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DARU'L-MUALLİMİN'İN USÜL VE ESASINA DAiR YA YIM
LANAN 1267/1851 TARİHLİ NİZAMNAME 

Dr. Cahit KÜLEKÇİ* 
Özet 
Medrese, Osmanlı Devleti'nde yaygın eğitim veren ve talebelerine belir

li düzeyde yeni dünya görüşü kazandıran çok kültürlü bir eğitim kurumudur. 
Medreselerde 'şahsi gelişim' esas ıı.J.ıı;ırruş ve bu esas doğrultusunda bireyler 
arasında fırsat eşitliği oluşturularak, her kesimden talebenin katılırın sağlan
rruştır. Medreseler, Osmanlı topluJ,Ilunun tamamlayıcı bir ögesi olarak talebe
lerine standart düzeyde bir entelektüel birikim ve sahip olunan bu birikirnin 
paylaşılmasına da hizmet etmiştir. Bu çalışma, medreselerle birlikte gelişen 
modem eğitim kurumlarına öğretmen sağlayan 'Dfuu'l-muallirrıln' üzerinde 
durmuş ve Osmanlı'nın son dönernindeki eğitim faaliyetlerine dikkat çekmiş
tir. 

The Regulation (Nizanınfune) of Daru'l-Mualliınin Showing The 
Procedures and Principles Dated 1267/1851 

Abstract 
The Madrasas provided for a comman education, culture and shared 

world-view among the mosaic of Muslim peoples of diverse ethnic origins. 
They also functioned to ensure equality of opportunity in education for the 
individual, as well as providing for mobility among the various strata of soci
ety. Madrasas were an integral part of social life, resting ona comman intel
leetual ground, and sharing a comman world-view grounded. This study, 
analyzed the 'Dfuu'l-muallirrıln (Teacher Training College)' supplying teach
ers to institution of modem education improving with madrasah. 

Anahtar Keliıneler: Osmanlı Devleti, Eğitim, Medrese, Dfuu'l
Muallirrıln,Mekteb 

Keywords: Ottoman State, Education, Madrasah, Teaeber Training Col
lege, School 

Giriş 
Osmanlı Devleti'nin eğitim siteminin 'modernleşme' sürecine 1856 tari

hli Isiahat Fermanı ile resmen dikkat çekilrniştir. 1 Ferman da; halkın ce
haJ.etinin giderilmesi için eğitiminin sağlanması, her düzeyde ve alanda 
eğitimin ele alınması, verilen eğitimlecin hem dünya hem din için geçerli 
olması, eğitim kururnlarının devletin uygun olan her yerinde açılması üz
erinde durulmuş, bu çerçevede Avrupa'nın eğitim, bilim ve sermayesinden 
yararlanılacağı belirtilrniştir.2 

Bununla beraber XIX. yüzyılın ortalarında, yaygın eğitim kurumu olan 
'medrese'Ierin dışında öğretim kururnlarının açılması gerekli görülmüş ve 

* Dicle Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatlan Anabilim Dalı. 
1 Isiahat Fennanı, öncesi ve sonrası için bkz: Cevdet Paşa, Tezô.kir, 1-12, Hzr: Cavid 

BAYSUN; Ankara 1986, s. 70 vd. 
2 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbull994, s. 139, 140. 
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Sıbyan Mektepleri'nden daha üst seviyedeki 'Rüşdiyeler'in açılması bu şe
kilde gerçekleşnıiştir.3 Öğretim süresi dört yıl olan bu okullarda 'Mebadi-i 
Ulum-i Dfniyye, Lisan-ı Osmanf Kavaidi, İmla ve İnşa, Tertfb-i Cedfd Üzere 
Kavllid-i Arabiyye ve Farisiyye, Tersfm-i Hutut, Mebadi-i Hendese, Defter 
Tutmak UsUlü, Tarzh-i Umumf, Tarm-i Osmanf, Coğrafya, Jimnastik, okulun 
bulunduğu yerde en çok kullanılan dil, ticarz merkezlerde zeki öğrencilerden 
istekliZere dördüncü yılda Fransızca' dersleri verilmesi öngörülmüştür.4 

Rüşdiyelerin prograrnında yer alan tüm bıı derslerin verilebilmesine 
yönelik öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmamızın konusunu 
teşkil eden 'Daru'l-muallimin' tesis edilmiştir. Gelenelesel eğitim kurum
larında verilen derslerin yanı sıra teknik ilimleri de kapsayan programlarla 
donatılan dfuu'l-mualliminin5 ihtiyaç duyduğu teknik malzemeler de kimi 
zaman 'Mühendishiine-i Hümayfin'dan karşılanmıştır.6 

