
bulunan 546 cilt kitabı buraya vakfet
miştir (VGMA, Bezmiti/em Valide Sultan 

Vakfiyeleri, nr. 32, s. 377) Mektebin üst 
katında bir de padişaha mahsus hünkar 
dairesi yer almaktaydı. 

Darülmaarif'te akutulacak dersler. ho
ca ve yardımcılarla diğer hizmetiiierin 
görev ve maaşları vakfiyesinde ayrıntı
ları ile belirtilmiştir (a.g.e., nr. 32. s. 376-
391 ı Ayrıca programları düzenlemek ve 
bunlara ait sade bir dille yazılmış ders 
kitaplarını hazırlamak üzere E ncümen-i 
Daniş bünyesinde bir bölüm kurulmuş
tur. Encümen -i Daniş'in açılışı da Sultan 
Abdülmecid'in katıldığı bir törenle bu bi
nada yapılmış (ı 8 Temmuz 1851). çalışma
ları da burada devam etmiştir (Cevdet, IV, 
57) Darülmaarif'in ilk Osmanlı darülfü
nununa talebe yetiştirmesi de düşünül
düğünden seviyesi yükseltilerek buraya 
Mekteb-i Maarif .. i Adliyye ve Mekteb-i 
Ulum-i Edebiyye ile rüşdiye mezunları 
imtihanla alınmaya başlanmıştır. Ancak 
bazı muhalif kimselerin Valide Sultan'a 
yanlış bilgiler vermesi üzerine onun em
riyle mektebin mevcudu arttırı lınca eği
timin kalitesi düşmüş ve bir ara "sıbyan 
mektebi derekesine dahi indirilmiştir" 

(Cevdet. IV, 39; Fatma Aliye , s. 52). 1873 
yılında kurulan ilk mülki idadi sınıfları 
Darülmaarif içinde açılmış ve böylece 
mektep fiilen idadf statüsüne geçmiş
tir. ll. Abdülhamid devrinde mektebin bir 
kısmı önce Mekteb-i Mülkiyye'nin, daha 
sonra 1 Eylül 1900'de Darülfünun-ı Şa
hane'nin bazı sınıfiarına ayrılmış (Bilse!. 
s. 23) ve bina ll. Meşrutiyet'in ilanına ka
dar bütün bu öğretim müesseselerini 
içinde barındırmıştır. 

İlk ve orta öğretim seviyesindeki son 
devir Osmanlı öğretim kurum larında mey-
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dana gelen gelişmeleri, bu mektebin za
man içinde geçirdiği değişiklikleri takip 
ederek anlamak mümkündür. Darülma
arif açıldıktan sonra başlangıçta öğre
nim süresi dört yıl olan rüşdiyelerin de 
altı yıla çıkarılmış olduğu, Darülmaarif'e 
ait 1858 yılında basılmış ve ülkemizde 
ayiara göre tertip edilmiş ilk müfredat 
programındaki bir kayıttan anlaşılmak
tadır. Ancak 1869 tarihli Maarif-i UmCı
miyye Nizamnamesi'yle ilk ve orta öğre
tim kurumlarında yapılan bazı düzenle
meler neticesinde dört yıllık rüşdiyeler
den sonra öğrenim süresi üç yıl olan idi'i
dilerin açılması düşünülmüş, bir süre 
düşünce planında kalan bu sistem 1873'
ten itibaren uygulamaya konulunca ilk 
mülki i da di 19 Aralık 187 4 'te Darülma
arif binasında açılmıştır. Bu şekilde Da
rülmaarif binasında giderek ilk, orta ve 
lise seviyesindeki öğretim kurumları bir 
araya toplanmıştır. 

1909'da Mekteb-i Mülkiyye ve darül
fünun Zeyneb Hanım Konağı'na geçince 
NurnCıne-i Terakki İdadisi istanbul Lisesi 
adıyla buraya yerleştirilmiş, ı. Dünya Sa
vaşı başlarında bu lise Galata'daki Saint 
Benait Fransız Lisesi binasına taşınınca 
mektep bu defa inas İdadisi adı altın
da öğretim faaliyetine devam etmiş ve 
bir ara da inas Sultanisi ·ne çevrilmiştir. 
1914'te adı istanbul Selçuk Sultanisi ol
duktan sonra ilk kız orta öğretim mü
essesesi olan bu liseye Bezmialem Sul
tanisi adı verilmiştir. Cumhuriyet'in ila
nma kadar mektep bu adla faaliyetine 
devam etmiştir. ı. Dünya Savaşı sırasın
da bir ara (ı 915) hastahane olarak da 
kullanılan mektep, 1924'te istanbul Kız 
Lisesi adı altında Süleymaniye'de ilga edi
len Meşihat Dairesi binasına taşınınca 
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Darülmaarif binasına tekrar istanbul Er
kek Öğretmen Okulu ile Yüksek Öğret
men Okulu talebeleri yerleştirilmiş, ni
hayet 1933'te buraya yeniden istanbul 
Kız Lisesi taşınmıştır. 1983 yılına kadar 
bu adla öğrenime devam eden lise, bu 
tarihten itibaren Anadolu lisesi statüsü 
kazanarak Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıy
la karma eğitime geçmiştir. 
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Osmanlı Devleti'nde 
1870-1924 yılları arasında 

faaliyet gösteren 
kız öğretmen okullarına verilen ad. 

