OSMANLI ~MPARATORLU~U'NDA
KIZ Ö~RETMEN OKULUNDA GÖREV YAPAN
KADIN ~DAREC~~VE Ö~RETMENLER
~LE OKUTTUKLARI DERSLER
MUSTAFA ~ANAL*
Giri~~
Son y~llarda kad~n e~itimine ili~kin ara~t~ rmalar~n ço~ald~~~~gözlemlenmektedir. Gerek tarihi boyutu içerisinde ve gerekse de güncel olarak kad~n
sorunlar~~ara~ur~lmakta ve bu ara~t~rmalara dayanan bir çok yay~n yap~lmaktad~ r. Ancak tarihi boyutu içerisinde kad~n idareci ve ö~retmen yeti~tirilmesi
ile bu idareci ve ö~retmenlerin etkinli~i meselesi ihmal edilmi~, ço~u zaman
da sorun olarak bile ifade edilme ~ans~ n~~ bulamam~~ur. Oysa günümüzde
kad~n ö~retmenlerimizin okul yöneticili~ine ili~kin istek ve tutumlar~~ile yetkililerin ve toplumun okul yöneticisi kad~n ö~retmenlere bak~~~, bir ölçüde,
e~itim tarihimizde görülen anlay~~~ve uygulamalardan kaynaklanmaktad~r.
Bu nedenle pek çok konuda oldu~u gibi, kad~n ö~retmenler ve okul yöneticili~i
e~itim tarihimizdeki kökenlerinin ve geli~me sürecinin bilinmesi gerekmektedir'. ~~te bu çal~~mada Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda k~z
ö~retmen okulunda (Dârülmuallimât) görev yapan kad~ n ö~retmenler ile bu
kad~n ö~retmenlerin hangi dersleri okuttuldar~~ve hangi idari görevlerde bulunduklar~~incelenmeye çal~~~lm~~ur. Bu amaç do~rultusunda ilk olarak Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda k~z ö~retmen okulunun tarihsel süreç içerisinde
göstermi~~oldu~u geli~im ve dönü~ümler hakk~ nda bilgi verilmeye çal~~~lm~~,
daha sonra ise bu ö~retmen okulunda görev yapan kad~n idareci ve ö~retmenlerin kimler oldu~u ve bu ö~retmenlerin hangi dersleri okuttuklar~~ konusuna de~inilmi~tir. Böylece çal~~ma iki konu ba~l~~~~üzerine in~a edilmi~tir.
Bu konu ba~l~klar~~~unlard~r:
a- Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda k~z ö~retmen okulunun kurulu~u ve tarihsel geli~imi,
* Erciyes Üniversitesi E~itim Fakültesi ~lkö~retim Bölümü Ö~retim Üyesi, KAYSERI
I Yahya Akyüz, "Tanzimattan Cumhuriyete Kad~ n Ö~retmenler ve Okul Yöneticili~i",
2000 Y~l~nda Türk Milli E~itim Örgütü ve Yönetimi E~itimde Yans~malar: VI, Ankara, 2001, 5.250.
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b- Osmanl~~~mparatorlu~u'nda k~z ö~retmen okulunda görev yapan kad~n idareci ve ö~retmenler ile bu ö~retmenlerin okutmu~~olduklar~~dersler.
A- Osmanl~~~mparatorlu~u'nda K~z Ö~retmen Okulunun Kurulu~u ve
Tarihsel Geli~imi
Osmanl~larda Tanzimat'tan önce k~zlar için tek e~itim müessesesi s~byan
mektepleri olup bu okullara be~-alt~~ya~lar~ndaki k~z ve erkek ö~renciler devam ederlerdi. Erkekler ve k~zlar için ayr~~ ayr~~aç~lm~~~olan s~byan mektepleri oldu~u gibi k~z ve erkek çocuklar~n~ n birlikte devam ettikleri s~byan
mektepleri de vard~. Bu okullara erkek çocuklar~~ergenlik ça~~na, k~z çocuklar~~ise "kaç-göçü" gerektiren bir ya~~ve bünyeye eri~inceye kadar devam
ederlerdi. Ö~retmenler erkek oldu~u için ya~lar~~dokuzu geçmi~~k~z çocuklar~ n okula devam etmesi uygun görülmezdi. Ancak hali vakti yerinde olan
baz~~varl~kl~~ve kültürlü ailelerin k~zlar~, ya özel ö~retmenlerden dersler alarak ya da kendi kendilerini yeti~ tirmek suretiyle dini ve edebi bilgilerini artt~rma imkan~~bulabilirlerdi.