Devlet tarafından oldukça önemsendiği anlaşılan, dfuu'l-mualliminden 
mezun olanların yurt dışındaki belli merkeziere giderek matematik, fizik gibi 
sayısal alanlarda ihtisas yaptıkları da belirtilmektedir.7 Bunun yanı sıra 
dfuu'l-mualliminde görev yapai:ı eğitimeHer gibi öğrencilerin sıkı disiplin 
altında oldukları, eğitim kururnlarındaki dururnlarının idan funirlerince takip 
edildiği de ifade edilmektedir. Bu paralelde dfuu'l-muallimin öğrencilerinden 
olan birisine, izinsiz olarak eşi ve akrabalarıyla birlikte Bursa'ya gitmesi 
hasebiyle soruşturma açılmış, olayın tekrarına mahal verilmemesi için gerekli 
tedbirlerin alınması istennıiştir.8 

1847 yılından itibaren eğitime başlayan dfuu'l-mualliminle ilgili, tam 
metnini neşredeceğinıiz nizarnnameden ayn olarak, çeşitli düzenlernelerin 
yapıldığı da görülmektedir. Düzenlemeler hem 'muallimler'e hem de 'tedris 
usfilü'ne matuftur.9 

. 

Dfuu'l-muallimin kurumu ile aynı amaca hizmet amacıyla tesis edilen 
bir başka eğitim kurumu da 'daru'I-muallimat'dır. Dfuu'l-muallimatın ilk 
prograrnında yer alan d~rsler şunlardır: 'Meblldi-i Ulum-ı Dfniyye ve Ahlak, 
Kavaid-i Lisan ve İnşa, Hesap, Nakış ve Ameliyat-ı Hiyatiyye, Resim, Hatt-ı 
Sülus ve Nesih, Tarzh-i Osm{j.nf, Coğrafya.' 1873-1874'te Rik'a yazısı ile bir 
yıl sonra Müzik dersi de konmuş ancak çeşitli sebeplerle bu ders programa 

3 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey, 
UK 1977, II,. 107 

4 Yahya Akyüz, age.,s. 144 
5 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, age.,ll, 107 
6 BOA, A.MKT., D. lll G. 64 (1264) 
7 Beverley Male, Revolutionary Afghanistan: A Reappraisal, London 1982, s. 26 
8 BOA, A.MKT.UM., D. 30 G. 28 (1266) 
9 . 

BOA, I.DH., D. 30 G. 28 (1263) 
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alınmamıştır. 10 Fakat 1873 tarihli bir veslkada dfuu'l-muallimatta müzik 
öğretmeni olarak görev yapan Refıka Hanım'a maaş tahsis edilmesi bu bilgiyi 
doğrulamamaktadır. 11 

· 

1869 tarihinde yayımlanarak; yürürlüğe giren Maarif-i U mürniye Ni
zarnnamesi'nin 68. Maddesinde· dfiru'l-muallimatın kuruluş amacı 'kız 
sıbyan ve rüşdiye mekteblerine kadın öğretmen yetiştirmek' olarak belir
tilmiş tir. 12 

1870 yılında kurulduğu çeşitli araştırmalarda ifade edilen dfuu'l
muallimat, 1924 yılında kapatılmıştır; 13 

Ancak hicr11280, ı:rlllad11863 tarihli bir veslkil.da 'daru'l-mualliınat'a 
yapılan tayinlerden bahsedilmesi,14 kurumun 1870'den önce de var olduğunu 
göstermektedir. Çalışmamızın sınırları dolayısıyla bu durumu bir başka çal
ışmada tetklk etmeyi düşünmekteyiz. 

Dfuu'l-muallim1nin çalışma esaslarını gösteren nizarnnfunenin metni şu 
şekildedir: 15 

Dfıru 'l-Muallimfnin Nizamnfımesidir. 

Talebesinin Kemiyet Ve Keyfiyetieri 
Birinci Bend 
Dfuu'l-muallim1nin asıl talebesi muvazzaf olarak yirmi kişiden ibaret 

olacaktır. Bunlardan ma' ada bazı mülazımlar dahi yazılıp ancak onlar muvaz
zaf olmayacaklardır. 

İkinciBend 
Dfuu'l-muallim1nin talebesi Arçı.biyye'de ibare istilıracına ve hüsn-i 

ifadeye muktedir ve Farisi ve riyaziyat tahsiline müste'id olmak ve etvar-ı 
zeı:rllme ashabından olmamak şarttır. 