L ~ 

Kız öğretmen okulları, Tanzimat dev
rinde kızlara ait mekteplerin faaliyete 
geçmesi üzerine bunlara bayan öğretmen 
yetiştirmek için açılmıştır . Önce istanbul 
Darülmuallimatı veya Darülmuallimat-ı 

Aliye adlarıyla İstanbul'da. ardından ll. 
Meşrutiyet döneminde taşradaki bazı vi
layetlerde açılan bu okulların kuruluş 

gayesi, Osmanlı maarifini düzene koy
mayı hedefleyen 1869 tarihli Maarif-i 
UmCımiyye Nizamnamesi'nin 68. mad
desinde kız sıbyan ve rüşdiye mektep
lerine kadın öğretmen yetiştirmek ola
rak belirtilmiştir. Nizamnameye göre. 
sıbyan ve rüşdiye şubelerinden meyda
na gelen darülmuallimatın sıbyan şube
sinin öğretim süresi iki. rüşdiye şubesi-
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ninki üç yıl olacaktı, öğrenci sayısı ise 
elli olarak belirlenmişti. Bu öğrenciler 

mecburi hizmet karşılığında ayda 30-SO 
kuruş arasında harçlık alacaklardı. 

1869 yılı sonunda okulun açılış hazır
lıklarına başlayan Maarif Nezareti bina 
olarak Sultanahmet'te ahşap bir konağı 
kiraladı. 8 Şubat 1870'te okula imtihanla 
öğrenci alındı ve müdürlüğe Emin Efendi 
tayin edildi (BA, irade-Dahiliye, nr. 43.609). 

Darülmuallimat 26 Nisan 1870 tarihin
de, Maarif Nazırı Saffet Paşa'nın İslam'
da kadınların öğretimine önem verildi
ğine ve şer'i tesertürün buna asla engel 
olmadığına işaret eden konuşmasıyla 

açıldı (Türkiye Maarif Tarihi, Il , 671-672). 

Nizamnameye göre okulun sıbyan şube
sinde mebadi-i ulüm-i diniyye, kavaid-i 
!isan-ı Osmani ve kitabet, usül -i ta'lim, 
her cemaatin kendi dili, risale-i ahlak, 
hesap ve defter tutma, tarih-i Osmani 
ve coğrafya, ma'lümat-ı nafia, müsiki, 
dikiş ve na kış dersleri; rüşdiye şubesin
de ise bu derslerle birlikte inşa, Arap
ça ve Farsça, tedbir-i menzil, mebadi-i 
ulüm-i riyaziyye ve tabiiyye ve terzilik 
dersleri okutulacaktı. 

İ lk mezunlarını 1873 yılında veren is
tanbul Darülmuallimatı, 93 Harbi ve bu
nun sonunda Balkanlar'dan gelen muha
cir akını yüzünden iki yıl kadar kapatıldı. 
1881-1882 öğretim yılında okulun mü
dürlüğüne Fatma Zehra Hanım tayin edii
diyse de ertesi yıl okulun yönetimi biri 
kadın, diğeri erkek iki müdüre verildi. 

1892'de okulun öğrenci ihtiyacını kar
şılamak maksadıyla rüşdiye seviyesinde 
bir "ihtiyat kısmı" açıldı (BA, irade- Dahi
liye, nr. 99 248) 189S'te Darülmuallimat 
ve ihtiyat kısmına ait bir talimat yayım
landı. 1900-1901 ders yılında İstanbul 
Darülmuallimatı'nda toplam 3SO öğren
ci bulunuyordu. 

istanbul Darülmuallimatı, ll. Meşruti
yet döneminde bazı değişikliklere uğra
dı. 1910-1911 ders yılında Fatih Çarşam
ba'daki Leyli Kız Sanayi Mektebi'nde ilk 
yatılı darülmuallimat açıldı. Bu okul bir 
yıl sonra Çapa'daki Derviş Paşa Konağı'
na taşındı. 1913-1914 ders yılında öğret
men adaylarına uygulama imkanı sağ
lamak için bir tatbikat mektebi devreye 
sokuldu. 1914-191 S ders yılında yayım
lanan programla istanbul Darülmualli
matı ibtidai kısmı (tatbikat mektebi), ib
tidai darülmuallimatı, ana muallim mek
tebi ve ana mektebi olmak üzere dört 
kısma ayrıldı. 