Bu dönemde k~zlar~n e~itimi s~byan mektepleri ile s~ n~ rl~~kalm~~t~r. K~zlar~ n s~ byan mekteplerinden sonra gidebilecekleri okullar yoktu. Orta ve
yüksek ö~retim kurumlar~~olan medreseler toplumda yayg~ n olmas~ na ra~men, buralara sadece erkek ö~renciler girebilmekteydi2.
Tanzimat ile Bat~'ya aç~lan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun idari ve siyasi
yap~s~ nda ortaya ç~ kan de~i~iklikler, fikri ve sosyal yap~ da da tedrici olarak
de~i~ikliklere yol açm~~t~ r'. Bu de~i~melerden etkilenen müesseselerin ba~~nda aile ve onun içindeki kad~ n gelmi~tir. Bu devirde kad~ n, evin içinden
d~~~ na do~ru aç~lm~~t~ r4. Özellikle 1850% y~llardan itibaren, bas~ n ve yay~ n
organlar~ nda ülkenin kalk~nmas~~için erkek e~itimi kadar kad~ n e~itiminin
de gerekli oldu~u s~k s~ k vurgulan~r hale gelmi~tirs. Nitekim s~byan mekteplerinin üstünde ve orta ö~retimin ilk derecesi say~labilecek k~zlara özgü ilk
2 Yahya Akyüz, "Ö~retmenlik Mesle~i ve Osmanl~da Kad~n Ö~retmen Yeti~tirilmesi ", Tarih ve Toplum, XXXIII/195 (Mart 2000), s.159.
3 1839-1908 y~llar~~aras~nda baul~la~ma döneminde e~itim alan~nda görülen geli~meler
hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için bkz. Selçuk Ak~in Somel, The Modernization Of Public Education
In The Ottoman Empire 1839-1808, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, s.1-414.
4 Sema U~urcan,"'Tanzimat Devrinde Kad~n~n Statüsü", 150. Y~l~nda Tanzimat, Ankara
1992,5.498.
5 Cemil Öztürk, Türkiye'de Dünden Bugüne Ö~retmen Yeti~tiren Kurumlar, ~stanbul,
1998, s.31.
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okul Ocak 1859'da Istanbul'da aç~lm~~t~ r. Bu okula Cevri Usta (Kalfa) ~nas
Rü~diyesi, Sultanahmet (At Meydan~ ) K~z Rü~ diyesi de denilmekteydi. O y~llarda Tanzimat dönemi devlet adamlar~, Istanbul'da s~ byan mekteplerindeki
erkek ve k~z çocuklar~n~~birbirinden ay~ r~ p, ayr~~ayr~~ mekteplerde okutmaya
ba~lam~~lard~ r. ~~te Cevri Kalfa K~z Rü~diyesi, Tanzimat'~n ilan~ ndan yirmi y~l
sonra ülkenin e~itim sorunlar~n~~biraz daha fark etmi~, k~zlar~ n e~itimine biraz daha ilgi duymaya ba~lam~~~bir toplumsal çevrede aç~lm~~~oluyordu6.
Türkiye'de kad~n e~itiminin geli~ im sürecinde çok önemli bir dönüm
noktas~~ olan k~z rü~diyelerinin aç~lmas~ , bu okullarda istihdam edilecek
"kad~n ö~retmenlerin" yeti~tirilmesi sorununu gündeme getirmi~tir'. Dönemin sosyolojik yap~s~~bu okullarda derslere kad~n ö~retmenlerin girmelerini
zorunlu k~lmaktayd~. Fakat k~z rü~ diyelerinde derslere girecek bayan ö~retmen bulunamad~~~~için ahlâk~ na güvenilir, ya~l~~erkek ö~retmenler de bu
okullara ö~retmen olarak tayin edilmi~lerdir 8.
K~z rü~diyeleri için kad~ n ö~retmenlerin yeti~tirilmesi zorunlulu~u gerçe~inden hareketle dönemin Maarif Naz~ r~~Saffet Pa~a taraf~ndan haz~rlanan
1 Eylül 1869 tarihli Maarif-i Umümiye Nizamnâmesf nde "k~z mekâtib-i s~byaniye ve rü~ diyesine muallimler yeti~ tirmek üzere" Istanbul'da bir Dârülmuallimât'~ n aç~lmas~~öngörülmü~ türg. Bu Nizamnâmenin 68-78. maddeleri
Dârülmuallimât ile ilgilidir. Maarif-i Um~lmiye Nizamnâmesi ile kurulacak
olan Dârülmuallimât'~ n te~kilat~, ö~retim kadrosu, ö~rencilerde aranacak
~artlar ile müfredat program~ n~ n nas~l olaca~~~gibi hususlara yer verilmi~tir.
