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DARÜIMUALLİMİN 
( .:r.:J...l~b) 

Osmanlı Devleti'nde 
1848-1924 yılları arasında 

faaliyet gösteren erkek öğretmen 
okuHanna verilen ad. 

_j 

Osmanlılar'da öğretmen yetiştirmek 

için okul açma fikrinin ortaya çıkması 
Tanzimat dönemine rastlar. Ancak da
ha önceki devirlerde de "müderris" de
nen hocaların medreselerden yetiştiği, 

bunun yanında Fatih Sultan Mehmed 
zamanında 1 1451-1 481) sıbyan mektep
lerine öğretmen yeti ştirmek için özel bir 
program uygulandığı. Ayasofya ve Eyüp 
medreselerinde uygulanan bu program
da adab -ı mübahase ve usul-i tedris gi 
bi pedagojik formasyon derslerinin bu
lunmasına özen gösterildiği bilinmekte
dir (Fatih Mehmed ll Vak{iyeleri, s. 206, 
257) Fakat bu sonuncu uygulama daha 
sonraki dönemlerde devam etmemiştir. 

Tanzimat ' ın ilanından sonra ll. Mah
mud devrinin 1 1808-1839) son zamanla
rında açı l an rüşdiye mekteplerine öğret

men yetiştirmek amacıyla 16 Mart 1848'
de İstanbul'u n Fatih semtinde darülmu
allimin adıyla bir öğretmen okulu açıldı. 
Üç yıllık olan bu okulun ilk müdürü Ah
med Cevdet (Paşa) idi. Cevdet Paşa ta
rafından hazırlanan ilk darülmuallimin 
nizamnamesi de 21 Mayıs 1852 tarihin
de yürürlüğe girdi. Bu nizamnamede da
rülmualliminin idari ve mali teşkilatının 
yanında mektebe kabul şartları. burada 
okututacak dersler ve mezunların duru
mu ele alınmıştır (BA, irade-Dahiliye, nr. 
80341 Okututacak dersler arasında öğ
retmenlik mesleği için zaruri olan usül-i 
ifade ve talim dersi de bulunuyordu. An
cak bu derse daha sonraki programlar
da rastlanmamaktadır. 

1857 yılında Maarif Nezareti'nin ku
rulup 1862'den sonra sıbyan mekteple
rinin buraya bağlanması üzerine bu mek
teplerin de öğretmen ihtiyacını karşıla
mak için 1868'de Darülmuallimin-i Sıb
yan adı altında iki yıllık bir öğretmen 
okulu daha açılmış ve müdürlüğüne Meh
med Cevdet Efendi getirilmiştir . istan
bul'un Beyazıt semtindeki metrük Mat
baa-i Amire'de öğretime başlayan bu 
mektepte eskiden beri sıbyan mekteple
rinde okutulmakta olan elifba, Kur'an -ı 

Kerim, tecvid ve ilmihal derslerinin yanı 
sıra hesap, ahlak ve coğrafyaya giriş ile 
usül- i tedris adı altında öğretim meto
du derslerine yer verilm i ştir. Ancak mu-

haliflerin menfi propagandası yüzünden 
birkaç yıl sonra kapatılan Darülmualli
min-i Sıbyan, Maarif-i Umümiyye Nizam
namesi 'nin neşrinden sonra Mehmed 
Cevdet Efendi'nin gayretleriyle 1872 yı 

lında tekrar açıldı ve müdürlüğüne yine 
bu zat getirildi (BA. irade-Dahiliye, nr. 
45 7101 1874'te ayrıca yeni usule göre 
eğitim metotlarını istanbul. Üsküdar. 
Galata ve Eyüp'teki öğretmeniere uygu
lamalı olarak öğretmek üzere Darülmu
allimin-i Sıbyan ' ın yanında bir de Numu
ne Mektebi açıldı (BA, irade -Dahiliye, nr. 
4 7 295) 