Talebe VeMüliiziın Yazmanin UsUlü 
Birinci Bend 
Birisi Daru'l-muallim1n talebeliğine alınacak oldukta baş mülazım kim 

ise o alınacaktır. Ve eğer mülazım yok ise bir imtihan açilıp sıfat-ı matlübe-i 
meşruhactan her kim bulunur ise Dfuu'l-mualliı:rlln talebeliğine alınacaktır. Ve 
eğer sıfat-ı mezküreden birkaç kişi bulunur ise imtihancia en 'ala davranan 
talebeliğe alınıp saideri dahi 'ala meratibihim mülazım tahrlr olunacaktır. 

10 Yahya AKYÜZ, · 'Osmanlı Son Döneminde Kızlann Eğitimi ve Öğretmen Faika 
Ünlüer'in Yetişmesi ve Meslek Hayatı', Milli Eğİtim Bakanlığı Dergisi, s. 143, Ankara 
1999 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 

11 BOA, A.MKT. MHM., D. 465 G. 38 (1290) 
12 Düstur, 1. Tertip, c. II, s. 184 vd. 
13 Cemil Öztürk, 'Diiru'l-muallimiit', DİA, Vill, 549, 550 
14 . 

BOA, I. DH., D. 519 G. 35337 (1280) 
15 . BOA, I. MV., N. 6894 (1267) 
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hdnciBend . . . 
Yazılacak mülazımlann sıfat-ı matlfibeden buluhduklannı inübeyyin bir 

kıfa mülazemet kağıdı yazdınlıp hocalann mühürleriyle temhir olunduktan 
sonra kayd ve kabfil olunduklan ve kaçıncı mülazım olduklan dahi müHize
met kağıtlannın zeyline şerh verilmeyerek meclis tarafından temhir olunacak
tır. 

ÜçüncüBend 
Gerek talebenin yazılması ve gerek mülazımlann birbirine terclh olun

ması Meclis-i Maarif-i Umômiye'nin re'yi ile olacak ise de bu iki husfisu 
Dfuu'l-mualliınln hocalanmn dahi üçünün birden tasdiki şart olunduğundan 
asla iltizam ve tesahüb rnisüllü şeylerin vukfiunu tecviz etmeyeceklerine 
mfima Heyhim hocalann tahllfi lazım gelir. 

Dördüncü Bend 
Dfuu'l-muallirnlıı talebesi müddet-i muayyenede lazım olacak miilfimatı 

tahsll ettiklerinden gerek Dersaadet'te ve gerek taşralarda her ne vakit ve her 
ne tarafa Mek:teb-i Rüşdiyye hocalığı ile me' mür olsalar asla imtina etmeye
ceklerini mübeyyin ellerinden birer kıfa sened alınıp mecliste hıfz olunacak
tır. 

TalebeVe Mülazimlarin Müddet-İ Tahsilleri Ve Sftret-İ iştigalleri 
Birinci Bend 
Dfuu'l-mualliınln talebesinin müddet-i tahsilleri üç sene olup ancak 

1267 senesinden eski bulunaniann müddet-i sabıkalan bir sene bedelinden 
tutulup tarm-i mezkfirdan sonra onlann müddet-i tahsilleri iki sene olacaktır. 

hdnciBend 
Dfuu '1-mualliınln talebesi takriben senenin 1 O ayından haftada 5 . gün 

devam üzre fünfin-u lazımeyi tahslle mecbur olacaklardır. 
ÜçüncüBend 
Mülazırnlann eyyarnı mülazemetleri müddet-i tahsll olan üç seneye 

mahsfib olmayacağından mülazemetleri hengiimından devama mecbUr olma
yacaktır. 

Dördüncü Bend 
Müddet-i mu'ayyenede Dfuu'l-muallirnlıı talebesi usfil-i ifade ve ta'lirni 

ve lisan-ı Farisi'yi öğrenip riyaziyattan dalll fenn-i hisabı ve lazım olacak 
mertebe-i hendese ve mesiiha ve heyet-i coğrafyayı istihzar edeceklerdir. 

