38. 
6 Abdülkadir Özcan, “Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi”, 150. Yılında Tanzimat, Haz: Hakkı 

Dursun Yıldız, Ankara, 1992, s.444. 
7 Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara, 1964, s.31; Özcan, a.g.m., 

s.441-474; Kodaman -Saydam, a.g.m., s.792-493. 
8 Kodaman, a.g.e., s.92. 
9 Düstûr, 1. Tertib, c.II, İstanbul, 1289, s.187-189; Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat 

ve İcraat/XIX.yüzyıl Osmanlı Maarif Tarihi, Hazırlayan: Saadettin Kayaoğlu, Ankara, 2001, s.7-19; Unat, a.g.e., 

s.98-99. 
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okuyan öğrenci sayısı 20.634‟e varmıştır.
10

 II. Abdülhamid döneminde Osmanlı 

topraklarındaki rüşdiye sayısı 619‟a ulaşarak olağanüstü artışını devam ettirmiştir. Maarif-i 

Umumiye Nizamnamesi‟nin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 1881 yılından itibaren rüşdiye 

programının değiştirilmesi yönünde raporlar yazılmaya başlanmıştır.
11

 Nitekim, 1890 yılında 

yapılan düzenleme ile idadi olan yerlerdeki rüşdiyeler, idadilerle birleştirilmiştir. Hazırlanan 

programa göre de üç yıllık idadi eğitimine iki yıl rüşdiye eğitimi eklenerek idadilerdeki 

öğrenim süresi beş yıla çıkarılmıştır. Daha sonra idadi bünyesindeki iki yıllık rüşdiye eğitimi 

üç yıla çıkarılmıştır.
12

  Bununla birlikte, imparatorluğun çeşitli yerlerinde bağımsız dört yıllık 

rüşdiyeler mevcuttu.
13

  

 Rüşdiyeler, işleyiş ve programında II. Meşrutiyet döneminde de köklü bir değişim süreci 

geçirmiştir. 1913 yılında yasalaşan Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati‟yle rüşdiyeler, 

ilköğretimin yüksek kısmı olarak kabul edilmiş ve ibtidailerle birleştirilmiştir. Bu yeni 

düzenlemeye göre ilköğretimde öğrenim süresi altı yıl olarak belirlenmiş ve her birinin 

öğrenim süresi ikişer yıl olmak üzere devre-i ulâ, devre-i mutavassıta ve devre-i âliye şeklinde 

sınıflandırılmıştır.
14

 Çoğu zaman altyapısı hazır olmadan girişilen bu iyi niyetli çabalar, 

rüşdiyeleri nicelik itibariyle bir noktaya getirmişse de, nitelik olarak aynı şeyi söylemek 

mümkün değildir. 

Netice itibariyle, Osmanlı eğitiminin son iki yüz yılındaki modernleşme çabasının genel 

manada Osmanlı batılılaşması içinde ele alınması gerektiği bilinen bir gerçektir.  Hemen 

belirtmek gerekir ki, bu süreç Osmanlı ile Batı arasında bir senteze ulaşamayıp kesin bir çözüm 

üretememiştir.
15

    

B. MANASTIR’DA RÜŞDİYELERİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ 

1. Manastır Mekteb-i Rüşdiyesi’nin Kuruluşu ve Gelişimi 

1. 1. Manastır Mekteb-i Rüşdiyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yıllarında Karşılaşılan Bazı 

Sorunlar 

1853 yılında imparatorluğun büyük merkezlerinde 25 rüşdiye okulunun açılmasına karar 

verilip tahsisat sağlandıktan sonra, bu okullardan 7‟sinin Anadolu‟da, 15‟inin Rumeli‟de ve 

3‟ünün Ege adalarında açılması irade edilmiştir.
16

 Ancak 1855 yılına gelindiğinde bu 25 

okuldan sadece biri Tekfurdağı‟nda açılabilmiş, diğer 24‟ü hakkında hiçbir şey yapılamamıştı. 

1855‟in Mart ayında bu 24 rüşdiyeden “ehemmiyet mevkisine göre” 5‟inin Tırhala, İşkodra, 

                                                           
10 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektebleri”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, 

c.15, Ankara, 2002, s.54. 
11 Songül Keçeci Kurt, Yabancı Okullara Karşı Osmanlı Refleksi/ Özel İslam Mektepleri, İzmir, 2013, s.42 
12 Fatih Demirel, “Osmanlı Eğitim Sisteminin Modernleşmesi Sürecinde Hiyerarşi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 25 (2), 2012, s.522. 
13 Kurt, a.g.e., s.42. 
14 F. Demirel, a.g.m., s.525. 
15 Tanzimat modernleşmesi bile eski ile yeni arasındaki ayrımı kaldırıp iki kültürü uzlaştıramamıştır. Bu yapı içinde 

yaratıcı kültürün öz anlamına inilmedikçe gerçek bir çözüm beklemenin fazla iyimser olmanın ötesinde bir anlam 

ifade edemeyeceği açıktır. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 8. Baskı, İstanbul, 2005, s.22. Bu 

bakımdan, hak ve özgürlükler, birey ve vatandaş olma,  hukukun üstünlüğü, parlamenter sistem, bilim ve teknikte 

ilerleme, sanayileşme gibi modern devlet ve topluma dair kavram ve gelişmelerin mevcut kültürel yapı içinde ortaya 

çıkması ve yerleşmesi imkânı olmayacağına göre, Batının bu alanlarda elde ettiği birikimden yararlanmaktan başka 

seçenek de yoktu. Bu çerçevede, Osmanlı Devleti modern dünyada olup bitenleri anlayıp kendi yapısında bir 

değişim ve dönüşümü başlatan hamleler yapmışsa da bu, sadece devletin ömrünü uzatan bir sonuç doğurmanın 

ötesine gidememiştir. Bununla beraber, batılılaşma mirası, Türkiye Cumhuriyeti‟nin kültürel ve düşünsel zeminini 

hazırlayan bir etken olarak günümüze intikal etmiştir. 
16 Kodaman, a.g.e., s.92. 
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Yanya, Delvine ve Manastır‟da açılması için harekete geçilmiştir. Rüşdiyelerin açılacağı 

bölgelere ilişkin olarak fizibilite çalışmaları yapılmış ve bu amaçla Mekâtib-i Umûmiye 

Nezareti Muavini Vehbi Efendi görevlendirilmiştir. Vehbi Efendi, görevi sırasında inceleme 

yaptığı bölgelerdeki mevcut okulları teftiş etme imkânı da bulmuştur. İncelemeleri sonucunda 

hazırlamış olduğu raporda, Manastır‟la ilgili olarak, burada “cüz’i tamirle mekteb-i rüşdiye 

ittihazına elverişli mektepler(in) olduğu” ve bu mekteplerin “tamiratına karşılık vakıflarının 

nukûd-ı mevcûdesi(nin) bulunduğu” belirtilmiştir.
17

 Okulların açılmasından yaklaşık üç ay 

sonra da, bu okullarda eğitim veren görevlilere harcırah ödenmesi için talimat verilmiştir.
18

    

Rumeli‟de açılmasına karar verilen okullardan biri de Manastır Mekteb-i Rüşdiyesi idi. 

1858 yılında Manastır Vilayeti‟yle Maarif Nezareti arasında yapılan yazışmalar, Manastır 

Mekteb-i Rüşdiyesi‟nin nasıl bir mekânda, ne kadar bir öğrenciye hizmet verdiği ve başlıca 

sorunlarına ışık tutacak bilgileri ihtiva etmektedir. Buna göre, rüşdiye binası, Darü‟l-Kurra 

denilen taştan yapılmış eski kubbeli bir yapıya iki yeni odanın eklenmesiyle meydana getirilmiş 

bir mekândı. Ancak, halkın yardımıyla inşa edilen bu binanın,
19

 küçük bir alanı kapsadığı 

anlaşılmaktadır. Burada ancak 50 öğrenci “güç hâl ile oturub ta‘lim-i ders etmekteydi.”
20

 Okula 

gitmek isteyen sair istekli öğrenciler sınırlı imkânlar nedeniyle “bi‟z-zarûre” okula alınamayıp 

“meyûsen” geri gönderilmekteydiler. Bu nedenle okulun 50 öğrenciye daha hizmet vermesi için 

genişletilmesi talep edilmiş, bunun için de 21.073 kuruşa ihtiyaç duyulduğu yapılan keşif 

üzerine anlaşılmıştır. Nitekim, Meclisi Vâlâ‟nın 19 Şevval 1274 (2 Haziran 1858) tarihli 

kararıyla okulun genişletilmesi, “elzem” derecesinde bulunarak kabul edilmiştir.
21

 Ancak bu 

karar üzerine okulun ne ölçüde genişletilip öğrenci kapasitesine ulaştırıldığını, yani kararın 

uygulamadaki sonuçlarını göremesek de, bu tarihten 6 yıl sonra okulun durumunu ve yeni 

ihtiyaçlarını tespit edebiliyoruz. Selanik ve Manastır vilayetlerinde teftişte bulunan Sübhi 

Efendi‟nin 6 Haziran 1279
22

 (18 Haziran 1863) tarihli raporu bu hususta önemli bilgiler 

içermektedir. Sübhi Efendi‟nin anlattıklarına bakılırsa, Manastır halkının gerek sıbyan mektebi, 

gerekse rüşdiye mektebi düzeyinde olsun eğitim almaya hayli isteklidir. Ancak, özellikle 

Manastır şehrinde rüşdiye eğitimine cevap verecek imkânların sınırlı olduğu ve bu nedenle 

öncelikle mevcut rüşdiye mektep binasının genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu, bunun için de 

5.500 kuruşun gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, adeta okumaya aç olan mektep 

öğrencilerine iki bin kitabın dağıtılmış olması kayda değerdir. Sübhi Efendi‟nin raporunda 

dağıtılan kitapların pek çoğunun daha önce vilayete gönderilip okullara dağıtılmayan kitaplar 

olduğu görülmektedir ki bu durum, halkın eğitiminde yerel yöneticilerin zaman zaman nasıl 

ciddi ihmaller içinde bulunduğunu ortaya koymaktadır.
23

 Belirtmek gerekir ki, Sübhi 

                                                           
17 BOA., İ.MVL., 333/14308, 22 N. 1271, s.1. 
18 BOA., A.MKT.NZD., 152/28, 9 L. 1271. 
19 BOA., MV., 77/32, 29 R. 1311. 
20 BOA., İ.MVL., 394/17156, 6 L. 1275, s.2. 
21 BOA., İ.MVL., 394/17156, 6 L. 1275, s.7. 
22 Osmanlı kurumları arasındaki yazışmalarda çoğu zaman Hicrî ve Rumî takvim birlikte kullanılmıştır. Biz, 

çalışmamızda yazışmaların tarihi bahse konu olduğunda-19. yüzyılın Osmanlı yazışmalarında daha ziyade Rumî 

tarih tercih edildiğinden- sadece Rumi tarihi kullanmayı uygun gördük.     
23 BOA., A.MKT.MHM., 268/45, 19 M. 1280. Sübhi Efendi‟nin yukarıda bahsi geçen 6 Haziran 1279 tarihli 

raporundaki gözlemleri kendi ifadesiyle şöyledir: “Manastır’a vusûlü müte‘akib mekâtib teftiş olundukda Selanik’de 

ilme meyl ne kadar az ise bi’l-akis burada da hâhiş ve isti‘dâd ol rütbe ziyâde görülüb mekâtib-i sıbyânın mevcûdu 

iki bine doğru tahmin olunmuş ve mekteb-i rüşdiyesinde de seksen tilmiz (öğrenci) bulunmuşdur. Hatta rüşdiyenin 

ma‘dûnundaki (altındaki) mekteblerde olan etfâle bile Emsile ve Binâ tedrisi olunuyor. Mekteb-i Rüşdiyenin 

telâmizi daha ziyâde olacağı istidlâl kılındığından şimdilik beş bin beş yüz guruş sarfıyla dershânesinin bir mikdar 

tevsi‘ine hemen mübâşeret etmek üzere kâimmakam paşa hazretlerine me’zûniyet verilmişdir ve kütüb-i mevcûdeden 

tevzî‘ olunan iki bin cild mertebe-i kifâyede görülemediğinden ve faziletlü Vehbi Efendi’nin mukaddeme getirmiş 

olduğu kitâblar mekteblere dağıtılmayub dâ’ire-i hükümetde kalmış ve kütük gibi selef ve halef beyninde devr 

olunmakda bulunmuş idüği istihbâr kılındığından onlar dahi ahz ile derdest tevzî‘ bulunmuşdur.” Sübhi Efendi, 
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Efendi‟nin Manastır Rüşdiyesi‟nin genişletilmesi konusundaki talebi bir hafta sonra kabul 

edilmiştir. Okulun 1860/1861 ve 1863/1864 yılında genişletilmesi akabinde öğrenci sayısının 

ulaştığı rakamı belirleyebilecek bir veriye sahip olamasak da, 1305 (1887/1888) yılı 

salnamesinde öğrenci sayısının 100‟e çıkmış olduğunu tespit edebilmekteyiz.
24

 

Rüşdiye mektebinde mekân konusunda yaşanan sıkıntı benzer şekilde öğretmen kadrosu 

yönüyle de yaşanmıştır. Okulda rik„a ve riyaziye (matematik) öğretmenlerinin bulunmaması, 

okul idaresini Manastır İdadisi öğretmenlerinden istifade etmeye sevk etmiştir. Nitekim bu 

teklif kabul görerek, İdadiye atanan rik„a öğretmenine Rüşdiyedeki rik„a dersine girme görevi 

de verilmiştir. Ayrıca idadinin riyaziye öğretmeni de hafta da bir gün rüşdiyede ders vermek 

üzere görevlendirilmiştir.
25

 1876 yılına gelindiğinde, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle 

okulda başlı başına mubassırlık görevini yürütecek birine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, malî 

nedenlerle okula bir mubassırın
26

 görevlendirilmesi mümkün olmamış, bu görev önceden 

olduğu gibi, Muallim-i Sâlis tarafından yürütülmüştür. Bunun için de, mubassırlık görevini ek 

görev olarak yürüten okulun Muallimi-i Sâlisi Salih Efendi‟nin maaşına 110 kuruş zam 

yapılmıştır.
27

 Mubassırlık görevinin Muallim-i Sâlis tarafından ne kadar süre yürütülmüş 

olduğunu bilmiyoruz. Ancak, 1887/1888 yılında okula tayin edilmiş bir mubassırın görev 

yapmakta olduğunu görmekteyiz. Bu tarihte okulda bir de bevvabın
28

 çalışmakta olduğunu 

belirtelim.
29

     

1. 2. Manastır Rüşdiyesi’nin Programı 

Rüşdiyelerde 1846 talimatnamesine göre Kur‟an, Akaid, Hesab ve yazı dersleri 

okutulmaktaydı. Bu derslere 1848 yılında Farsça, Coğrafya ve Hendese dersleri eklenmiştir. 