Dârülmuallimât'~ n aç~lmas~~ için gerekli haz~ rl~ klara derhal ba~lanm~~t~ r.
Istanbul'da Sultanahmet'te Ayasofya civar~ nda Yerebatan Caddesi'nde ah~ap
bir konak kiralanarak okul binas~~olarak düzenlenmi~tir'". Ayr~ca ayl~ k 200
kuru~~maa~~ile bir kap~c~~ve 150 kuru~~maa~~ile bir de hizmetçi görevlendirilmi~ tir Yine gazetelere de ilanlar verilmek suretiyle Dârülmuallimât'a ö~retmen ve ö~renci temin etme yoluna gidilmi~tir. Örne~in, 1 Zilkade 1286
tarihli Takvim-i Vekayi gazetesinde yay~ nlanan bir ilanda "Dârülmuallimat'a
"a.g.m", 5.160.
Cemil Öztürk, Atatürk De~ri Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, Ankara, 1996, s.10.
8 Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Ö~retmen Yeti~tirme Problemi (1848-1967), Ankara 1967,
6 Akyüz,
7

s.21.

9 Tevfik Temelkuran, 'Türkiye'de Aç~lan ~ lk K~z Ö~retmen Okulu", Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, 36 (Eylül 1970), s.61-62.
10 BOA, irade, Dahiliye, Numara:42823, Lef: 6
11 BOA, irade, Dahiliye, Numara:42823, Lef: 6
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al~nacak olan kad~nlar~n 13 ya~~ndan a~a~~~ve 35 ya~~ndan yukar~~olmamalar~~
gerekti~i" belirtilmi~tir12.
Darülmuallimat'a ö~renci temin etmek amac~yla 7 Zilkade 1286 (8 ~ubat 1870) tarihinde Maarif Naz~r~~Saffet Pa~a ile Maarif Nezareti ~dare Dairesi azas~ndan Mecit ile ~lmiye Dairesi azas~ ndan Mustafa Efendilerin de haz~r olduklar~~bir komisyonun yapm~~~oldu~u s~nava 32 ö~renci kat~ lm~~, bu
s~navda ö~renciler, Emsile, Amel-i Erbaa, Co~rafya, ~mlâ, Sülüs Yaz~, Resim
ve Nak~~-Hiyatet derslerinden s~ nava tabi tutulmu~lard~ r". Nihayet Dârülmuallimât, 26 Nisan 1870 Sal~~günü Maarif Naz~r~~Saffet Pa~a'n~n bir nutku ile
aç~lm~~t~r. Saffet Pa~a Türk e~itim tarihi için oldukça önemli olan bu konu~mas~ nda Türk kad~nlar~n~ n cehaletini ve islam~n kad~n e~itimine verdi~i
önemi dile getirmi~ tir". Mahmut Cevad ise Darülmuallimat'~n kurulu~unu
~ u cümleleri ile dile getirmeye çal~~m~~t~r:
"87 muharreminde inas rü~ diyelerine muallime yeti~ tirmek üzere
bir Darülmuallimat kü~ad edildi. Dar-~~mezkûr Ayasofya civar~ nda
tedârik olunan bir hanede Maarif-i Umûmiye Naz~n Saffet Pa~a taraf~ ndan mühim bir makale irad~yla kü~ad edilmi~tir's."
Maarif-i Umiimiye Nizamnâmesi'nin Dârülmuallimat'a ili~kin hükümlerinin büyük bir k~sm~~uygulanamam~~nr. Örne~in, bir çok külfete ve güçlü~e
yol açaca~~~gerekçesiyle Gayri Müslime Dairesi'nin aç~lmas~ ndan vazgeçilmi~,
bu durum ilgili ar~ iv belgesinde ~U söz ile dile getirilmi~tir 16:
"...nizam ahkam~ na nazaran her cemaate kendi lisan~nca tedris
olunmak üzere Darülmuallimat'~n muhtelit olmas~~ laz~m geliyor
ise de ~u hal birçok mü~ kilat ve tekalifan da'i olunaca~~ndan Darülmuallimin hakk~ nda dahi icra olunaca~~~vecihle ~imdilik yaln~z
islam dairesi kü~ad~ yla muameleleri ona göre tayin k~l~nm~~nr..."