Mi lli eğitimin bütün konu larını içine 
alan Maarif-i Umümiyye Nizamnamesi'n
de öğretmen okulları meselesi genel 
esaslara bağlanarak öğretmen yetişti 

ren kurumların hepsinin bir çatı altın

da toplanmasına çalışıldı. Büyük ölçüde 
Fransa maarifinden uyarlanan nizamna
menin neşrinden önce okullarda herhan
gi bir derecelenme yoktu. Nizarnname
nin 52. maddesinde bütün mekteplerin 
çeşitli dereceleri için istanbul· da geniş 
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kapsamlı bir darülmuallimin açılması ön
görülmekteydi. Bünyesinde rüşdiye, ida
di ve sultani şubeleri bulunan ve Büyük 
Darülmuallimin adı verilen bu mektebin 
her şubesi fen ve edebiyat koliarına ay
rılacaktı. Daha sonraki maddelerde ay
rıntılı bir şekilde her şubenin öğretim 
süresi, okututacak dersler. öğrencilerin 
uyacakları kurallar belirtilmişti. 1870 yı 

lında sadece rüşdiye şubesi açıtabilen 

IBA. irad e - ŞO ra - y ı Devlet. nr. 476) Büyük 
Darülmuallimin'in idadi şubesi 1874'te 
açılmış, mevcut olan sıbyan şubesi ise 
ancak bu tarihte buraya bağlanabi lmi ş, 

fakat bu şube yarı müstakil statüde tu
tulmuştu . Kadın öğretmen yetişti rilme

si için de 1870 yılında darülmuallimat 
adıyla bir kız öğretmen okulu daha açıl
mış , ayrıca 1875'ten itibaren başta Bos
na, Gi rit ve Konya olmak üzere istanbul 
dışında da öğretmen okulları açılmaya 
başlanmıştır. 

1876 Kanün-ı Esasisi'nin birçok mad
desinde eğitim konusu da ele alınmış, 

bu arada Büyük Darülmuallimin'in rüş-

Da rüımuallimin Nizamnamesi'nin Cevdet Paşa tara f ı nd an hazı rlanan metni IBA. irade-Med;,.; Vats. nr. 68941 
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diye şubesine usül-i tedris dersi kon
muştur. Ancak ibtidai ve idiidi şubele
rinde bu meslek dersi okutulmuyordu. 
1879 yılında rüşdiye şubesine Mecelle 
ve kanün-ı ticaret dersleri kondu, er
tesi yıl mektebin idadi kısmı lağvedildi. 
1882'de Mizancı Murad Bey'in müdür
lüğü zamanında darülmualliminin ıslahı 
için yeni bir nizarnname hazırlandı. Bu
na göre idadi şubesi fen ve edebiyat kol
Iarına ayrılıyor (BA, Yıldız Arşivi , Resmi, 
nr. 151 17) ve okul yatılı hale getiriliyor
du. 1882-1883 yıllarında sıbyan şubesi 
yeni usule göre kısa sürede öğretmen 
yetiştirmek amacıyla "darü'l-ameliyat" 
(pratik okul) haline getirilmiş, böylece ge
çici olarak öğretmen ihtiyacının karşılan
masına çalışılmıştı. Sıbyan şubesi 1884-
1885 ders yılında tekrareski haline çev
rildi. Öte yandan 1882'den itibaren taş
rada Kosova. Sivas, Amasya, Bursa, Sela
nik, Aydın, Halep, Ma'müretülaziz (Elazığ) , 

Van ve Musul vilayet merkezlerinde da
rülmuallimin açılmasına devam edilmiş
tir. 1890 yılında idadi şubesi tekrar açıl
dı. İki yıl sonra yürürlüğe giren yeni ni
zamnameye göre (BA. irade-Meclis-i Mah
süs. nr. 5394) Büyük Darülmuallimin, her 
birinin öğretim süresi iki yıl olan ibtida
iye, rüşdiye ve aliye şubelerinden oluşu

yor, öğrencilerinin tamamı burslu oku
yor ve mecburi hizmetle yükümlü tutu
luyordu. Bu arada 1892 nizamnamesinin 
darülmualliminle ilgili maddeleri değiş
tirilmiş ve iki yıl sonra da bütün öğret
men okulları için yeni bir müfredat prog
ramı hazırlanarak her üç basamaktaki 
okullar için uygulanmaya konulmuştur. 
Bu programa göre darülmuallimin me
zunu olmayan taşradaki öğretmenierin 
bir süre buralarda açılan darülmuallimin 
şubelerine devam ederek eksiklerini ta
mamlamaları gerekiyordu. 1905-1906 
öğretim yılında ülke içindeki darülmu
allimin sayısı otuz altıya yükselmiş, bu 
okulların ihtiyaçları genellikle merkez
den karşılanırken mahalli imkanlardan 
da faydalanılmıştır~· Mesela taşrada es
ki medrese binalarından, müderris ve 
öğrencilerinden istifade yoluna gidile
rek "medrese-i muallimin" adıyla bazı 