1869 yılında Maarif Nizamnamesi‟nin ilanıyla Rüşdiyelerin ders programı yeniden 

düzenlenmiştir. Buna göre programda şu derslere yer verilmiştir: Mebadi-i Ulûm-ı Diniye, 

Lisân-ı Osmanî Kavaidi, İmla ve İnşa, Tertib-i Cedid üzere Kavaid-i Arabiye ve Farisiye, 

Tersim-i Hudud, İlm-i Hesap, Defter Tutma Usûlü, Mebadi-i Hendese, Tarih-i Umûmî ve 

Tarih-i Osmanî, Coğrafya, Jimnastik, Rüşdiye‟nin bulunduğu bölgede kullanılan ikinci dil, 

ticaret merkezlerinde, isteyen öğrenciye dördüncü sınıfta Fransızca.
30

      

1869 Nizamnamesi‟nden beş yıl sonra Rüşdiye programlarında yeni bir düzenlemeye 

gidildiği, bu yeni düzenlemenin on dört yıl gibi uzun bir süre değiştirilmeden yürütüldüğü 

Manastır Rüşdiyesi‟ndeki uygulamadan anlaşılmaktadır. 1887 yılı yazışmalarında, 1874 yılı 

programı ile 1887 yılında programda öngörülen ve daha sonra kabul edilen değişikliğe dair 

etraflı bilgiler edinilmektedir.  Bu yazışmalarda, daha önce açılan ve bir öğretmen ile idare 

edilen okullardan “terakkisi ümid olunmayanlar” hakkında Maarif Nezareti nezdinde ayrıca 

bilgi toplanmış ve bu okullar için ayrıca bir çalışma içine girilmiştir. Manastır Rüşdiyesi‟nde 

                                                                                                                                                                        
sözlerinin devamında Arnavutluk‟taki talim ve terbiyeye ilişkin önemle altını çizdiği endişelerini dile getirmiştir. 

Sübhi Efendi‟nin endişe ettiği husus, Arnavutluk‟ta Türk dilinin kaybolacak düzeye gelmesi ve bunun yerine 

ahalinin çocuklarını “Rum Lisanı” üzere okutturuyor olması idi. Bu nedenle Sübhi Efendi, mümkün miktarda cüz 

gönderilmesi ve bu cüzlerin doğrudan doğruya dağıtılması gerektiğini tavsiye etmiştir. Bu amaçla mevcut birkaç bin 

cüz öğrencilere dağıtılması için merkeze davet edilen kaza müdürlerine verilmiş ve birkaç bin cüz de Yanya‟daki 

litografyada basılmıştır. BOA., A.MKT.MHM., 268/45, 19 M. 1280.  
24 Sâlnâme-i Vilâyet-i Manastır (SVM), H. 1305, s.156. 
25 BOA., A.MKT.MHM., 276/9, 25 Ra. 1280. 
26 Mubassır, okullarda öğrencilerin hal ve hareketlerini teftiş ile iyi hallerine nezaret eden görevlilere verilen 

isimdir. Ş[emseddin] Sami, Kâmûs-ı Türkî, Dersaadet, 1317, s.1270. 
27 BOA., MF.MKT., 56/127, 27 Ca.1295; MF.MKT., 61/30, 24 Ra. 1296.  
28 Bevvab, okullarda kapıcı olarak görev yapan kimselere verilen isimdir. Ş[emseddin] Sami, a.g.e., s.305. 
29 SVM, H. 1305, s.156. 
30 Kodaman, a.g.e., s.93-94. 
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uygulanan 1291 (1874/1875) yılı ders programının 1887 yılında nasıl bir değişikliğe uğradığını 

ve bunun gerekçelerini görmek için Ek 1‟de verilen çizelgeyi incelemek gerekmektedir. Bu 

bize Osmanlı Devleti‟nin rüşdiyelerdeki eğitim politikalarını ve bunun yerel düzeydeki 

uygulamasını görmek açısından önemli bilgiler sunmaktadır. 

Ek 1 incelendiğinde, Manastır Rüşdiyesi ders programı 4 yıllık süreçte haftalık ders 

saatinde öngörülen değişikliğe göre 13 ila 18 saat arasında (1. sene 13, 2. sene 14, 3. sene 15 

ve 4. sene 18 olmak üzere) değişirken, senelik ders saati ise 468 ile 648 (1. sene 468, 2. sene 

504, 3.sene 540, 4. sene 648 olmak üzere) saat arasında değişmiştir. Bu rakamlar 1874/1875 

yılı programıyla karşılaştırıldığında, 1. ve 4. senelerde bir farklılık görülmezken, 2. senede 36, 

3. senede 72 saatlik bir fark görülmüştür. Yeni program aleyhine görülen bu farkın, bazı 

derslerin programdan kaldırılıp yerine herhangi bir ders konulmamış olmasından kaynaklanmış 

olduğu anlaşılmıştır. 2. sene programından kaldırılan ders Resim dersi olurken, 3.sene 

programından kaldırılan dersler ise Muhâzarât-ı Arabiye ve Tarih-i Umûmî olmuştur. Diğer 

taraftan, 2. sene programında yer alan İmlâ Ameliyâtı dersi yerine haftalık aynı ders saatine 

sahip İmlâ-yı Türkî dersi konulmuştur. 3. sene programından kaldırılan Resim dersi yerine de 

yine haftada aynı ders saatine sahip İmlâ-yı Türkî dersi konulmuştur. 1874/1875 yılı 

programında yer alıp, Rumî 1303 (1887/1888) yılı programında değiştirilen 1. ve 4. sene 

dersleri ve haftalık ders saatleri ise şöyleydi:   1. sene dersleri olan İmlâ „Ameliyâtı (3) Lisân-ı 

Arabî (3)‟ye, Hesâb (3) Farisî (2)‟ye, 4. sene dersleri olan Mebâdi-i Hendese (2) Hendese 

(1)‟ye, Resim (1) dersi de Muhâzarât-ı Arabiye‟ye (1) dönüşmüştür. Görüldüğü üzere 1.sene 

programına Arapça ve Farsça dersleri konarak dil öğretimine önem verilmiştir. Programdan 

kimi dersler kaldırılıp yeni dersler konurken, programda kalan kimi derslerin de içeriğinde 

değişikliğe gidilmiştir.  Örneğin; 1291 (1874/1875) programının 1. senesinde okutulan 

Muhâzarât-ı Türkiye dersinde Risâle-i Ahlâk ve Terbiyetü‟l-Etfâl okutulurken, 1887/1888 yılı 

programında bu dersin içeriğine İmlâ „Ameliyâtı‟nın konuları eklendiği gibi “Vezâ„ifü‟l-etfâl 

ve bu gibi risalelerin okunması” istenmiştir. 

Ek 1‟de gösterildiği üzere programdan kaldırılan ya da programa konulan derslerin 

gerekçelerine bakıldığında, bunların gerekçeleri verilmeye çalışılmış olmasına rağmen zaman 

zaman “münasiptir” denerek genel ve muğlak bir çerçeveye oturtulmuştur. Söz konusu 

derslerin gerekçeleri ise şöyle sıralanmıştır: Bazı derslerin öğretmen ya da kitabının 

bulunmaması, bazı derslerin rüşdiyeden sonra İdadide de okutuluyor olmasının yeterli 

görülmesi, 2. senenin Hesab dersinde görüldüğü gibi öğrencinin kavrama düzeyinin dikkate 

alınması. 

Gerek eski, gerekse yeni programa ilişkin derslerin içeriği ve işlenişinden bahsedilirken 

okulda uygulanması istenen bazı öğretim yöntemlerine de tesadüf etmekteyiz. Buna göre, her 

iki programda da kitapların okunması ve verilen bilgilerin ezberletilmesi şeklinde daha ziyade 

öğretmen merkezli metotların kullanılması öngörülürken, öğrencinin araştırmasına, gözlem 

yapmasına, öğrendiklerini uygulayabilmesine, analiz ve sentez yapmasına imkân tanıyacak 

etkinliklere dayalı öğrenci merkezli yöntemlerden söz edilmemiştir. 

 1. 3. Manastır Rüşdiyesi’nin İdadiye Tahvili 

Manastır Rüşdiyesi‟nin idadiye ne zaman dönüştürüldüğü konusunda, kesin bir tarihe 

belgelerde rastlamak mümkün olmasa da, Rüşdiye öğretmenlerinden Salih Efendi‟nin durumu 

hakkında Maarif Nezareti‟nden görüş isteyen Manastır Valiliği‟nin 19 Kanun-ı evvel 1306 (31 

Aralık 1890)  tarihli yazısı bize bir ipucu vermektedir. Bu yazıda, Manastır Valiliği 

“……(Salih Efendi) yirmi seneye karib müddetden berü Mu‘allim-i Sâlis ve Sânilikte istihdâm 

olunduğu Manastır Mekteb-i Rüşdiyesi bu def‘a Mekteb-i İdadi-i Mülkî-i Şâhâneye kalb 
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olunmasından dolayı açıkda kalmış” olduğundan bahisle, Salih Efendi‟nin, -Meclis-i İdare-i 

Vilayet‟in 15 Teşrin-i evvel 1306 (23 Ekim 1890) tarihli mazbatası ile- Manastır İdadisi 

Dahiliye memurluğuna atanan Hayreddin Efendi‟den boşalan Ohri Rüşdiyesi Muallimliği‟ne 

talip olduğunu bildirmiştir. Sonuç itibariyle, Salih Efendi‟nin açıkta kalarak Ohri Rüşdiyesi 

Muallim-i Evvelliği‟ne talip olmasıyla yazışmalara yansıyan sorun, rüşdiyenin idadiye 

tahvilinin 1890 yılında gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.
31

  

Rüşdiye‟nin idadiye tahvili üzerine boşalan binası büyük ölçüde Askerî Rüşdiye‟ye 

intikal etmiştir.  Rüşdiye binasının Harem Dairesi olarak bilinen kısmı ise Darülmuallimin 

okulu için kullanılmıştır.
32

  

2. Manastır Askerî Rüşdiyesi 

Osmanlı Devleti‟nde askerî rüşdiyelerin kurulmasına 1875 yılında başlanmıştır. Askerî 

rüşdiyelerin kurulmasını gerektiren temel neden ise, Harbiye, Bahriye, Tıbbiye ve 

Mühendishane gibi okullara öğrenci hazırlayan Askerî İdadilerin öğrenci bulmakta sıkıntı 

çekmesiydi. Çünkü askerî idadilerin öğrenci kaynağı olan Mahrec-i Mekâtib-i Askerî sınırlı 

öğrenci sayısına sahip olduğu gibi, mülkiye rüşdiyelerinden çıkanlar da ya memur oluyor, ya 

da askerî idadilere uyum sağlayamıyorlardı. Bu nedenle askerî idadilerin ihtiyaç duyduğu 

öğrencilerin eğitimi için askerî rüşdiyelerin açılması zarurî hale gelmiştir. Bu çerçevede birkaç 

yıl içinde İstanbul‟da Gülhane, Soğuk Çeşme, Kocamustafa Paşa, Fatih, Eyüp, Kasımpaşa, 

Beşiktaş, Üsküdar Paşakapısı ve Üsküdar Toptaşı‟da ilk askerî rüşdiyeler açılmıştır. 1884 

yılında bunlara Eyüp İplikhane‟de açılan Baytar Mektebi katılmıştır. Bu okulların öğrenci 

sayısı ortalama 250-500 aralığında idi. Öğrenim süresi başlangıçta üç yıl iken, daha sonra dört 

yıla çıkmıştır. Dönem içindeki sınavları her üç ayda bir kendi öğretmenleri tarafından, sene 

sonundaki genel sınav ise harbiye ve idadi mektebi öğretmenleri tarafından yapılmıştır. Bu 

okullardan mezun olanlar askerî idadilere gitmek zorunda olmadıklarından, hemen hayata 

atılıp farklı iş ve memurluklara girmeyi ya da mülkiye idadilerinde eğitimine devam etmeyi 

tercih edebiliyorlardı. Askerî rüşdiyeler, 1908‟e kadar varlığını devam ettirmiş, bu tarihten 

sonra lağv edilerek mülkî idadilerle birleştirilmişlerdir.
33

 

Askerî rüşdiyelerin İstanbul‟dan sonra vilayetlerde de yaygınlaştırılması için ciddi bir 

çaba içine girilmiştir. Nitekim 1902 yılına gelindiğinde Osmanlı vilayetlerinde açılan askerî 

rüşdiye sayısı 20‟yi bulmuştur.
34

 Manastır Askerî Rüşdiyesi Osmanlı vilayetlerinde açılan ilk 

rüşdiyeler arasında yer almıştır. Ancak, okulun ilk yıllarına ilişkin belgelere yansıyan fazla 

bilgi mevcut değildir.  Elimizdeki birkaç belge ilk yıllardaki öğretmen atamaları ve maaşlarıyla 

ilgilidir. Buna göre, 1883 yılında okulun Arapça hocası Selim Efendi‟nin maaşı Maarif 

Nezareti ile Manastır Maarif Müdürlüğü arasındaki yazışmalara konu olurken,
35

  1890 yılında 

da okulun Fransızca öğretmeni Mülazım Receb Efendi'nin Manastır Rüşdiyesi Fransızca 

öğretmeni Tahir Efendi'nin yerine tayini gerçekleşmiştir.
36

 Yine 1890 yılında okulun Bevvabı 

olan Hacı Ahmed Ağa'nın yerine de Rıza Efendi görevlendirilmiştir. 