Sultan ~ kinci Abdülhamit devrinde 1892 y~l~ nda Darülmuallimat'ta, haz~rl~ k okulu niteli~inde alt~~y~ll~ k bir ~htiyat K~sm~~ kurulmu~tur. ~htiyat K~sTakvim-i Vekâyi, 1 Zilkade 1286, Defa:1184.
K~z Muallim Mektebi 1933-Dârülmuallimât 1870, ~stanbul 1933, s.3-4.
14 Takvim-i Vekâyi, 25 Muharrem 1287, Defa:1217; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi
~stanbul 1977, s.671-67; Aziz Berker, Türkiye'de ~lkö~retim, Ankara, 1945, s.99-100.
15 Mahmud Cevat, Maarif-i Umümiye Nezareti Tarih çe-i Te~kilat ve Icraat], ~stanbul, 1338,
s.115.
16 BOA, ~rüde, Dahiliye, Numara:42823, Lef: 6.
12

13 ~stanbul

KADIN ~DAREC~~VE Ö~RETMENLER

653

m~'mn kurulu~u 20 Kâni~n-~~Sani Sene 1207 (1892) tarihli ar~iv belgesinde
~u ~ekilde dile getirilmi~tir17:
"~nas mekâtibine muallime yeti~ tirilmek üzere mukâddema tesis
etmi~~olan Dârülmuallimât'~ n programca ~slah ve tâdiline e~~ed
(~iddetli) ihtiyac~~ tahakkuk etmesine binen buna mahrec olmak
ve müddet-i tahsiliyesi alt~~ seneden ibaret bulunmak üzere ~btidai
ve Rü~diye k~sm~~ dahi te~kil ve Dârülmuallimât k~sm~n~ n müddet-i
tahsiliyesi üç sene olarak tertip ve icap eden dersleri tanzim ve tâdil k~lmm~~~ve elyevm mevcud ve müstâhdem bulunanlardan
mâdâ zükûr ve inâsdan istihdam~ na lüzum görülerek ehliyet ve
emniyet asab~ ndan intihâb ve tâyin edilen ve sene-i haliye kânûn-~~
sanisi ibtidâs~ndan itibaren tedrisata ba~land~ r~ lan muallimin ve
muallimata müceddeden 3500 guru~~maa~~itâs~~icab eylemi~~ve ledel havale mebla~-i mezburun ta~ralarda henüz in~a olunmayan
mekâtib adedine mürettebat~~mevkufat~ ndan mezkür Dârülmuallimât tahsisatma naklen ve mezitûr kântln-~~ safi ibtidâs~ndan itibaren tahsisi ve tevsiyesi laz~m gelece~i hükmü muhasebeden ifade
k~l~ nm~~~suret-i maruza rnuvafilt halde ve maslahat bulunmu~~olmakla nezd-i sami-i cenab-~~sadaretpenahilerinde karin-i tasvib-i âli
oldu~u suretle icra-y~~ mutktezâs~~ husus-~~ sami-i âliye-i hidiv efhamileri sayan buyrulmak bab~ nda emr-i ferman hazret-i veliyü'l
emrindir."
17 Temmuz 1311 (29 Temmuz 1895) y~l~ nda yay~nlanan Dârülmuallimât
ile ~htiyat K~smina Mahsus Tâlimât ile Dârülmuallimât' ta okulun idari yap~s~,
ö~retim kadrosu, ö~rencileri, ders program~~gibi hususlarda yeni düzenlemelere gidilmi~tir:
"Madde-3: Dârülmuallimât, mekâtib-i ibtidaiye ve rü~diyeye muallime yeti~ tirmek üzere üç sene için müesses ise de alt~~senelik bir
de ihtiyat k~sm~~olup bu da esasa tabi ve inas mekâtib-i rü~diyesine
muadildir.
Madde-5: ~htiyat k~sm~~s~ n~flar~ na dahil olmak isteyenlere bir heyeti mümeyyize huzurunda imtihanlar~~icra olunarak müstahak olduklar~~ s~ n~flara kabul olunur. Alel~ tlak Dârülmuallimât'a dahil olmak
isteyen inâs~ n tezkere-i osmaniyelerini ve hüsn-i hal ve sonlar~ na
17

BOA, ~râde, Dahiliye, Numara:42823, Lef:1-2.