mekteplerin açılmasına teşebbüs edil
miştir. Bunun bir örneği, 19 Ağustos 
1322' de ( 1 Eylül 1906) Bursa'da yatılı ola
rak açılan mekteptir (Hüdavendigar Vila· 

yeti Salnamesi 1 ı 3251. s. 337). Ayrıca da
ha 1896 yılında "muallim imam" veya 
"imam muallim" yetiştirmek üzere san-
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cak merkezlerinde birer darülmualli
min açılması fikrinin bulunduğu, bu şe
kilde öğretmen yetiştiren medreselerin 
de açıldığı anlaşılmaktadır (Kodaman, s. 
241). 

Öte yandan daha çok sayıda öğretmen 
yetiştirmek amacıyla 900 kadar medre
se talebesi hiçbir imtihana tabi tutulma
dan Büyük Darülmuallimin'in ibtidaiye 
şubesine alınmış, bina yetmeyince mek
tep Fatih Çarşamba'da kiralanan büyük 
bir konağa nak.ledilmiştir. Fakat öğren
ciler medreselerde yatıp kalkıyor. ima
retlerde yemek yiyordu. Bu olumsuz şart
ları gidermek için Nisan 1909'da Satı 
Bey buraya müdür olarak tayin edildi. 
Satı Bey'in ilk icraatı, öğrenci ve öğret
menlerden büyük ölçüde tasfiyeler ya
parak okulu Cağaloğlu'ndaki binasına 

taşımak ve yatılı hale getirmek olmuş
tur. Satı Bey ayrıca iki yıl olan öğretim 
süresini üç yıla çıkarmış (I 914'te dört yıl) . 
ve bir uygulama okulu kurmuştur. Bu 
arada daha sonra Tedrisat Mecmuası 
adıyla çıkacak olan Tedrisat-ı İbtidaiy
ye Mecmuası'nı da yayın hayatına sak
muştur. 1912 yılında yüksek okul statü
süne kavuşan ve Darülmuallimin-i Aliye 
adını alan mektep, I. Dünya Savaşı baş
larında Moda'daki Saint Joseph, Mond
ros Mütarekesi'nden sonra buranın Fran
sızlar tarafından işgali üzerine Kadıköy 
Ortaokulu binasına taşınmış, bir süre 
sonra ise tekrar Cağaloğlu'ndaki eski 
yerine nakledilmiştir. 

Taşradaki darülmualliminler ıslah edil
meye çalışılmışsa da eleman yetersizliği 
yüzünden umulan sonuç elde edileme
miştir. 23 Eylül 1329'da (6 Ekim 1913) 
yürürlüğe giren Tedrisat-ı İbtidaiyye Ka
nun-ı Muvakkatı ve yine bu yıllarda yü
rürlüğe giren Vilayetler Umumi ve Hu
susi İdaresi kanunları ile her vilayette 
bir öğretmen okulu açılmaya başlanmış, 

bunların yönetimi ve bütçesi mahalli ida
relerin imkanlarına bırakıl mıştır. 191 S 
yılında çıkarılan Darülmuallimin ve Da
rülmuallimat Nizamnamesi'nin yürürlü
ğe girmesinden sonra savaş yıllarının 

olumsuz şartlarının da eklenmesiyle bu 
okullara rağbet azalmış, okulların gider
leri ve öğretmen maaşları vilayet bütçe
lerince karşılanamamıştır. Milli Mücade
le yıllarında aynı şartlar ağırlaşarak de
vam etmiş, Mondros Mütarekesi'nden 
sonra çoğu ülke sınırları dışında kalan 
taşra darülmualliminleri kendiliğinden 

kapanmıştır. 

1923-1924 ders yılı başında İstanbul 
Darülmuallimini dahil Türkiye'de on üç 
öğretmen okulu bulunuyordu. 8 Nisan 
1923 tarihinde yürürlüğe giren 326 sa
yılı kanunla aynı yılın eylülünden itiba
ren bütün okulların masraf ve maaş gi
derleri Maarif Vekaleti bütçesinden kar
şılanmaya başlanmış, daha sonra öğret
men yetiştirme konusu yeni esaslara 
bağlanmıştır. 
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