                                                           
31 BOA., MF.MKT., 124/82, 25 Ca. 1308, s.1. Salih Efendi‟nin Ohri Rüşdiyesi Muallim-i Evvelliğine ilişkin talebi, 

kendisinin Rüşdiye Muallim-i Evvellerinde bulunması gereken “Darülmuallimin Rüşdiye Şahadetnamesi”ne sahip 

olmamasından dolayı kabul edilmemiştir. BOA., MF.MKT., 124/82, 25 Ca. 1308, s.2. 
32 BOA., MV., 77/32, 29 R. 1311.  
33 Ergin, a.g.e., c.1-2, s.501-507. 
34 Uğur Ünal, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907)-Program-Ders İçerikleri-İstatistikler, Ankara, 

2008, s.99. 
35 BOA., İ.DH., 909/72245, 08 Ca. 1301. 
36 BOA.,  MF.MKT., 115/15, 08 Ca. 1307. 
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1890 yılı başında Manastır Askerî Rüşdiyesi‟nde, müdür olarak Kolağası Tevfik 

Efendi‟nin idaresinde 11 öğretmen, 4 Dâhiliye Zabiti görev yapmaktaydı.  Bu sırada okutulan 

dersler ise şunlardır: Arapça, Farsça, Kavaid-i Osmanî, Coğrafya, Riyaziye, Lisân, Hüsn-i 

Hatt, İmlâ, Resim.
37

 Bu derslere 1895/1896-1896/1897, 1896/1897-1897/1898 ve 1898/1899 

eğitim-öğretim yıllarında Fransızca dersi eklenmiştir. Ancak, Fransızca dersi 1901/1902-

1902/1903 öğretim yılında programdan tekrar çıkarılmıştır. Lisân, Coğrafya ve Resim dersleri 

ise süreklilik göstermeyip, kimi yıllar okul programında yer almamıştır. Bu bakımdan, 

1890/1891-1903/1904 yılları arası okul programında yer alan dersler ile bu derslere giren 

öğretmenlerin yıllara göre dağılımını gösteren Tablo 1‟in aşağıda verilmesi yararlı olacaktır.  

 

Tablo 1: 1308-1321 (1890/1891-1903/1904) yılları arasında Manastır Askerî 

Rüşdiyesi‟nde okutulan dersler.
38

  

 

Tablo 1‟e göre 13 yıllık süreçte Manastır Rüşdiyesi programında 1898/1899 yılı hariç, 9 

ders yer almıştır. Dolayısıyla programdaki ders sayısında kayda değer bir değişiklik 

görülmemektedir. Bununla birlikte programdaki ders sayısı değişmez görünmesine rağmen, 

derslerin isminde farklılık göze çarpmaktadır. Örneğin 1890/1891, 1895/1896, 1896/1897 

yıllarındaki 9 ders arasında Fransızca mevcut değilken, 1898/1899, 1899/1900, 1900/1901 

yıllarında Fransızcanın da bulunduğu 9 dersten bu defa Lisân dersi mevcut değildir. Yine, ders 

sayısı 9 olan 1903/1904 yılı programında Fransızca dersi bulunmazken, Lisân dersi yer 

almıştır.  

Bütünüyle bakıldığında rüşdiye programı büyük ölçüde dil ve yazı derslerinden 

oluşmuştur. Programda beşeri bilimlere (Kavaid-i Osmanî, Coğrafya, Resim) ilişkin dersler 

yetersiz görünürken, meslekî alana dair derslere de yer verilmemiştir.  

                                                           
37 SVM, H. 1308, s.33 
38 SVM, H. 1308, s.33; SVM, H. 1313, s.88-89; SVM, H. 1314, s.90-91; Sâlnâme-i Nezâret-i Maarif-i Umûmiye 

(SNMU), H. 1316, s.1189; SNMU, H. 1317, s.1391; SNMU, H. 1318, s.1563; SNMU, H. 1321, s.667. 
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Programda yer alan her ders için farklı öğretmen görevlendirilmiştir. Bununla beraber, her 

ders için bir öğretmen görevlendirilirken,  Arapça dersi için -1898/1899 yılı hariç- iki farklı 

öğretmen görevlendirilmiştir. Bu, bütün şubelerde okutulan Arapçanın ders saatinin fazla 

olmasından kaynaklanmıştır. Öğretmenlere okul müdürü de dâhil edildiğinde, öğretmen sayısı, 

doğal olarak programdaki ders sayısına göre değişmiştir. 1898/1899 yılında 7 öğretmenle en az 

öğretmene sahip olan okulun, diğer yıllarda öğretmen sayısı 10 ya da 11‟dir. Bu öğretmenlerin 

büyük bir kısmı asker kökenlidir. Kalan öğretmenlerin bir kısmının ilmiye sınıfına mensup 

olduğu anlaşılmakla beraber, bir kısmına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. 1321 yılı Maarif 

Nezareti salnamesinde Arapça öğretmeni Salih Efendi‟nin ilmiye sınıfına mensup olduğu, 

diğer Arapça öğretmeni Yahya Efendi ile Kavaid-i Osmanî öğretmeni Hafız Talat Efendi‟nin 

de müderris oldukları açıkça belirtilmiştir. Burada Kolağası rütbesindeki okul müdürünün 

derslere girmediğini, sadece müdürlük görevini yürüttüğünü de belirtmek gerekir. Ayrıca, 

okulda Dâhiliye Zabitleri görev yapmıştır. Okuldaki Dâhiliye Zabiti sayısı 2 ila 4 arasında 

değişmekle beraber, bu sayı genellikle 4 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1 okulda görevli müdür ve öğretmenlerin görev süreleri açısından incelendiğinde 

şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: 13 yıllık süreçte okulda iki farklı müdür görev yapmıştır. 

Bu müdürlerden Tevfik Efendi 7,
39

 Mehmed Tahir Efendi
40

 ise 5 yıl görev yapmıştır. 

Öğretmenlerin görev süresine bakıldığında ise resim dersi dışındaki öğretmenlerin genellikle 

okulda uzun süre görev yaptıkları anlaşılmaktadır. Hatta bu öğretmenlerden Farsça öğretmeni 

İsmail Efendi, Lisân öğretmeni Receb Efendi, Hüsn-i Hatt öğretmeni Mehmed Malik Efendi 

ve İmlâ öğretmeni İbrahim Efendi‟nin ele aldığımız 13 yıllık sürecin tamamında okulda görev 

yaptıkları görülmektedir. Hüsn-i Hatt öğretmeni Mehmed Malik Efendi, İdadi‟nin de Hüsn-i 

Hatt dersine girmiştir. Öğretmenlerin uzun yıllar aynı okulda görev yapmaları, girdikleri 

derslerde ihtisaslaşması açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği intibaı vermesine rağmen, 

okulda derebeyleşme sürecini de güçlendirmiştir.   

1890/1891-1901/1902 yılları arasında Manastır Askerî Rüşdiyesi‟nde okuyan öğrenci 

sayısı şöyledir.   

Tablo 2: 1308-1319 yılları arasında Manastır Askerî Rüşdiyesi‟nde eğitim gören öğrenci 

sayısı
41

 

 

Tablo 2‟de görüldüğü üzere Manastır Askerî Rüşdiyesi‟nin 1890/1891-1896/1897 

arasındaki öğrenci sayısına ilişkin kaynaklarda bilgi mevcut değildir. Okulun öğrenci sayısı 

hakkında 1898/1899‟dan sonra bilgi edinilmektedir ki, 1901/1902‟ye kadar bu sayı 565‟tir. 

                                                           
39 Tablo 1‟de belirtilmemekle birlikte, Tevfik Efendi‟nin 1315 yılında da okulun müdürü olduğuna dair bakınız: 

BOA., İ.AS., 21/1315-S-3, 4 S.1315.  
40 Mehmed Tahir Efendi‟nin Manastır Askerî Rüşdiyesi‟ndeki görevi 1321 yılında tamamlanmış ve bu görevinden 

sonra Selanik Askerî Rüşdiyesi‟ne tayin olunmuştur. BOA., TFR.I.MKM., 6/558-1, 5 Z.1321. 
41 SNMU, H. 1316, s.1189; SNMU, H. 1317, s.1391; SNMU, H. 1318, s.1563; SNMU, H. 1321, s.667. 
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Bunun 165‟i yatılı, 400‟ü de gündüzlü eğitim gören öğrencilerdir. 1903/1904 yılında öğrenci 

sayısı 534‟e düşmüştür. Ancak bu düşüşün nedeni ve bundan yatılı ve gündüzlü öğrenci 

sayısının nasıl etkilendiği, ilgili kaynaktan tespit edilememektedir.   

Manastır Rüşdiyesi‟nin idadiye tahvili üzerine binasının Askerî Rüşdiye‟ye 

devredilmesinden “Manastır Rüşdiyesi‟nin İdadiye Tahvili” bahsinde değinmiştik. Ancak, yine 

bu binanın ve yanındaki Harem dairesi denilen vaktiyle Müşir Paşa‟nın makamının bulunduğu 

yerin hangi kuruma bırakılması gerektiği konusu uzun süre tartışılmıştır. Meclis-i Vükela, 

nihayette Askerî Rüşdiye için okul olarak kullanacak elverişli başka bir yerin bulunmaması 

nedeniyle binanın Askeriye‟ye, bitişiğindeki Harem dairesinin de askeriyeye ait olmayıp 

halkın yardımıyla yapılan bir bina olduğu için Darülmuallimin yapılmak üzere mülkî idareye 

bırakılmasının uygun olduğuna karar vermiştir.
42

 Yine de ilerleyen yıllarda okulun artan 

öğrenci sayısı, Harem dairesinin Askerî Rüşdiye‟ye intikalini gündemde tutmuş ve bu noktada 

Seraskeri‟nin bazı girişimlerine neden olmuştur. Nitekim, 1906/1907 yılında, askerî rüşdiye 

öğrencisinin “kesreti” üzerine Mülkî Rüşdiye binası gibi, Harem dairesinin de Manastır Askerî 

Rüşdiyesi‟ne devredilmesi kabul edilmiştir.
43

 

3. Manastır Vilayetine Tabi Kazalarda Açılan Rüşdiyeler 

Manastır Vilayet merkezinde ilk rüşdiyenin açılmasından birkaç sene sonra, kaza 

merkezlerinde rüşdiyelere ihtiyaç duyulduğu ve halkın eğitim düzeyinin yükseltilmesi 

gerektiği konuşulmaya başlanmıştır. Zira “usûl-ı atika (eski usûl)” üzere, medrese ve sıbyan 

mekteplerinde verilen ya da verilmeyen eğitim yöre insanlarının bilgisiz ve cahil kalmasına 

neden olmuştur. Bu durum zaman zaman vilayet salnamelerinde bile acı bir şekilde ifade 

edilmiştir. 1890/1891 gibi geç tarihlerde bile bu kayıtlara tesadüf edilmektedir. Mesela 1308 

Manastır Vilayeti salnamesinde Serfice kazası için “umûr-ı maarifin matlûb dereceye isâl 

edilemediğini henüz usûl-ı cedide üzere bir mekteb bulunmasını göstermekte olduğundan böyle 

oraca da bu bâbda emsale imtisal için artık diriğ-i himmet edilmez” denirken, Kolonya kazası 

için “pek az sıbyan mektebi olduğu ve ahâlisinde umûmen okuyub yazmaktan bîbehere 

bulunduğu cihetle maarif kazâ-yı mezbûrca tabii pek geri kalmış idi” denmiştir. Yine aynı 

salnamede İlbasan kazası için de “İlbasan’da gerçi birkaç mekteb ve medrese varsa da 

mektebler usûl-i atika üzere olunduğu ve medreselerde hakkıyla istifade edilemediği cihetle 

kasaba-i mezbûrede umûr-ı ma‘arif pek geri kalmıştır” serzenişinde bulunulmuştur.
44

 Bu 

bakımdan kazaların kiminde, belki de büyük bir kısmında “usûl-ı cedit” üzere eğitim veren 

okulların inşası, bölgenin varlıklı insanlarının maddi desteğiyle gerçekleşmiştir. Yukarıda 

bahse konu olan kazalara baktığımızda; Kolonya kazasında Nasuhi Efendi, İlbasan kazasında 

Yunus Zühdü Efendi‟nin büyük yardım ve gayretinin olduğu görülmüştür. Hatta, bu kimseler, 

Nasuhi Efendi örneğinde olduğu gibi, öğretmen ve kitap temininde bile okula finansal 

desteğini esirgememişlerdir. 

3. 1. Debre-i Bâlâ Rüşdiyesi 

Kazalarda rüşdiyelerin açılması hususunun ilk konuşulmaya başlandığı yerlerden biri, 

Ohri Sancağına bağlı Debre-i Bâlâ kazası olmuştur. 1862 yılı yazışmaları, yerel yöneticilerin 

bu yöndeki taleplerini ortaya koyduğu gibi, kazanın eğitim düzeyinin oldukça düşük olması 

konusundaki yakınmalar da hayli dikkat çekmektedir. Örneğin 23 Haziran 1274 (5 Temmuz 

1858) tarihli tahriratta, Rumeli‟nin uygun yerlerinde rüşdiyeler açıldığı halde Debre-i Bâlâ‟da 

rüşdiyeler bir yana, sıbyan mekteplerinin dahi bulunmadığından, bu nedenle “namaz surelerini 

                                                           
42 BOA., MV., 77/32, 29 R. 1311.  
43 BOA., ŞD., 639/23, 24 Z. 1324. 
44 SVM, H. 1308, s.110, 177, 205-206. 
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bilenlerin bile pek nadir olduğu”ndan ve halkın cehalet içinde bulunmuş olmasından şikâyet 

edilmiştir. Bölge halkının cehaletten kurtarılması için de gerekli tedbirlerin “süratle” yerine 

getirilmesi teklif edilmiş, bu çerçevede -Mekâtib-i Umûmiye Mu„avini Vehbi Efendi‟nin 

raporu üzerine- “şimdilik” rüşdiye inşasından vazgeçilip beş sıbyan mektebinin açılması 

önerilmiştir. Bu okullarda eğitim verecek öğretmenlerin de Ohri ve Manastır‟dan temin 

edilmesi düşünülmüştür. Bu tahrirattan anlaşıldığı kadarıyla Debre-i Bâlâ kazasında halkın 

eğitim düzeyi, okuma ve yazmayı, temel dinî bilgileri dahi bilmeyecek seviyededir. 