1331 tarihli (1915) Darülmuallimin ve 
Darülmuallimat Nizamnamesi'nde istan-
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Aliye adıyla ibtidai, ihzari ve ali kısımla
rına ayrıldı. İ btidai kısmın öğretim sü
resi beş, ihzari kısmın iki ve ali kısmın 
üç yıl olarak belirlendi. İbtidai kısmın me
zunları ibtidailere öğretmen, ihzari kıs
mın mezunları ibtidai darülmuallimatla
ra öğretmen ve müfettiş; edebiyat, ta
biiyyat ve riyaziyyat şubelerine ayrılan 
ali kısmın mezunları ise orta ve yüksek 
öğretim okullarına öğretmen olacaklar
dı. Öğretim süresi bir yıl olan ana mual
lim mektebi ve bunun uygulama okulu 
olan ana mektebi de Darülmuallimat-ı 
Aliye'ye bağlıydı. 

Bu nizamnameye göre ibtidai kısmın
da akutulacak başlıca dersler şunlardı: 
Kur'an-ı Kerim ve ma'lümat-ı diniyye, 
siyer, fenn-i terbiyye, usül-i tedris ve 
ilm-i ahval-i rüh, Türkçe, kıraat ve in
şad , ezber, elsine-i ecnebiyye, tarih, coğ
rafya, kozmografya, riyaziyyat, ma'lü
mat-ı tabfıyye, ma'lümat-ı ziraiyye ve 
tatbikatı, usül- i defter. ma'lümat-ı ikti
sadiyye ve idare-i beytiyye, ma'lümat-ı 
ahlakıyye, medeniyye ve hukükıyye, teş
rih, fizyoloji -i beşeri ve hıfzıssıhha, yazı, 
resim, müsiki ve gına , el işleri, terbiye-i 
bedeniyye, tatbikat-ı dersiyye. İhzari kıs
mında da şu dersler bulunuyordu : Kur'
an-ı Kerim, Türkçe, kavaid, edebiyat, ki
tabet ve imla, coğrafya , kozmografya, 
tarih, elsine-i ecnebiyye, hesap, hende
se, cebir, ma'lümat-ı tabiiyye, resim, mü
siki ve gına, terbiye-i bedeniyye, dikiş 

ve tamir, yemek pişirme, çamaşır yıkama 
ve ütü, idare-i beytiyye. Ali kısmında ise 
191 S'te bu okula bağlı olarak açılan İnas 
Darülfünunu'ndaki dersler okutuluyor
du. Ana muallim mektebi program ı ise 
şöyleydi: ilm-i ahval-i rüh, fenn-i terbiy
ye, Frobel usulünde tedrisat ve el işleri
nin nazari kısmı. hesap, hendese, gına 
ve piyano. tarih-i Osman!. Türkçe, ulüm-i 
tabfıyye, h ıfzıssıhha, coğrafya-yı Osma
ni, terbiye-i bedeniyye, resim, tatbikat. 

1915-1916 ders yılında Darülmualli
mat-ı Aliye'de 499'u yatılı. 238'i gündüz
tü olmak üzere 737 öğrenci bulunuyor
du. Aynı yıl İnas Darülfünunu'ndaki öğ
renci sayısı ise sadece dokuzdu. 1916'
da öğretime başlayan ihzari kısmı ilk me
zun larını 1919'da vermiş, fakat aynı yıl 
kapatılmıştır. Beş yılda 370 ana okulu 
öğretmeni yetiştiren ana muallim mek
tebi de bu tarihte kaldırılmıştır. 

İşgal yıllarında faaliyetlerini güçlükle 
sürdüren istanbul Darülmuallimatı. S 
Kasım 1922 tarihli bir tebliğle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Maarif 

Vekaleti'ne bağlandı. Ocak 1923'te oku
lun kadrosu yeniden düzenlendi ve 1923-
1924 ders yılında. kapatılan ihzari kıs
mına denk bir orta darülmuallimat açıl
dı. Tabiiyyat. riyaziyyat. edebiyat ve ta
rih- coğrafya şubelerine ayrılan bu oku
lun öğretim süresi üç yıl dı . 1924-1925 
ders yılında orta darülmuallimat da ka
patılmış ve okul İstanbul Kız Muallim 
Mektebi adını almıştır. 

İstanbul dışındaki darülmuallimatlar, 
ll. Meşrutiyet döneminde bazı vilayet
lerdeki kız rüşdiyelerine birkaç sınıf ila
ve edilmek suretiyle açıldı. Bu okullarda 
da 1331 (1915) tarihli Darülmuallimin ve 
Darülmuallimat Nizamnamesi ile 1332 
(1916) tarihli Darülmuallimin ve Darül
muallimat-ı İbtidaiyye Talimatnamesi hü
kümleri uygulanıyordu. Taşrada açılan 
darülmuallimatların bir kısmı ı. Dünya 
Savaşı'ndan sonra imparatorluk sınırları 
dışında kalmış, bir kısmı da Kurtuluş Sa
vaşı günlerinde kapanmıştır. Bu sebep
le Cumhuriyet döneminin ilk öğretim yı
lında (ı 923- ı 924) Türkiye'de İstanbul Da
rülmuallimatı hariç sadece altı darülmu
allimat bulunuyordu. Bunlar da istan
bul'daki okul gibi 1924-192S ders yılın
dan itibaren kız muallim mektebi adını 
almıştır. 
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