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dair mahallerinden laz~ m gelen ilmühaberleri ve a~~~~ehadetnamesiyle emraz-~~sariyeden beri oldu~unu mübeyyin tabib maruf raporunu ibraz eylemeleri me~ruddur°8".
Buna göre, Dârülmuallimât, ibtidâiye ve rü~diye mekteplerine ö~retmen
yeti~tirmek üzere kurulmu~~olup, ö~retim süresi üç y~ld~. Ayr~ca Dârülmuallimât'a ba~l~~bir de ~htiyat K~sm~~bulunacakt~. Bu k~s~m ö~renim süresi alt~~y~l
olacak ve rü~dIyelere denk olacakt~ . Buradan mezun olanlar, di~er rü~dlyelerden mezun olanlar gibi Dârülmuallimât'a ancak yap~lacak seçme s~nav~nda ba~ar~l~~olduklar~~taktirde girebileceklerdi. Y~ne 1895 Tâlimât~~ile, okulun bir "erkek müdürü" ve onun maiyet~nde bir "kad~ n müdiresi" olacakt~.
Bunlar, Maarif Nezâreti taraf~ ndan seçilip atanacaklard~. Müdür, Tâlimât
hükümlerini uygulama yetki ve sorumlulu~una sahipti. Müdire, okulun d~~~
i~lerinde ve yaz~~ malanna "asla kan~mayacak" okulun iç i~lerinde de, erkek
müdürün onay~n~~almadan küçük ya da büyük herhangi bir uygulamaya kesinlikle giri~emeyecekti. Müdüre daima, müdür ise haftada en az iki kez
dershaneler ile nak~~~odas~n~~ dola~~ p, okuldaki tüm personelin görevlerini
tam olarak yap~p yapmad~klar~n~~denetleyecekler, hatta derslerde bizzat haz~r bulunarak e~itim-ö~retim sürecini bizzat izleyecelderi 19 . Böylece, 1895 Tâlimâu, kad~ n müdirenin konumunu erkek müdürden daha alt düzeyde belirlemi~, onun yönetimle ilgili yetkilerini ve görevlerini geni~~ölçüde lus~tlam~~,
gerçek yönetimin ve yetkilerin erkek müdürde oldu~unu aç~kça belirtmi~tir.
Bu hükümler, o tarihten 26 y~ l önce yay~ mlanan Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi'ne göre daha geriye giden bir zihniyetin de i~aretidir20.
II. Me~rutiyet dönemi, kad~ nlar~n e~itimi konusunda çok yo~un tart~~ malar ve yay~nlar~ n yap~ld~~~~dönem olmu~tur. Bunun temel nedenleri ~unlard~r:
1-1908'de sansürün kald~ r~lmas~~ve bir fikir ve tart~~ ma özgürlü~ü ortam~n~n olu~mas~~ve böylece herkesin dü~ üncelerini söylemeye imkân bulmas~,
2-Bat~~ülkelerindeki ya~anun~n ve kad~nlar~ n durumunun daha iyi tan~nmas~,
3-K~z çocuklar~n~~ e~itebilmek ve okulla~ urmak için çok say~da kad~n ö~retmenin yeti~ tirilmesinin gerekli oldu~unun anla~~lmas~,
18 Maarif Salnamesi, Sene:1317, Sayfa:321-322 (Bu salnamede, 1895 tarihli Talimünn tam
metni bulunabilir.)
19 Maarif Salnamesj, Sene:1317, Sayfa:321-322 (Madde: 6-9).
20 Yahya Akyüz: a.gm.,. s.163.
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4-Balkan ve I. Dünya Sava~lar~n~n ve bunlar~ n sonunda ortaya ç~ kan sosyal y~ k~ m ve felaketlerin etkileri. Bu etkiler toplumda iki ~ekilde görülmü~tür:
Toplumda kad~ n~ n fikri ve bedeni gücüne ihtiyaç duyulmas~,
Sava~lar ve felaketlerin her alanda oldu~u gibi, kad~n konusunda da
Osmanl~~yönetici ve ayd~nlar~n~~bir özele~ tiri yapmaya ve geleneksel olumsuz
tutum ve davran~~ lardan kurtulma çabalar~ na yöneltmesi21. Nitekim, dönemin önde gelen e~itimcilerinden biri olan Sât~~Bey bu dönemde e~itime
duyulan ilgiyi ~u sözleri ile ifade etmi~tir:
"...Balkan felaketleri herkesin gözünü açt~, yaln~z ordunun kuvvetli
bulunmas~n~n kâfi olmay~ p memlekette maarifin münte~ ir bulunmas~n~n laz~m oldu~u kanaati herkeste has~l oldu n."