Dolayısıyla bölgede rüşdiye düzeyinde eğitim verecek kurumlarının insan kaynağı açısından 

altyapısı bulunmamaktadır. Bu durum karşısında yöneticilerin düşündükleri icraatlar ise, daha 

ziyade temel din eğitiminin verilmesine dayanan ilkokul düzeyindeki okulların açılması 

olmuştur.  

Bu tarihten on iki sene sonra Debre kazasında rüşdiye mektebine duyulan ihtiyaç ve bu 

okulun açılmasının bölge için ne denli önemli olduğu yeniden, ancak daha ısrarlı bir şekilde 

konuşulmaya başlanmıştır. Debre-i Bâlâ kazası ileri gelenlerinden İlyas Ağa‟nın 23 Mayıs 

1285 (4 Haziran 1869) tarihli arzuhalinde, kazada sıbyan mekteplerinin bulunduğundan 

bahisle, esas itibariyle “tezyid-i maarif” ve “izâle-i cehl” için büyük bir rüşdiye mektebine 

“şiddetle” ihtiyaç duyulduğu ve bunun da herkesin arzu ettiği bir talep olduğu dile getirilmiştir. 

Söz konusu arzuhalde talep edilen rüşdiye binasının inşaat masrafının İlyas Ağa tarafından 

karşılandığı ve 300 öğrenciye eğitim verecek büyüklükte olduğu belirtilmiştir. Rüşdiye binası 

ile 100 öğrenci kapasiteli yeni bir sıbyan mektebinin inşası için harcanan meblağ ise 70.000 

kuruş olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, okulda görev yapacak öğretmen ve bevvabın 

maaşlarının hazine tarafından, okulun mesarif-i müteferrikasının da liva maarif sandığından 

karşılanması talep edilmiştir.
45

 Debre-i Bâlâ kazasında inşa edilen rüşdiyeye öğretmen tayinin 

1289 (1872/1873) senesi içinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa,
46

 okulun eğitim öğretime 

açılış tarihini de 1872/1873 senesi olarak kabul etmek gerekmektedir. Okulun eğitim öğretime 

açılış tarihi olarak bu tarihi, okula ders kitaplarının gönderilişi
47

 ve öğrenci devam 

çizelgelerinin hazırlanışı
48

 tarihleri de tescil etmektedir. 

Debre-i Bâlâ Rüşdiyesi, artan öğrenci sayısı nedeniyle ikinci bir öğretmenin atanması ve 

kısa bir süre sonra da üçüncü öğretmen talebinde bulunulmasıyla yeniden gündeme gelmiştir. 

1873/1874 yılı içinde yerel yöneticiler, okulun öğrenci sayısının 110‟u aşmış olduğu 

gerekçesiyle üçüncü bir öğretmen talebinde bulunmuştur. Ancak tutulan devam çizelgelerinin 

incelenmesi sonucunda okulda belirtilen sayıda öğrencinin bulunmadığı anlaşıldığından, okul 

için talep edilen 3. öğretmene izin verilmemiştir.
49

 

1880‟lerin ilk yıllarında Debre-i Bâlâ rüşdiyesinin, eğitim ve öğretimde ciddi bir şekilde 

aksaklıklara neden olacak olan mekan sorunuyla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Çünkü, 

bu tarihte rüşdiye binası, okulun yakınında bulunan kışladaki askerler için hastane binası 

olarak kullanılmıştır. Okul öğrencilerinin eğitimi ise bölgedeki bir caminin yanında bulunan 

medresenin odalarında gerçekleştirilmiştir. Ancak Maarif Nezareti, bu durumu, maarifin 

sekteye uğrayacağı gerekçesiyle tasvip etmemiş, çözüm olarak da ya mektep binasının 

tahliyesini, ya da uygun bir yerin bulunarak öğrencilerin oraya nakledilmesini istemiştir.
50

 

Ancak sonunun birkaç sene çözülemediği aşikârdır. Mesela Manastır Valiliği‟nden Maarif 

                                                           
45 BOA., İ.DH., 606/42217, 25 L. 1286. 
46 BOA., MF.MKT., 6/18, 9 Ş. 1289. 
47 BOA., MF.MKT., 5/156, 3 Ş. 1289. 
48 BOA., MF.MKT., 6/109, 14 Ş. 1289. 
49 BOA., MF.MKT., 13/4, 1 Ş. 1290. 
50 BOA., MF.MKT., 74/47, 28 S. 1299. 
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Nezareti‟ne gönderilen 9 Ağustos 1306 (21 Ağustos 1890) tarihli bir telgrafta bunu görmek 

mümkündür: “Bir lüzum-ı fevkalâdeye mebni muvakkaten hastane ittihaz olunan Debre 

Mekteb-i Rüşdiyesi’nin tatil zamanından sonra tahliyesine imkân görülmezse şâkirdân için 

münâsib bir mahal tedârik olunamayacağı Debre Mutasarrıflığı’nın cevabı üzerine arz 

olunur.”
51

 

1908 yılına gelindiğinde Debre halkının bir idadi okulunun kurulması yönündeki talepleri 

gündeme gelmiştir. Manastır‟da ileri gelen ilim ve irfan sahibi saygın insanlar tarafından 

hazırlanan bir arzuhalde bu talep “dâhil-i vilayette livaların her birinde idadi mektebleri 

mevcud olduğu halde Debre-i Bâlâ’da öyle bir mekteb (idadi mektebi) bulunmamaktadır” 

şeklinde ifade edilmiştir. Manastır Valiliği, idadi mektebinin açılması için de kazadaki 

rüşdiyenin idadiye dönüştürülmesini teklif etmiştir. Teklife göre inşa edilecek olan idadi binası 

için 45.819 kuruş gerekliydi. Bunun 10.180 kuruşu doğal olarak idadiye tahvil edilecek olan 

rüşdiyeye senelik olarak tahsis edilen kısımdan karşılanacağından, 35.639 kuruşluk bir miktara 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Maarif Nezareti yaptığı değerlendirmede, Debre‟de bir idadi binasının 

açılmasını uygun bulmasına rağmen, gerekli olan 35.639 kuruşun temin edilemeyeceğine kani 

olmuştur. Çünkü, Debre ahalisi Mükâfat Hisse-i İanesi verip Aşar Hisse-i İanesinden muaf 

olduklarından, sadece Mükâfat Hisse-i İanesi‟nden 32.000 kuruş bir gelir elde edilmektedir. 

12.000 kuruşluk kısmı bakayada kalan bu miktarın 20.000 kuruşu ise Debre livasının mevcut 

masraflarını karşılamaktan bile uzaktır. Dolayısıyla Debre livasının mevcut bütçesiyle, inşası 

düşünülen idadinin masraflarını karşılamak mümkün değildi. Bu nedenle Debre kazası için 

“tamim-i ulûm ve maarifin maddi ve ma‘nevi fevâ‘idi(ni) külliyen temin edeceği aşikâr olan” 

idadi binasının “bi’l-ahire icâbına bakılmasına” karar verilmiştir. 

3. 2. Ohri Rüşdiyesi 

Manastır Vilayeti‟ndeki kazalar arasında Ohri, rüşdiye eğitiminin erken hayata geçirildiği 

kazalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de, Ohri ahalisinin 

eğitime verdikleri önem ve modern eğitime olan eğilimleridir.  1308 tarihli Manastır Vilayeti 

Salnamesi‟nde Ohri halkının bu özelliği şu şekilde ifade edilmiştir: “Ohri ahalisi öteden beri 

muhib-i maarif oldukları cihetle usûl-i cedide üzere mekâtib-i ibtidaiye tesisi ve çocuklarının 

hüsn-i ta‘lim ve terbiyesi yolunda vilâyet dâhilinde bulunan kasabalar ahâlisinin cümlesine 

müsâbakat etmiş olduklarından ahâli-i merkûmenin bu bâbda ibrâz eyledikleri asâr-ı himmet 

ve gayretü’l-hakk ba‘is-i menn ve mahzûziyettir.”
52

 Bu satırların kaleme alındığı tarihlerde 

Ohride rüşdiyenin dışında “usûl-i cedid” üzere eğitim veren 4 ibtidainin bulunması,
53

 belirtilen 

görüşün haklılığını en azından nicelik açısından destekler gibidir. 

Ohri‟de rüşdiye mektebinin kurulması fikri, 1863/1864‟lerde, tamiri yapılan Ayasofya 

Camisi‟nin uygun bir yerine rüşdiye yapılıp öğretmen tayin edilmesi şeklinde bir taleple ortaya 

atılmıştır.
54

 Nitekim aynı yıl tesis edilen okula Zünnun Efendi adında bir öğretmenin tayin 

edilmesiyle Ohri‟de rüşdiye düzeyinde eğitim verilmeye başlanmıştır.
55

 Anlaşılan o ki, Zünnun 

Efendi Ohri rüşdiyesinde uzun yıllar Muallim-i Evvel olarak görev yapmıştır. Çünkü Zünnun 

Efendi‟nin 1887/1888‟de bile, yani tayininden 25 yıl sonra okulda görev yapmaya devam ettiği 

anlaşılmaktadır.
56

 Zünnun Efendi, görevinin dışında öğrencilere riyaziye dersi vermiştir.
57

  

                                                           
51 BOA., MF.MKT., 120/41, 15 M. 1308. 
52 SVM, H. 1308, s.85. 
53 SVM, H. 1308, s.84. 
54 BOA., MF.MKT., 278/55, 14 R1280. 
55 BOA., MVL., 972/42, 22 Ca. 1280. 
56 SVM, H. 1305, s.173. 
57 BOA., MF.MKT., 25/97, 11 M. 1292. 
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Okulun açılmasından iki yıl sonra da, okulda bir Bevvab görevlendirilmiştir.
58

 1900/1901-

1901/1902 eğitim öğretim yılına kadar okulda üç öğretmen görev yapmıştır. Bu öğretmenler, 

Muallim-i Evvel, Muallim-i Sâni ve Hatt öğretmenleridir. Söz konusu eğitim-öğretim yılında 

öğretmen sayısı, öğrenci sayısına bağlı olarak dörde kadar çıkmış ve mevcut öğretmenlere 

Muallim-i Sâlis eklenmiştir. 1895/1896-1900/1901 yılları arasında okulun öğretmen, öğrenci 

ve personel sayısı Tablo 3‟te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Ohri Rüşdiyesi‟nin 1313-1318 arasında öğretmen, öğrenci ve personel sayısı
59

 

 

Tablo 3, Ohri Rüşdiyesi‟nin kalabalık bir okul olduğunu göstermektedir. 1895/1896-

1896/1897 eğitim öğretim yılında üç öğretmeninin bulunduğu okulun mevcudu 81‟dir. Ne var 

ki, okulun öğrenci sayısı, 1898/1899-1899/1900 eğitim öğretim yılında keskin bir düşüşle 64‟e 

kadar inmiştir. Nedenini bilemediğimiz bu düşüşten iki dönem sonra eski mevcudunun 

üzerinde öğrenci sayısına (88 öğrenciye) ulaşmıştır. Bu inişli çıkışlı öğrenci yapısına rağmen, 

okulun cazip durumunu devam ettirdiği söylenebilir.   

3. 3. Kesriye Rüşdiyesi 

Manastır Vilayeti‟nde açılan ilk rüşdiyelerden biri de Kesriye kazasında açılan rüşdiyedir. 

Vilayet merkezindeki rüşdiyeden yaklaşık altı yıl sonra Kesriye‟de bir rüşdiye binasının 

inşasına teşebbüs edilmiştir. Ne var ki, bir süre sonra inşasından vazgeçilen rüşdiye binasının 

tamamlanması, ancak dört yıl sonra bölgenin ileri gelen ve varlıklı kimselerince mümkün 

olmuştur. Kesriye Rüşdiyesi 1868 yılında bitirildiğinde Vilayet Maarif Meclisi‟nin kararıyla 

okula muallim-i evvel ve muallimi sâni ile bir bevvabın tayini teklif edilmiştir. Yapılan teklifte 

Muallim-i Sâni ile Bevvabın mahallince temin edilmesi önerilirken, Muallim-i Evvel 

ihtiyacının da -Maarif Nezareti‟nce kabul edilmesi halinde- 625 kuruş maaşla Leskovik
60

 

mektebinin eski Muallim-i Evveli Süleyman Efendi‟nin atanmasıyla karşılanması istenmiştir. 

Ayrıca okulun Mesarif-i Müteferrikası için gerekli olan senelik 1.000 kuruşluk akçenin de 

Mahalli Mal Sandığı‟ndan karşılanması talep edilmiştir. Maarif Nezareti‟nin Şûrâ-yı Devlet‟e 

Vilayet Maarif Meclisi‟nin kararından on yedi gün sonra göndermiş olduğu tezkireden, 

Rüşdiye için istenen öğretmen, bevvab ve Mesarif-i Müteferrika tutarının kabul edilmiş olduğu 

anlaşılmaktadır.
61

 

                                                           
58 BOA., MVL., 1011/63, 5 Ca. 1281. 
59 SNMU, H. 1316, s.1185; SNMU, H. 1317, s.1387; SNMU, H. 1318, s.1559; SNMU, H. 1319, s.889; SNMU, H. 