Daru'l-Muallimin Talebesi Hakkinda İcra Olunacak Muamele 
Birinci Bend 
Dfuu'l-mualliınln talebesinden özr-ü şen'si olmayarak devam etmeyen 

olur ise maaşı kat' ile ilıraç olunup yerine diğeri alınacaktır. 
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İkinci Be:O:d 
. Diiru'l-muallirrıln talebesinin müddetleri munkaz! oldukta imtihan ol

unup. Mekteb-i Rüşdiyye hQcalığına kesb-i liyakat etmiş olanlann Mekteb-i 
Rüşdiyye hocalığına intihab olund,uklannı mübeyyin hocalann mühürleri ve 
Meclis-i Maarif-i Umômiyye'niİı -büyük mührü ile memhur bir kıfa şe
Mdetname verilecektir. Ve kaçıncı müntehab olduklan dalı! şehadetnamelerin 
zeyline işaret olunacaktır. Kesb-i liyakat etmemiş olanlann maaşlan kat' ile 
ilıraç olunup yerlerine diğerleri alınacaktır. Ve talebe bu irntihana girrneğe 
mecbur olacaklanndan imtihandan imtina' edenler olıı.r ise onlar dalı! bu 
surette ilıraç olunacaklandır. Muhriclerin mu!dlik gibi bazı hizmetlerde 
istihdamlan caiz olacaklardır. 

ÜçüncüBend 
Diiru'l-muallirrılnde senede bir kere ve !dibına göre birkaç kere imtihan 

açılıp Mekteb-i Rüşdiyye'ye kesb-i liyakat etmiş olanlar bulunursa ber veeh
i şurı1h yedierine intihab şehadetnameleri verilecektir. Ve kesb-i liyakat eden 
olanlar dahi devama terg!b olunacaklardır. Ancak talebe bu imtihana girmeye 
mecbur olmayıp canı isteyenler girecektir. 

Müntebiblerin Ah vali 
Birinci Bend 
Şehadetname müntehib olanlar rnekatih hizmetinde kesb-i mümarese 

için evvel emirde mu!dlik ile istilıdam olunacaklardır. Ve eğer açıkta bir 
muidlik bulunmaz ise takıir ve terfi-i malumat için yine Diiru'l-muallirrılne 
devam edeceklerdir. 

İkinciBend 
Bir Mekteb-i Rüşdiyye hocalığı mahlı11 oldukta veyahut yeniden bir 

Mekteb-i Rüşdiyye yapıldıkta baş müntehib ta'y!n olunacaktır. Fakat kendi 
nzasıyla hakkını roadununda bulunan müntehiblerden diğer tilib olana terk 
edildiği halde baş müntehibliğine bir halel gelmeyip fakat Dfuu'l
muallirrıln'den maaşı kat' olunarak yerine diğeri me'mur olacaktır. 

ÜçüncüBend 
Zuhı1r edecek Mekteb-i Rüşdiyye hocalığı baş müntehibin hakkı 

olduğu gibi müntehiblerden diğer tilibi bulunduğu vakitte baş müntehib zik
rolunan me'muru kabul etmekde dalı! mecbur olacağından gerek Dersaadette 
ve gerek taşralarda bir Mekteb-i Rüşdiyye hocalığı zuhı1r edib müntehibler
den diğer tilibi bulunmadığı halde baş müntehib mezkı1r hocalığı kabule 
mecbur olacaktır. Ve imtina' ederse elinden şehadetnamesi alınıp bir daha 
mekatibe belki maarife dair bir hizmette istilıdam olunmamak üzre tard olu
narak hakkında muamele-i şed!de olunacaktır. 

Ahmed Cevdet 
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Sonuç 
Rüşdiyelerin öğretmen ihtiyacım karşılamak için kurulan daru'l

muallirn1n ve daru'l-mualliınat, Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemine getiri
len yeniliklerden sadece bir kısmım teşkil etmektedir. Çalışmarmza konu olan 
nizamııarne, daru'l-ınuallirn1nin tesis sebebini açıkça ortaya koymaktadır. 
Nizarnnarnede; 

a. Kururnun öğrenci sayısına ve tab! olacağı eğitimin karakterine, 
b. Kurumda eğitim görebilrnek için sahip olunınası gereken hususi

. yetlere, 
c. Kuruında verilecek olan eğitimin süresine ve öğrencilerin devarn du

rumlarına, 

d. Öğrencilere ödenınesi planlanan maaşa, 
e. Kururndan mezun olan öğrencinin nerelerde görevlendirileceğine 

açıklık getirilınekte ancak derslerin muhteviyatıarı ya da isimleri hususunda 
her hangi bir bilgi verilıneınektedir. 

Muhteviyat bakımından daha haciınli olan 1892 tarihli nizarnnarnede, 
ınezkfir bilgilere ek olarak ders isimleri ve haftalık ders saatleri verilmiştir. 
Söz konusu nizarnnaıneyi de bir başka çalışınada tetklk etmeyi düşünmek
teyiz. 
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