1321, s.664. 
60 Leskovik Arnavutluk‟ta bir sınır şehridir. 
61 BOA., İ.ŞD., 5/287, 3 Ra. 1285. 
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Kesriye Rüşdiyesi‟nin ilk yıllarında öğrenci sayısının az olduğu ve öğrenci devam 

jurnallerinin gönderilmesinde aksaklıkların yaşandığı tespit edilmiştir. Okulun öğrenci 

sayısının azlığından olmalıdır ki, Süleyman Efendi dört yıllık çalışma süresinden sonra 

1872/1873 yılında görevinden ayrılmıştır.
62

 Dolayısıyla okulun idaresi, eğitim ve öğretimi 

Muallim-i Sâni‟nin uhdesine bırakılmıştır. Maarif Nezareti, söz konusu rüşdiyeye öğrencilerin 

devamının sağlanması ve rüşdiyenin öğrenci sayısının artırılması için yerel yöneticilere talimat 

vermiştir. Maarif Nezareti‟nin 24 Şubat 1288 (9 Mart 1873) tarihli tahriratında, 22 öğrencisi 

olduğu anlaşılan Kesriye Rüşdiyesi‟nin öğrenci sayısının artırılması için gerekli teşvikatın 

yapılması, bunun için de sıbyan mekteplerinde ne kadar elverişli öğrenci varsa hepsinin 

rüşdiyeye alınması istenmiştir. Bu arada beş aydan beri (Mart ayından Temmuz‟a ayına kadar) 

gönderilmeyen devam jurnallerinin zamanında gönderilmesi için okul öğretmenlerine gerekli 

uyarıların yapılması talimatı verilmiştir.
63

 Sonuçta, sıbyan okullarından 20 kadar öğrenci 

rüşdiyeye kaydedilmiştir. Ne var ki, Maarif Nezareti, öğrenci sayısı 46‟ya ulaşan okula bir 

Muallim-i Evvel‟in tayini için öğrenci mevcudunun 50‟yi geçmesini istemekteydi. Manastır 

Valiliği, mevcut durumla öğrenci sayısının artmasının mümkün olamayacağını, öğrenci 

sayısının artışının okula ikinci bir öğretmenin (Muallim-i Evvel‟in) atanmasıyla mümkün 

olacağını bildirmiştir.  Bunun üzerine okula Muallim-i Evvel olarak yeni bir öğretmen 

gönderilmiş; ancak öğrenci sayısının 50‟yi geçmemesi durumunda tahsis edilen kadronun lağv 

edileceği uyarısında bulunulmuştur. Bu koşullar çerçevesinde okula Muallim-i Evvel olarak 

600 kuruş maaşla Darülmuallimin mezunlarından Manastırlı Yusuf Efendi tayin edilmiştir.
64

 

Ancak Yusuf Efendi‟nin okulda ne kadar süre görev yapmış olduğunu tespit edememekteyiz. 

Bununla beraber, 1885 yılında okulda Ali Rıza Efendi adında başka bir Muallim-i Evvel‟in 

görev yapmış olduğu görülmektedir. Ali Rıza Efendi‟nin söz konusu tarihte Bihlişte 

Rüşdiyesi‟ne tayini üzerine okul, tek öğretmeni kalan Muallim-i Sâni Tahir Efendi‟nin 

gayretiyle eğitim öğretimini sürdürmüştür. Tahir Efendi, Kesriye Maarif Komisyon 

Riyaseti‟ne sunduğu 27 Eylül 1301 (9 Ekim 1885) tarihli arzuhalde okulun 67 öğrenciye 

ulaştığı ve öğrenci sayısının günden güne arttığını, bu nedenle de okulun acil olarak Muallim-i 

Evvel‟e ihtiyaç duyduğunu dile getirmiştir. Aslında Tahir Efendi‟nin arzuhalinden önce okula 

Ali Efendi adında bir Muallim-i Evvel atanmıştır. Ancak söz konusu Muallim-i Evvel, ihtiyaç 

talebinde bulunulan tarihe kadar halen görevine başlamamıştı ve akıbeti de belli değildi. Bu 

nedenle ortaya çıkan müşkül durum karşıda Tahir Efendi, bir muallim-i evvelin gönderilmesi 

ya da kendisinin Muallim-i Evveliğe getirilmesi önerisinde bulunmuş, aksi halde mecburen 

okuldaki görevinden ayrılmak zorunda kalacağını belirtmiştir.
65

 Tahir Efendi‟nin ifadesi, 

                                                           
62 BOA., MF.MKT., 1/17, 27 Ra. 1289. 
63 Maarif Nezareti‟nin Edirne ve Selanik Vilayeti‟ne gönderdiği ve Kesriye ile Aydos rüşdiyelerini konu edinen 

tahriratı, temel olarak yerel yöneticilere rüşdiye eğitiminin geliştirilmesini ve yayılmasını önemli bir ödev olarak 

yüklemiştir: “Kesriye/Aydos Mekteb-i Rüşdiyesi şâkirdânının adedi 22/25 neferden ibâret olduğu mevrûd jurnaller 

mu‘âyenesinden ve geçen sene Martından Temmuza kadar lâzım gelen devam jurnali dahi vürûd etmediği bi’l-

müraca‘a kuyûdan müstebân olmuş ve mahal-i mezkûrde kâ’in sıbyan mekteblerinden rüşdiyeye şâkird 

aldırılmadığı dahi rivâyet-i vâkı‘a anlaşılmış olub nezd-i ‘âli-i dâverîlerinde muhtac-ı beyan olmadığı üzere etfâl-i 

ahâlinin ta‘limi ve mevâ’id-i Ma‘rifetin bast ve tamimi içün her an inâyât-ı seniyye bîdiriğ ve şayan buyrulmakta 

olmasına nazaran mekâtib-i memleket terakkide görülmek lâzım geldiğinden mezkûr sıbyan mekteblerinde 

rüşdiyeye alınmağa şayan ne kadar etfâl var ise mahalli hükümet cânibinden peder ve velilerine teşvikât-ı lâzıme ve 

tergibân daima icrâsıyla rüşdiyeye devam ettirilerek şâkirdanın teksiri ve ber minvâl-i muharrer gönderilmeyen 

birkaç aylık jurnal varakasının ve bundan böyle gönderilmesi icâb eden jurnallerin vakt ve zamanıyla 

gönderilmesinin muallimîne emr ve izbârı zımnında keyfiyetin savb-ı vâlâ-yı destûrîlerine lüzûm-ı iş‘ârı meclis-i 

ma‘arifden ifâde edilmiş ve ol vechle icrâ-yı iktizâsı menût-ı himem-i ‘aliyye-i vilâyetpenâhîleri bulunmuş 

olmağın… ”  BOA., MF.MKT., 9/94, 9 M. 1290. 
64 BOA., MF.MKT., 43/40, 24 Ş. 1293; BOA., MF.MKT., 41/68, 24 B. 1293. 
65 Tahir Efendi‟nin, 27 Eylül 1301 (9 Ekim 1885)  tarihli arzuhalde Kesriye Rüşdiyesi‟nin mevcut durumunun arz 

ettiği kötümser havaya dikkat çekerek Maarif Nezareti‟ne yapmış olduğu teklif şöyledir: “Bundan bir sene evvelce 
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Osmanlı eğitim sistemindeki atama, terfi ve istifa mekanizmasındaki aksaklık ve eksiklikleri 

ortaya koymakla beraber, taşrada tesis edilen modern eğitim kurumlarının ciddi sorunlar ve 

sıkıntılar içinde gelişimini sürdürmeye çalıştığını gözler önüne sermiştir.  

3. 4. Pirlepe Rüşdiyesi  

Pirlepe rüşdiyesi 1870‟lerin başlarında Manastır vilayetinde faaliyet gösteren ilk kaza 

rüşdiyelerinden bir diğeridir. 1872 yılında okulun ihtiyacı olan kitap ve haritaların Maarif 

Nezareti‟nce gönderildiği bilinmektedir.
66

 Yine aynı yıl okul öğretmenin Manastır İdadisi‟ne 

geçmek hususundaki tayin isteği yazışmalara konu olmuştur.
67

 1873 yılında okulun Muallim-i 

Evvelinin “hükümet işlerine müdahale etmek” konusundaki hareketlerinin şikâyete neden 

olduğu görülmektedir. Burada hükümet işlerinden ne kastedildiği ve eylemin muhtevasının ne 

olduğu yazışmadan anlaşılmamakla beraber, öğretmenin bu tür hareketlerden uzak tutulması 

ve memuriyetini ifaya itina ve gayret göstermesi ihtarında bulunulmuştur.
68

 

Pirlepe Rüşdiyesi, 1880‟lerin sonunda Muallim-i Evvel, Muallim-i Sâni, Muallim-i Sâlis 

ve Rik„a mualliminin bulunduğu dört öğretmenli bir okul durumundadır.
69

 Sonraki yıllarda 

okulda bir de bevvabın görev yaptığı anlaşılmaktadır.
70

 7 Eylül 1308 (19 Eylül 1892) tarihinde 

Maarif Nezareti‟ne yazılan bir şikâyet dilekçesi, Pirlepe Rüşdiyesi‟de verilen eğitimin niteliği 

konusunda hayli düşündürücü bilgiler içermektedir. Şikâyet konusunun ihtiyatla ele alınması 

gerekmekle beraber, dilekçede anlatılan sorun hakkında kısaca bilgi vermenin yararlı olacağı 

düşüncesindeyiz. Dilekçe “muhibb-i mülk ve millet” mahlasıyla Ali ve Nusret adında iki kişi 

tarafından yazılmıştır. Dilekçede vilayetteki Maarif Müdürü‟nün kazalara gereken önemi 

vermediği ifade edilerek ibtidai ve rüşdiye okullarının ciddi bir şekilde ıslaha muhtaç olduğu 

belirtilmiştir. Yapılması zorunlu görülen ıslahatın en büyük gerekçesi ise, okulun öğretmen ve 

hizmetli kadrosunun yaş ve bilgi itibariyle yetersiz olmasıdır. İddiaya göre okula devam etmek 

hiçbir şey öğrenmeden sadece gidip gelmekten ibaret kalmıştır. Dilekçe sahiplerinin deyimiyle 

okuldaki öğrencilerin bilgi düzeyi “köy mektebleri etfâlinden bile ‘adi ve ağlanacak bir 

haldedir.” Öğrenciler, başkentlerinin (İstanbul‟un) hangi kıtada bulunduğunu bilemeyecek 

durumdadır. Hele Gayrimüslim okullarla kıyaslandığında okulda verilen eğitimin içler acısı 

hali çok daha açık bir şekilde kendini göstermiştir:  

                                                                                                                                                                        
Kesriye Mekteb-i Rüşdiyesi’nin Muallim-i Evveli bulunan Ali Rıza Efendi’nin Bihlişte Rüşdiyesi’ne tahvil-i 

me’muriyetle kaide-i teselsüle rağbeten ‘acizleri Kesriye Rüşdiye Muallim-i Evvelliğine intihâb ve o yolda tanzim 

olunan mazbata-i mahalliye Ma‘arif-i Nezaret-i Celilesine takdim kılınmış ise de ‘acizlerinin Darülmuallimin’den 

şahâdetnâmesi olduğu cihetle diğerinin ta‘yin buyrulduğu Nezaret-i müşarünileyha cânib-i ‘aliyyesinden beyân ve 

iş‘âr buyrulmuş olub ancak ta‘yin kılındığı iş‘âr buyrulan muallim efendi her kim ise henüz gelmemiştir. ‘Acizleri 

ise bir seneden beri  yalnız başına sarf-ı mâhasıl ederek mumaileyh Ali Efendi’nin hîn-i infikâkında şâkirdân elli 

‘aded iken sa‘y ve ikdâm-ı ‘acizanem eseri olarak elyevm altmış yedi ‘adede baliğ ve reside ve gün be gün tekessür 

etmekte bulunmuştur. Şâkirdânı bu raddede bulunan bir mektebin yalnız başıma ta‘lim ve suret-i matlûbede idâre 

ve tedrisi emr-i asîr bulunduğumdan bâ mazbata-i mütekaddime mucebince mu‘llim-i evvelin me’muriyetinin uhde-i 

da’iyâneme tevcihi veyahud ta‘yin buyrulan efendinin bir saat evvelce iğrâmı çend kıt‘a takrirle huzûr-ı 

fazilânelerine ‘arz ve bundan üç mâh mukaddem ol yolda keyfiyet nezaret-i müşarünileyhâya taraf-ı riyâsetlerinden 

bâ mazbata inhâ ve te’kid kılınmış olduğu hâlde henüz bir cevâb vürûd etmediği gibi ta‘yin buyrulan muallim-i 

evvel efendi dahi elyevm gelmemiştir. Ma‘lûm-ı fazilâneleri buyrulduğu üzere yetmişe karib şâkirdânı yalnız başıma 

idâreye nizâm-ı müsa‘ade olmadığı misillü ka‘ide-i teselsüle ri‘ayeten  mu‘allim-i evvelin me’muriyetinin lütfen 

uhde-i da‘iyâneme tevcihi ve olmadığı halde diğer bir muallim-i evvelin iğrâm buyrulması esbâb-ı seri‘asının 

istihsâli ve şıkkının birisi nihayette bir mâha kadar hasıl olmayacağı takdirde bi’z-zarûre mekteb-i mezkûrden bütün 

bütün ferâgate mecbur olacağımı şimdiden ‘arz ederim.” BOA., MF.MKT., 87/164, 29 Z. 1302. 
66 BOA., MF.MKT., 5/16, 13 B.1289. 
67 BOA., MF.MKT., 8/184, 17 Z.1289. 
68 BOA., MF.MKT., 15/77, 19 L.1290. 
69 SVM, H. 1305, s.171. 
70 SVM, H. 1308, s.61. 
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Pirlepe‟de mevcud Gayrimüslim mekteblerinde ise hikmet ve kimya ve hıfzı‟s-

sıhha gibi dürûs-ı „âliye tedrisiyle şâkirdân ……….maarif sayesinde köylü Bulgarlar 

tarik-i terakkide fevkalade ilerlemişken İslamların mektebsizliğinden ve ma„dûm 

kâbilinden olan rüşdiyenin şâkird ………teba„a-i İslamiye evlâdı körler gibi hamiyet ve 

terakki câlib bir haldedir….milel-i Gayrimüslimenin „an cema„aten kendi 

mekteblerinin terakkisi bâbında sarf ettikleri ikdâmata ve ma„arif-i vezâyi„ ve servetçe 

günden güne meşhûd olan terakkilerine karşı mekâtib-i İslamiyenin buraca suret-i 

ma„kûsede tedenni göstermesine hamiyet ve merhâmet cenâb-ı nezaretpenâhîleri kâ‟il 

olmayacağından mekteb-i mezkûr umûm mu„allimîn ve bevvâblarının tahkîk-i 

ahvâllerine „inâyet ve evlâd-ı vatan ni„met-i celile-i ma„rifetden hissedâr buyrulmasını 

ve cehl-i külliden kurtarılmalarını minnet ve memleket namına „arz ve ihbara mücâseret 

eylerim.
71

 

Aslında şikâyete konu olan durumu, vilayetin başka yerlerindeki okullarda görülen 

yetersizlikler desteklemektedir. Örneğin, Pirlepe‟deki rüşdiye ile aynı tarihlerde açılan Nasliç 

Rüşdiyesi‟nde
72

 de tablo aynıydı. Yunan Hudut Kumandanlığı‟nın 2 Eylül 1316 (15 Eylül 

1900) tarihli yazısına göre
73

 Nasliç‟teki Rüşdiye ve ibtidai okullarında görev yapan 

öğretmenlerin “iktidarsız ve gayretsizlikleri” nedeniyle öğrencilere gerekli terbiye ve eğitimi 

vermekten uzak oldukları, bu nedenle de öğrencilerin “tahsil-i maariften külliyen mahrum 

kaldıkları” anlaşılmıştır. Ayrıca okul binasının elverişsizliği, özellikle de öğrencilerin kış 

aylarında barınma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmaması, Nasliç‟te öğretim 

kurumlarının yetersizliğini ve ihmal edilmişliğini gözler önüne sermiştir. Benzer durumun 

Manastır vilayetinin başka yerleri için de söz konusu olduğunu vilayet salnamelerinde görmek 

mümkündür.  

3. 5. Serfiçe Rüşdiyesi 

Serfiçe, 1887-1888 yılında sancak statüsünde idari bir birim olup Kosova Vilayeti‟nden 

Manastır Vilayeti‟ne bağlanmıştır.
74

 1308 yılı vilayet salnamesine göre sancak merkezi olan 

Serfiçe kazası 667 hane ve 3.099 nüfustan müteşekkildir. Velondos Nahiyesi ve 27 köyden 

oluşan Serfiçe Sancağının genel nüfusu 12.796‟dır.
75

 Buna göre Serfiçe, nüfus bakımından, 

sahip olduğu 3.099 nüfusuyla vilayetteki kaza merkezleri arasında küçük kazalardan biridir.
76

  

Sefiçe‟deki rüşdiye binası inşaatı 1876 yılında tamamlanmıştır. Okulun Muallim-i 

Evvelliğine Ustrumca Rüşdiyesi eski Muallim-i Evveli Mustafa Efendi atanmıştır.
77

 Takip 

eden yıllarda okula bir de Muallim-i Sâni, Yazı Öğretmeni ve Bevvab atanmıştır.
78

 1887 

yılında okulda Muallim-i Evvel olarak Mehmed Emin Efendi görev yaparken, Muallim-i Sani 

                                                           
71 BOA., MF.MKT., 150/167, 12 Ra. 1310. Metinde boş bırakılan yerler, belgenin ilgili yerlerinin yırtılmış 

olmasından dolayı okunamayan kısımlardır. 
72 Nasliç Rüşdiyesi‟ne dair en eski arşiv kayıtları 1872 yılına aittir. Bu en eski tarihli belgeden biri Nasliç 

Rüşdiyesi‟nin imtihan cetvellerine aittir. Diğeri ise Rüşdiyenin Muallim-i Evveli Hüseyin Efendi, izne ayrılışı ve 

izin dönüşünün gecikmesi ile ilgilidir. Bakınız:  BOA., MF.MKT., 4/23, 22 C.1289; BOA., MF.MKT., 6/126, 20 

Ş.1289; 
73 BOA., MF.MKT., 532/50, 6 B. 1318. 
74 Mucize Ünlü Sarı, Manastır Vilâyeti’nin İdarî ve Sosyal Yapısı (1873-1912), Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Samsun, 1996, s.61. 
75 SVM, H.1308, s.108-109. 
76 1308 (1890/1891) yılı salnamesine göre Manastır Vilayeti‟ne tabi kaza merkezlerinin nüfusu şöyledir: Manastır 

Merkez: 31.347; Pirlepe: 18.279; Filorina: 6.928; Ohri:11572; Kırçova: 3.899; Alasonya: 9.190; Kozana: 6.508; 

Cuma: 2.865; Grebne: 1.243; Nasliç: 575; Görice: 5.452; Bihlişte: 1.295; Kesriye: 5.615; Kolonya: 114; Debre-i 

Bâlâ: 8.032; Debre-i Zîr: 973; İlbasan: 9.915; Peklin: 1.117. 
77 BOA., MF.MKT., 45/79, 4 Z. 1293. 
78 Bakınız: BOA., MF.MKT., 89/57, 8 R. 1303. 
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olarak Ahmed Ragıb Efendi, Yazı Öğretmeni olarak Mehmed Tevfik Efendi, Bevvab olarak da  

Mehmed Ağa görev yapmışlardır.
79

 Dikkate değerdir ki, Muallim-i Sâni Ahmed Ragıb Efendi 

ile Yazı muallimliğine 1890 yılında tayin edilen Cemal Efendi okulun idadiye dönüştüğü 1901 

yılına kadar görevlerini devam ettirmişlerdir.
80

  

Serfiçe Rüşdiyesi‟nin ilk yıllarında öğrenci sayısına dair herhangi bir bilgi elimizde 

bulunmamakla beraber, 1890‟ların başlarında 30 öğrenciye sahip olduğu görülmektedir.
81

 Bu 

sayı 1895‟te 40‟a, 1890‟ların sonlarında ise 64‟e yükselmiştir.
82

 Bu ise okulun öğrenci 

sayısının 10 yıllık süreçte %113‟lük bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu cümleden 

olmak üzere, Serfiçe halkı Rüşdiye düzeyindeki eğitime büyük önem vermiş ve bu konuda 

talepkâr olmuştur.  

3. 6. Bihlişte Rüşdiyesi 

Bihlişte, Serfice sancağının Görice kazasında yer almaktadır. Buradaki rüşdiye, II. 

Abdülhamid döneminin ilk yıllarında açılan rüşdiyelerdendir. Bihlişte Rüşdiyesi, 10.400 kuruş 

masrafla 1881/1882 yılında açılmıştır.
83

 Rüşdiye‟nin açılmasından on iki yıl sonra öğrenci 

sayısının 5-6‟ya düşmesi kapatılmasına neden olmuş ve binasının ibtidai olarak kullanılmasına 

karar verilmiştir (22 Şaban 1310/11 Mart 1893). Öğrenci sayısının düşüşü, yukarıda Nasliç ve 

Pirlepe rüşdiyelerinde izah edildiği üzere, okulun Muallim-i Evvelinin “adem-i 

iktidarsızlığı”ndan kaynaklanmıştır. Hatta Manastır Maarif Müdürlüğü, daha önce bu durumu 

Maarif Nezareti‟ne iletmiş ve okula “muktedir” bir öğretmenin gönderilmesini talep etmiştir. 

Maarif Nezareti, okulun ibtidaiye dönüştürülmesi kararını alırken, “ileride” orada rüşdiyenin 

açılmasına ihtiyaç duyulması halinde gereğinin yapılacağı notunu da eklemiştir.
84

 

Bihlişte Rüşdiyesi‟nin yeniden eğitim öğretime ne zaman başladığını tam olarak tespit 

edemiyoruz. Bununla birlikte, Pirlepe Rüşdiyesi eski Muallim-i Evveli Cafer Efendi‟nin 

buraya atanması,
85

 okulun 1895 yılında rüşdiye eğitimine tekrar başladığını göstermektedir. 

Dolayısıyla, 1893 yılında ibtidaiye dönüştürülen Bihlişte Rüşdiyesi‟nin yeniden açılması en 

fazla iki yıllık bir zamandan sonra gerçekleşmiştir.  

Maarif salnamelerinden anlaşıldığına göre okulda 1898/1899-1901/1902 yılları arasında 

sadece Muallim-i Evvel görev yapmıştır.
86

 1903/1904 yılında Hüsn-i Hatt öğretmeninin tayin 

edilmesiyle okulun öğretmen sayısı ikiye çıkmıştır.
87

 Okulun öğrenci sayısı ise 1901/1902 

yılında 19, 1903/1904 yılında 20‟dir.
88

 Bu bakımdan Bihlişte rüşdiyesinin öğretmen ve öğrenci 

sayısı itibariyle küçük ölçekte bir rüşdiye olduğu anlaşılmaktadır.  

3. 7. Topçular Rüşdiyesi 

Serfice Sancağı‟nın Kozana kazasında yer alan Topçular‟daki rüşdiyenin varlığına 

1890/1891 tarihinden itibaren tesadüf olunmaktadır. Bu tarihte Topçular Rüşdiyesi‟nin 

                                                           
79 SVM, H. 1305, s.186. 
80 SVM, H. 1308, s.106; SVM,  H. 1313, s.117; SVM, H. 1314, s.119; SNMU, H.1316, s.1187; SNMU, H. 1317, 

s.1389; SNMU, H. 1318, s.1561. 
81 SVM, H. 1308, s.106. 
82 SVM, H. 1313, s.117; SVM, H. 1314, s.119; SNMU, H. 1316, s.1187; SNMU, H. 1317, s.1389. SNMU, H. 1318, 

s.1561. 
83 SNMU, H. 1316, s.1198. 
84 BOA., MF.MKT., 162/138, 22 Ş. 1310. 
85 BOA., MF.MKT., 273/58, 23 M. 1313. Hatta, aynı yıl okulda Zülfikâr Efendi adında bir de bevvab 

görevlendirilmiştir. BOA., MF.MKT., 316/36, 3 Z. 1313. 
86 SNMU, H. 1316, s.1187; SNMU,  H. 1317, s.1389; SNMU, H. 1318, s1561; SNMU, H. 1319, s.890. 
87 SNMU, H. 1321, s.666. 
88 SNMU, H. 1319, s.890; SNMU, H. 1321, s.666. 
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Muallim-i Evveli Salih Efendi‟nin Kayalar Rüşdiye Mektebi Muallim-i Evveli Ahmed Hilmi 

Efendi ile becayişleri söz konusudur.
89

 Topçular Rüşdiyesi için asıl tartışma konusu, 

rüşdiyenin yer aldığı Topçular köyünün çevresindeki köyler için uygun uzaklıkta olmaması ve 

bundan dolayı da ahalinin “rağbetsizliğine” neden olmasıyla ortaya çıkmıştır. Öğrenci sayısı 

20 civarlarında seyreden rüşdiyenin, diğer köylere mesafesi daha uygun olan Üskübler köyüne 

taşınması yerel yöneticiler tarafından düşünülmüştür. Nitekim, 27 Temmuz 1312 (8 Ağustos 

1896) tarihli bir tahriratta rüşdiyenin hem uzaklık, hem de öğretim açısından elverişli konumda 

bulunan Üskübler köyüne taşınması teklif edilmiştir. Çünkü böyle bir durumda Üsküblerin 

dört bir tarafındaki köylerin pek çoğunun okula uzaklığı on dakika ile yarım saat aralığında 

olacaktı. Bu ise okula devam edecek olan bütün köy çocuklarının “terakkiyatı” için önemli bir 

etken olarak görülmüştür. Ancak, söz konusu teklif kabul görmemiş ve herhangi bir gerekçe 

gösterilmeksizin okulun Üsküblere taşınması işi “ba‘de iktizâsına bakılmak üzere” sonraya 

bırakılmıştır. 

Topçulardaki rüşdiyenin eğitim-öğretim sürecine bakıldığında, sonraki yıllarda da 

Üsküblere naklinin gerçekleşmediği anlaşılmıştır. 1903/1904 yılına kadar olan gelişim seyri 

incelendiğinde Okulun 1896/1897‟ye kadar bir öğretmeni,
90

 bu tarihten itibaren iki öğretmeni 

mevcuttur. Bu öğretmenler 1896/1897-1903/1904 yılları arasında Muallim-i Evvel ve 

Rik„a/Hüsn-i Hatt öğretmenleri olarak belirtilmişken,
91

 1903/1904‟te programda yer alan 

dersler açık bir şekilde verilmiştir. Buna göre, Topçular Rüşdiyesi‟nin 1903/1904 yılı 

programında Arapça, Farsça, Akaid-i Diniye, Türkçe, Ulûm-ı Riyaziye ve Hatt dersleri yer 

almıştır.
92

 Okulun 1898/1899-1903/1904 arasındaki öğrenci sayısı ise 18 ila 27 arasında 

değişmiştir. Yıllara göre öğrenci sayısındaki değişkenlik incelendiğinde 1901/1902 ve  

1909/1910 yıllarında
93

 öğrenci sayısında küçük de olsa bir artış gözlenmiştir.  

3. 8. Alasonya Rüşdiyesi 

Serfice sancağına tabi olan Alasonya‟da bir rüşdiyenin açılması 1890‟ların ilk yıllarında 

konuşulmaya başlandığında en önemli sorun, okulun inşası ve masraflarının nereden 

karşılanacağı olmuştur. İhtiyaç duyulan paranın temini için başlangıçta Alasonya‟daki 

ibtidainin 20-25 bin kuruş civarındaki arazi gelirinden bir hisse ayrılması düşünülmüştür. 

Ancak bu gelirin ibtidai okulunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmamasından dolayı, 

Manastır Valiliği gerekli olan meblağın maarif hissesinden karşılanması için Maarif 

Nezareti‟ne başvurmuştur.
94

 Fakat Valiliğin başvurusunun kabul edilmemesi rüşdiyenin 

açılmasını geciktirmiştir.  

Bu gecikmenin beş yıl olduğu 1899 yılı yazışmalarından anlaşılmaktadır. Alasonya‟dan 

İstanbul‟a çekilen 18 Mart 1315 (30 Mart 1899) tarihli telgrafa göre
95

 Alasonya rüşdiye binası 

bölge halkının yardımıyla 1898 yılında tamamlanmıştır. Fakat okulun açılması için gerekli 

olan öğretmenlerin tayini işi,  13 Temmuz 1314 (25 Temmuz 1898) tarihinde yapılan 

başvurudan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşmiştir.
96

 Manastır Valiliği‟nin tahriratından 

anlaşıldığı kadarıyla Alasonya Rüşdiyesi‟nin bir an evvel açılmasının özel bir gerekçesi daha 

                                                           
89 BOA., MF.MKT.,  125/106, 25 C. 1308. 
90 1313 ve 1314 vilayet salnameleri için bakınız: SVM, H. 1313, s.123; SVM, H. 1314, s.125. 
91 Bkz: SVM, H. 1314, s.125; SNMU, H. 1316, s.1188; SNMU, H. 1317, s.1389; SNMU, H. 1318, s.1562; SNMU, H.  

1319, s.890. 
92 SNMU, H. 1321, s.665. 
93 Okulun 1319 yılındaki öğrenci sayısı 27, 1321 yılındaki öğrenci sayısı ise 26‟dır. SNMU, H. 1319, s.890; SNMU, 

H. 1321, s.665. 
94 BOA., MF.MKT.,  157/73, 15 C. 1310. 
95 BOA., MF.MKT., 403/4, 12 S. 1316, s.5. 
96 BOA., MF.MKT., 403/4, 12 S. 1316, s.8. 



 

  

II. Abdülhamid Döneminde Manastır Vilayetinde Rüşdiye Okullarının Gelişimi 

 

 
Journal of History Studies 

JHS 

70 

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

 
Volume 6 
Issue 5 

September 
2014 

 

 
 

vardı: “Alasonya kazasının hududa karib ve mevki‘en ehemmiyetli olmakla beraber Teselya 

kal‘asının tahliyesi cihetiyle birçok efrâd-ı Müslime oralardan Alasonya’ya hicret etmiş 

idüğine mebni gerek yerli ve gerek muhâcir olan etfâl-i müslimenin ta‘lim ve terbiyeleri 

zımnında anifü’l-‘arz mekteb-i rüşdiyenin küşâdı elzem bulunmuş olmağla…”
97

 Nitekim, 

Maarif Nezareti, Manastır Maarif Müdürlüğü‟ne gönderdiği 9 Muharrem 1317 (20 Mayıs 

1899) tarihli yazı
98

 ile istenilen Muallim-i Evveli atayarak okulu resmen eğitim-öğretime 

açmıştır. Yazıda, okulun Hatt öğretmeni ve bevvabının yerel yöneticiler tarafından seçilerek 

görevlendirilmesi izni de verilmiştir. Bu şekilde eğitim öğretime açılan okula Muallim-i Evvel 

olarak 550 kuruş maaşla Siroz İdadi Mektebi eski öğretmenlerinden Darülmuallimin mezunu 

Mehmed Efendi atanmıştır. Ayrıca, okula tahsis edilecek senelik Maarif Müteferrika miktarı 

da 400 kuruş olarak belirlenmiştir.  

1898/1899-1899/1900 öğretim yılında 17 öğrencisi olan Alasonya Rüşdiyesi‟nin
99

 öğrenci 

sayısı sonraki dönemlerde hızlı bir artış göstermiştir. Örneğin 1899/1900-1900/1901 öğretim 

yılında, yani açılışından iki öğretim yılı sonra okulun öğrenci sayısı %100‟e yakın bir artışla 

31‟e çıkmıştır.
100

 Öğrenci sayısındaki artış takip eden yıllarda da devam etmiştir. Nitekim 

1906/1907 yılında rüşdiyenin öğrenci sayısının 40‟ı aşması üzerine Alasonya Kaymakamlığı, 

eğitimin yalnız bir öğretmenle icrası “bihakkın mümkün olmayacağından” okula “diğer 

rüşdiyelerde olduğu gibi” bir Muallim-i Sâni‟nin görevlendirilmesini talep etmiştir. Talebi 

uygun gören Maarif Nezareti, 150 Kuruş maaşla bir Mualim-i Sâni‟nin görevlendirilmesine 

izin vermiştir.
101

 Manastır Maarif Müdürlüğü bu tür talepleri Nezarete iletirken zaman zaman 

Gayrimüslim okullarla mukayese yoluna gitmiştir. Mesela yukarıdaki talebin kabulü üzerine, 

1907 tarihinde Alasonyalı Derviş Efendi‟nin Muallim-i Sâniliğe atanması için izin istenirken, 

Gayrimüslim okullarda benzer durumda beş-altı öğretmenin istihdam edildiğine dikkat 

çekilmiştir.
102

 Bu mukayese bize Gayrimüslim ve yabancı okulların, modernleşme çabasındaki 

Müslim okullar üzerindeki etkisini ve yarattığı rekabet alanını ortaya koymaktadır. 

4. Manastır Vilayetinde İnâs (Kız) Rüşdiyeleri 

4. 1. Manastır İnâs Rüşdiyesi 

Osmanlı Devleti genelinde ihmal edilen konulardan biri, belki de birincisi, kız 

çocuklarının eğitimi için gerekli olan kurumların ihdası meselesi idi. Osmanlı Devleti‟nin 620 

yıllık siyasi yaşamının ancak son 64 yılında kız çocuklarının eğitim sorununun ele alınması, 

ihmalin boyutunu ortaya koymaktadır. 1858 yılında kız çocuklarına rüşdiye düzeyinde eğitim 

verilmesi için İstanbul‟daki Cevri Kalfa İnâs Mektebi‟nin açılışına kadar, kız çocukları sadece 

sıbyan mekteplerinde okuma-yazma öğrenmekte ve temel dini bilgileri almaktaydı. Ancak 

maddi durumu iyi olan aileler, tuttukları özel öğretmenlerle çocuklarının eğitimini devam 

ettirmeye çalışmışlardır.
103

 Kısaca, Erkek rüşdiyelerinden tam 20 yıl sonra açılan Kız 

rüşdiyelerinin gelişimi, gerek altyapı eksikliği, gerekse toplumsal faktörler nedeniyle ağır 

olmuştur.  

Kız rüşdiyeleri için gerekli olan nitelikli öğretmen ihtiyacının karşılanması için 

Darülmuallimat‟ın açılması, ilk kız rüşdiyesinden 12 yıl sonradır. Bununla birlikte kız 

                                                           
97 BOA., MF.MKT., 403/4, 12 S. 1316, s.7. 
98 Bakınız: BOA., MF.MKT., 403/4, 12 S. 1316, s.10.  
99 SNMU, H. 1319, s.891. 
100 SNMU, H. 1321, s.665. 
101 BOA., MF.MKT., 954/74, 5 Ş. 1324. 
102 BOA., MF.MKT., 1011/28, 26 C. 1325. 
103 Hamza Altın, “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Öğretmen Yetiştirme Tarihimizdeki Yeri”, Fırat Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13:1, (2008), s.279-280. 
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çocuklarının eğitimi için atılan en önemli adım 1869 yılında Maarif-i Umûmiye 

Nizamnâmesi‟nin yayımlanması olmuştur. Darülmuallimat‟ın açılması konusu da bu 

Nizamname ile tasarlanmıştır. Nizamnameye göre
104

 kız rüşdiyelerine sıbyan mektebi 

şahadetnamesi bulunanlar imtihansız olarak kabul edileceklerdi. Sıbyan mektebi 

Şahadetnamesi bulunmayanlar ise imtihan edilip yeterli derecede ehliyete sahip olduğu tespit 

edilirse kaydı yapılacaktı (31. Madde). Kız rüşdiyelerinde okutulacak dersler şu şekilde 

belirlenmiştir (29. Madde): Mebâdi-i Ulûm-ı Diniye, Muhtasar Tarih ve Coğrafya, Lisân-ı 

Osmanî Kavâidi, Hesâb ve Defter Tutmak Usûlü, Mebâdi-i Kavâid-i Arabiye ve Farisiye, 

Nakışa medâr olacak derecede Resim, İmlâ ve İnşâ, Ameliyât-ı Hiyâtiye (Biçki-Dikiş), 

Müntehabât-ı Edebiye, Tedbir-i Menzil (Ev İdaresi), Musiki (mecburi değildir).  Din dersleri 

ise her cemaatin kendi diliyle yapılacak ve Mebâdi-i Kavâid-i Arabiye ve Farisiye dersleri 

yerine kendi dilleri okutturulacaktır.  Görüldüğü gibi kız rüşdiyelerinin ders programı erkek 

rüşdiyeleriyle önemli ölçüde benzerlik göstermiştir. Okullardaki öğretmen sayısı en az 2, en 

fazla 4 olacaktı. Ayrıca, Ameliyât-ı Hiyâtiye ve Musiki dersleri için birer öğretmen ve birer 

mubassır ile bevvabe görevlendirilecekti (30. Madde). Kız rüşdiyelerinin öğretmenleri kadın 

olacaktı ancak “ehliyetli” kadın öğretmenler yetişinceye kadar “musin ve edib” erkek 

öğretmenlerden yararlanılacaktı (28. Madde). Neticede, Tanzimat döneminin sonunda İstanbul 

ve vilayetlerde toplam 380 erkek rüşdiyesine karşılık, sadece 4 kız rüşdiyesinin bulunması,
105

 

Osmanlı Devleti‟nde kız çocuklarının eğitimde gelinen noktanın tatmin edici olmadığını 

göstermektedir.  

Manastır Vilayeti‟nde kız çocuklarının rüşdiye düzeyindeki eğitimlerine geç bir tarihte, 

1888 yılında başlanmıştır.
106

 Bu tarih, İstanbul‟da açılan ilk kız rüşdiyesi olan Cevri Kalfa İnâs 

Mektebi‟nden 30, vilayette açılan ilk erkek rüşdiyesinden tam 33 sene sonradır. Dolayısıyla 

Manastır‟da açılan kız rüşdiyesi kimi vilayetlere göre erken bir tarihte açılmış olsa da, 

imparatorluğun pek çok yerinde olduğu gibi burada da kız çocuklarının eğitiminin ihmal 

edilmiş olduğu kesindir. Bunda merkezi yönetimin payı varsa da, yerel ve toplumsal şartların 

da büyük bir payı olduğu kuşkusuzdur.  

Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin ilk öğretmenleri Muallime-i Evvel Fatıma Hanım ve 

Muallime-i Sâni Naime Hanım‟dır. Okulun ilk yılındaki öğrenci sayısı 26‟dır.
107

 1895/1896-

1896/1897 öğretim yılına kadar okulda iki öğretmen görev yapmaya devam etmiştir. 

Öğretmenlere bir de bevvabe yardımcı olmuştur.
108

 Vilayet ve Maarif Salnamelerindeki 

bilgilerden hareketle Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin öğretmen ve öğrenci durumunun şu şekilde 

olduğu anlaşılmaktadır:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Düstûr, 1. Tertib, c.II, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1289, s.189-190. 
105 Songül Keçeci Kurt, Yabancı Okullara Karşı Osmanlı Refleksi/Özel İslam Mektepleri, İzmir, 2013, s.41. 
106 BOA., İ.DH., 1084/85067, 04 N. 1305. 
107 SVM, H.1305, s.157 
108 Bakınız: SVM, H. 1313, s.74; SVM, H. 1314, s.76. 
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Tablo 4: 1305-1321 (1887/1888-1903/1904) arasında Manastır İnâs 

Rüşdiyesi‟nin öğretmen ve öğrenci durumu
109

  

 

 Tablo 4‟te belirtilen 1316 Maarif Salnamesine göre, (1313-1314 ders yılından itibaren) 

Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin öğretmen sayısı ikiden dörde çıkmıştır. Okulun öğretmen sayısı 

1898/1899-1899/1900 eğitim öğretim yılında üçe inmiş olmasına rağmen, 1900/1901-

1901/1902 eğitim öğretim yılında tekrar dörde çıkmıştır. Okuldaki öğretmen kadroları ise 

Muallime-i Evvellik, Muallime-i Sâniyelik, Muallime-i Sâliselik ve Nakış Öğretmenliği‟dir. 

Nakış Muallimliği kadrosu 1892 yılında ihdas edilmiştir.
110

 Bu görevi, okulun Muallime-i 

Evveli Hasibe Hanım, rahatsızlığından dolayı görevinden ayrılıp yerine Aspasya Hanımın 

atandığı 1895/1896 yılına kadar yürütmüştür.
111

 

Tablo 4‟de belirtilen dönemlerde, isimlerinden anlaşıldığı üzere, Nakış öğretmeni 

dışındaki öğretmenlerin tamamı Müslüman olmasına rağmen, Nakış öğretmeninin hep 

Gayrimüslim olduğu görülmektedir. Bu bağlamda okulda Nakış Öğretmeni olarak Aspasya, 

Agaveni ve Victoria hanımlar görev yapmışlardır.  

 Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin öğrenci durumuna baktığımızda, öğrenci sayısında sürekli 

bir artışın olduğu görülmektedir. Okulun kuruluş yılında 26 olan öğrenci sayısı, 1895/1896-

1896/1897 eğitim öğretim yılında 46‟ya, 1898/1899-1899/1900 döneminde 57‟ye, 1900/1901-

1901/1902 döneminde ise 84‟e yükselmiştir. Bu durum okula Manastır‟da halkın ilgi 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

  Okulun açıldıktan sonra geç de olsa araç gereç ihtiyacının merkezî yönetim tarafından 

karşılanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle, ihtiyaç duyulan harita ve dünya küresi gibi 

materyallerin büyük ölçüde temin edildiği görülmektedir. Bu çerçevede okulun talep etmiş 

olduğu haritalar ve dünya küresi açılışından iki yıl sonra 1890 yılında gönderilmiştir. 

                                                           
109 SVM, H. 1305, s.157; SVM, H. 1308, s.39; SVM, H. 1313, s.74; SVM, H. 1314, s.76; SNMU, H. 1316, s.1188; 

SNMU, H. 1317, s.1389; SNMU, H. 1318, s.1562; SNMU, H. 1319, s.891; SNMU, H. 1321, s.667. 1308 yılı 

salnamesinde Manastır İnâs Rüşdiyesi‟ne dair herhangi bir başlık açıklamamıştır. Ancak salnamenin 39. sayfasında 

okullar hakkında istatistikî bilginin verildiği “Mesâcid ve mekâtib-i sâire” kısmında şehirde 1 inâs rüşdiyesinin 

bulunduğu belirtilmiştir. SVM, H. 1308, s.39. 
110 BOA., MF.MKT., 156/31, 22 Ca. 1310. 
111 Bakınız: BOA., MF.MKT., 184/132, 20 R. 1311. 
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Gönderilen haritalar arasında Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya haritaları 

bulunmaktaydı.
112

 Asya haritasının mevcudu bulunmadığından gönderilememiştir. İlginçtir ki, 

mevcudu olmayan Asya haritası ancak iki yıl sonra temin edilip okula gönderilebilmiştir.
113

 Bu 

ise okulun kimi ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi bir şekilde gecikmelerin yaşandığını 

göstermektedir. 

Belirtmek gerekir ki, 1890 yılı başlarında Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin gelişimi açısından 

önemli bir adım atılmıştır. Bu adım, Rüşdiye‟nin masraflarının karşılaması (maarif-i 

müteferrikası) için hayli önem arz eden bir gelirin tahsis edilmesiydi. Söz konusu gelir ise, 

kapatılan rüşdiyelere vakfedilmiş gelirden ayrılan paydı.
114

 

Manastır İnâs Rüşdiyesi, sonraki yıllarda vilayet dâhilinde açılan inâs rüşdiyelerinin 

öğretmen ihtiyacını karşılayan okullardan biri olmuştur. Örneğin, Pirlepe İnâs Rüşdiyesi‟nin 

kuruluşundan sonra gerekli olan öğretmenlerin temininde Manastır İnâs Rüşdiyesi 

mezunlarından yararlanılmıştır. 1903 yılında Manastır İnâs Mekteb-i Rüşdiyesi‟nden mezun 

Süeda Hanım Pirlepe İbtidai İnâs Mektebi‟ne bir öğretmen atanıncaya kadar öğretmenlik 

görevini vekâleten yürütmüştür.
115

 Yine, 1907 yılında aynı okulda öğretmen olarak görev 

yapan Mihriban Hanım Manastır İnâs Rüşdiyesi mezunudur.
116

 

 4. 2. Kazalarda Açılan İnâs (Kız) Rüşdiyeleri  

Kazalardaki inâs rüşdiyeleri, merkezdeki Manastır İnâs Rüşdiyesi‟nin açılmasından on iki 

yıl sonra tesis edilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede vilayet merkezinin dışında Serfiçe, 

Alasonya, Pirlepe, Görice, İlbasan ve Grebne‟de inâs rüşdiyeleri açılmıştır.  

Bu rüşdiyelerden Serfiçe ve Alasonya rüşdiyeleri kazalarda açılan ilk rüşdiyeler olarak 

öne çıkmaktadır. Serfiçe‟de açılan inâs rüşdiyesi, Manastır vilayeti dâhilinde açılan ilk 

rüşdiyedir.
117

 Serfiçe İnâs Rüşdiyesi, Kevser Hanım'ın okulun Muallime-i Ulalığı‟na tayin 

edilmesiyle 1900 yılında eğitim öğretime başlamıştır.
118

 Alasonya İnâs Rüşdiyesi ise mahalli 

askerî ve mülkî erkânın hazır bulunduğu resmi bir törenle 1902 yılında açılmıştır.
119

  

1900/1901-1901/1902 eğitim-öğretim döneminde bir öğretmenin görev yaptığı Serfiçe 

İnâs Rüşdiyesi‟nin öğrenci sayısı 100‟dür.
120

 Aynı eğitim-öğretim döneminde Alasonya İnâs 

Rüşdiyesi‟nde ise Fatıma Şükriye Hanım ve Hüsniye Hanım adında iki öğretmen görev 

yapmıştır.  Bu dönemde Alasonya İnâs Rüşdiyesi‟nin öğrenci sayısı da 76‟dır. Her iki okulun 

fazla öğrenciye sahip olmasını, kazalarda ilk yıllarda inâs rüşdiyelerine halk tarafından rağbet 

edildiğinin bir göstergesi olarak kabul etmek gerekir.  

Kuşkusuz inâs rüşdiyelerinde tahsil gören öğrencilerin eğitim düzeyi, başarısı ve 

programın ne ölçüde uygulandığına dair sağlıklı bilgi edinmek mümkün değildir. Bununla 

                                                           
112 BOA., MF.MKT., 116/36, 16 B. 1307; MF.MKT., 116/110, 7 Z. 1307. 
113 BOA., MF.MKT., 137/83, 21 Ş. 1309. 
114 BOA., MF.MKT., 136/79, 9 Ş. 1309. 
115 BOA., MF.MKT., 689/49, 7 Z. 1320. 
116 BOA., MF.MKT., 1004/19, 21 Ca. 1325. 
117 1321 yılı Maarif Salnamesinde Serfiçe İnâs Rüşdiye‟nin açılış tarihi 1318 (1900/1901), Alasonya İnâs 

Rüşdiyesi‟nin açılış tarihi ise 1317 (1899/1900) olarak verilmiştir (SNMU, H. 1321, s.675). Bu bilgi Alasonya İnâs 

Rüşdiyesi, Serfiçe İnâs Rüşdiyesi‟nden bir yıl önce açılıp kazalardaki ilk inâs rüşdiyesi olma intibaı vermiş olsa da, 

yukarıda belirtildiği üzere Maarif Nezareti ile Manastır Valiliği arasındaki yazışmalar, Serfiçe İnâs Rüşdiyesi‟nin 

Alasonya İnâs Rüşdiyesi‟den daha önce açılmış olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Serfiçe İnâs Rüşdiyesi‟nin 

Manastır Vilayeti‟ne tabi kazalarda açılan ilk inâs rüşdiyesi olduğu anlaşılmaktadır. 
118 BOA., MF.MKT., 484/52, 30 N. 1317. 
119 BOA., MF.MKT., 618/79, 24 Z. 1319. 
120 SNMU, H. 1321, s.667. 
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birlikte, 1901/1902 yılında yapılan bir tahkikat raporu, Alansonya İnâs Rüşdiyesi‟nde verilen 

eğitimin niteliği hakkında genel mahiyette de olsa bazı önemli bilgiler vermektedir. Rapora 

göre Alasonya İnâs Rüşdiyesi öğrencileri İlmihal, Kuran-ı Kerim, Tecvid, Kıraatten “ala (iyi)”, 

Sarf-ı Osmanî ve İmla‟dan “vasat (orta)”, coğrafyadan tarifat ve yalnız Avrupa kıtası ile İlm-i 

Hesap‟tan sayma, toplama, bölme, çıkarma gibi işlemlerde diğer okullardan geri kalmayacak 

düzeyde oldukları anlaşılmaktadır.
121

 Ayrıca söz konusu rapor bize okulun öğrenci sayısı ve 

yapısına ilişkin de bilgi vermektedir. Buna göre tahkikatın yapıldığı 1903 yılından önce okulun 

öğrenci sayısı 106‟dır. Ancak, tahkikatın yapıldığı sırada okulun öğrenci sayısı %50 civarında 

düşmüştür. Öğrenci sayısındaki düşüşün farklı nedenlerden kaynaklanmış olduğu ortaya 

çıkmıştır. Rapora göre bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz: Babaları yönetici olanların 

tayinlerinin çıkması (20 öğrenci), sınavlardan başarısız olunması (3 öğrenci), evinde çalışmak 

için öğrencinin velisi tarafından okuldan alınması (1 öğrenci),  dersler ve nakış öğretiminde 

“pek ziyade” baskıya maruz kalınması (4 öğrenci), ekonomik durumun elverişsizliği, kendi 

rızası ile okuldan ayrılma. Görüldüğü gibi, Alasonya İnâs Rüşdiyesi‟nin öğrenci sayısının 

hatırı sayılır bir kısmını şehirde görev yapan askerî ve sivil yöneticilerin çocukları 

oluşturmuştur. Diğer taraftan öğrencilerin okuldan ayrılmalarında büyük ölçüde ailevi nedenler 

etken olmuşsa da, eğitimde baskı unsurunun kullanılması rüşdiyelerin geleneksel öğretim 

metotlarının etkisinden kurtulamamış olduğunu göstermiştir. Ya da yeni okullarda modern 

usullere göre eğitim verecek insan gücünün yetersizliği ortaya çıkmaktadır. 

Serfiçe ve Alasonya‟daki bu ilk rüşdiyeleri, 1-2 yıl sonra Pirlepe, İlbasan ve Görice‟de 

açılan rüşdiyeler takip etmiştir. 1903 yılında açılan Pirlepe, 1904 yılında açılan İlbasan 

rüşdiyelerinin, başka inâs rüşdiyelerinde görüldüğü gibi, ilk yıllarda yaşadıkları sorunlardan 

biri öğretmen ihtiyacının karşılanamaması olmuştur.
122

 Bu tür durumlarda genellikle, asaleten 

öğretmen tayinine kadar, ibtidai okulu öğretmenlerinden, ya da Manastır İnâs Mektebi 

mezunlarından istifade edilmiştir.  Mesela, Pirlepe İnâs Mektebi'ne asaleten Seher Hanım‟ın 

atanmasına kadar, okulda öğretmen olarak Manastır İnâs Mekteb-i Rüşdisi‟nden mezun Süeda 

Hanım vekâleten görev yapmıştır.
123

 Ancak, Pirlepe İnâs Rüşdiyesi, yetersizlik ve ilgisizlik 

nedeniyle fazla yaşayamamıştır. Açılışından üç yıl sonra İbtidai okuluna dönüştürülerek 

rüşdiye eğitimi sonlandırılmıştır. Bu sırada okuldaki görevini devam ettiren Seher Hanım 

Yenivaroş Rüşdiyesi‟ne tayin edilmiştir.
124

 Yeni açılan Pirlepe İnâs İbtidadi öğretmenliğine de 

-Seher Hanımın yerine- yukarıda değinildiği gibi Manastır İnâs Rüşdiyesi mezunlarından 

Mihriban Hanım atanmıştır.
125

 Bu atamayı müteakiben okulun Muallim-i Sâniliğine yapılan 

atama ile okuldaki öğretmen sayısı ikiye çıkarılmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen inâs rüşdiyelerinden Cuma kazasındaki Grebne İnâs Rüşdiyesi 

Manastır Vilayeti dâhilinde geç açılan rüşdiyelerdendir. Belgelerden fazla bilgi 

edinemediğimiz Grebne İnâs Rüşdiyesi‟ne 1909 yılında Hayriye Hanım adında bir 

öğretmeninin tayin edilmiş olduğunu tespit etmekteyiz.
126

 

C. SONUÇ 

19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan rüşdiyeler, Osmanlı eğitim sisteminin 

modernleştirilmesinde sahip olduğu konum itibariyle varlığını ve gelişimini devletin sonuna 

kadar devam ettirmiştir. Bu çerçevede yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı taşrasında 

                                                           
121 Raporda bu tespite, bizzat Müfettiş tarafından öğrencilerin çoğunluğunun sınav yapılarak ulaşıldığı belirtilmiştir. 
122 BOA., MF.MKT., 746/1, 9 Ş. 1321. 
123 BOA., MF.MKT., 689/49, 7 Z. 1320; MF.MKT., 755/29, 13 L. 1321. 
124 BOA., MF.MKT., 912/62, 29 Z. 1323. 
125 BOA., MF.MKT., 1004/1, 9 Ş. 1321. 
126 BOA., MF.MKT., 1129/28, 26 Ca. 1327. 
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yaygınlaşmaya başlayan rüşdiyelerin ilk olarak boy göstermeye başladıkları yerlerden biri 

Manastır Vilayeti olmuştur. Bununla birlikte, 1855 yılında tesis edilen Manastır Rüşdiyesi II. 

Mahmud‟un 1838‟de açtığı ilk rüşdiye ile karşılaştırıldığında, Manastır‟da rüşdiye düzeyindeki 

eğitime erken bir tarihte başlandığı söylenemez. Rüşdiyelerin Manastır vilayeti dâhilindeki 

kazalarda tesis edilmeye başlanması ise merkezdeki rüşdiyeden 8-10 yıl sonradır. II. 

Abdülhamid dönemi sonlarına kadar Manastır Vilayeti‟ndeki rüşdiye sayısı 16‟sı erkek, 7‟si 

kız olmak üzere 26‟yı bulmuştur. Kız rüşdiyelerinin tamamı, erkek rüşdiyelerinin 12‟si II. 

Abdülhamid zamanında tesis edilmiştir. Bu bakımdan, II. Abdülhamid döneminde eğitim 

alanında görülen modernleşme çabası, biçim ve içerik yönüyle Tanzimat reformlarının bir 

devamı ve uygulamaya konulması şeklinde kendini göstermiştir.  

Manastır vilayetindeki rüşdiye okulları, büyük ölçüde vilayet maarif hissesi ve yörenin 

varlıklı, nüfuzlu kimselerinin yardımı ile tesis edilebilmiştir. Zaman zaman, lağvedilen 

müesseselerin vakıf gelirlerinden de istifade edilme yoluna gidilmiştir. Ancak rüşdiyelerin 

gerek ortaya çıkışı, gerekse onarım ve diğer mali ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde önemli 

sorunlarla karşılaşılmıştır. Hatta malî yetersizlikler kimi zaman yerel yöneticileri, kaynakların 

kullanımı konusunda ibtidai eğitimini öne almak gibi bir tercihte bulunmaya sevk etmiştir. 

Rüşdiye eğitiminde başarısız olunan yerlerde de ibtidai eğitimine dönüldüğü gözden 

kaçmamaktadır. Genel olarak Manastır Vilayeti dâhilindeki rüşdiyelerin -bazı bölgelerdeki 

düşüşe rağmen- öğrenci sayılarında görülen artış, bölge halkının modern eğitimin tahsiline 

ilgili ve istekli olduğunun bir işareti olarak kabul edilebilir. Ancak, çoğu zaman fizikî altyapıyı 

destekleyecek malî sıkıntılar, sıbyan mekteplerinden gelen hazırlıksız öğrenci yapısı ve 

modern eğitimi uygulayabilen nitelikli öğretmen kadrosundaki yetersizlik, rüşdiyelerin daha 

başından beri ciddi sorunlarla boğuşması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, bir şekilde 

binası yapılan veya kiralanan, öğretmen tayin edilen rüşdiyelerdeki eğitimin niteliği konusunda 

çok da iyimser olmak güçtür. Nitekim, Osmanlı yöneticilerinin kendileri bile, zaman zaman 

okullarının yetersizliğini yabancı okullarla mukayese ederek özeleştiri yapmaktan geri 

kalmamışlardır. Özellikle kız çocuklarının rüşdiye eğitimi konusundaki ihmalinin çok daha 

büyük olduğunu belirtmek gerekir. Kız çocuklarının eğitiminde yaşanan sorunların ilk sırasına, 

nitelikli öğretmen kadrosunun yetersizliğini koymak abartılı olmasa gerektir.  Bu bakımdan, 

Manastır vilayetindeki ilk kız rüşdiyesi olan Manastır İnâs Rüşdiyesi, verdiği mezunlarla kaza 

rüşdiyelerinin öğretmen ihtiyacını karşılamakta önemli bir yere sahip olmuştur.   
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