Ancak bu dönemde gerek e~itim ve gerekse de kad~n hayat~nda süratli
bir geli~me ve de~i~me ya~an~ rken, Dârülmuallimât, sarf edilen tüm çabalara
ra~men, bu süratli de~i~im ve dönü~üme ayak uyduramam~~ ur. Çünkü, hâlâ
mutaass~ p bir zihniyet okulun hayat~ na hâkim durumdayd~ . Erkek ö~retmenlerde yine ya~l~~ve çirkin olma ~art~~ aran~yor, müdür yaln~z ba~~ na
okula giremiyordu". Sât~~Bey, bu manzaray~~ ~u sözleri ile dile getirmi~tir:
"....müdür as~l ~nektebin binas~ndan ayr~~dairede bulunacak, yaln~z
mektebin mübaayat~~ ve hârici i~leri ile me~gül olacakt~. Muallimler
de o dairede bulunacaklar. Binaya yaln~z ders için gireceklerdi.
Muallim binan~ n kap~s~ ndan girince kendisine bir mubass~ra refakat ediyordu. Muallim dersinden ç~ kar ç~ kmaz yine bu mubass~ ran~n refakatiyle binay~~terk ediyordu24."
Halide Salih (Edip Ad~var), Tanin gazetesinde yazd~~~~bir makalesinde,
13..rülmuallimâetan bu hali ile nitelikli ö~retmenler yeti~emeyece~ini ifade
ediyordu. Çünkü Dârülmuallimât, Halide Salih'e göre idâdi derecesinde bir
okul diye aç~lmas~ na ra~men bu hali ile rü~diyelerden bile daha a~a~~ da idi.
Okulda Pedagoji bile okutulmuyordu. Ay~e S~d~ka Han~m hariç, ~imdiye kadar okulu yöneten ~ah~slar yetersiz ve ba~ar~s~ z kimselerdi. Halide Salih'e
21 Yahya Akyüz, Türk E~itim Tarihi (Ba~lang~çtan 1999'a), ~stanbul 1999, s.229-230; Akyüz,
"a.g.m.", s.I64.
22 Sâti:,"Me~runyetten Sonra Maarif Tarihi" Muallim, 19 (15 ~ubat 1324), s.663.
23 Öztürk, Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.16.
24 Sâli, "a.g.m.", s. 662.
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göre, Dârülmuallimât'~ n gerçek anlamda bir ö~retmen okulu haline gelmesi
için en iyi yol, okulun Amerika'daki ö~retmen okullar~~ modelinde ve bir
Amerikal~~ e~itimcinin gözetiminde yeniden düzenlenmesi idi". Kamuoyunda vukû bulan bu geli~meler neticesinde Dârülmuallimât, 1910-1911
ö~retim y~l~ ndan itibaren, birinci s~n~ftan 65 ö~renci ile ba~lanarak yat~l~~hale
getirilmi~ tir. Böylece, bu tarihe kadar toplam 731 mezun veren Nehri Dârülmuallimât tarihe kar~~m~~t~r26. Bu yeni yap~ lanma ile okulun ö~renim süresi iki y~la indirilmi~tir. 1913-14 ö~retim y~l~ nda uygulamal~~ e~itim yapmak
amac~yla okula ba~l~~bir Tatbikat Mektebi aç~lm~~, bu mektebin birinci muallimeli~ine Aleksanyan, vekilli~ine Hürmüz Han~ m, ikinci muallimeli~ine
Asiye, üçüncü muallimeli~ine Lütfiye, dördüncü muallimeli~ine Hamide ve
be~inci muallimeli~ine de Fatma Behiye Hammlar tayin olunmu~lard~r27.
1914-1915'te yay~ nlanan Dârülmuallimât Program~~ile okul;
1-K~sm-~~ ~btidâi, 2-Dârülmuallimât-~~ ~ btidâiye, 3- Ana Muallim Mektebi,
4-Ana Mektebi olmak üzere dört k~sma ayr~lm~~t~. K~sm-~~ ~btidâi'nin ö~retim
süresi be~~y~ld~~ve Dârülmuallimât-~~ ~ btidâiye'nin uygulama okulu niteli~indeydi. Dârülmuallimât-~~ ~ btidâiye, biri ihzâri olmak üzere be~~y~ll~k idi. Ana
Muallim Mektebi'nin ö~retim süresi ise bir y~ld~ . Ana Mektebi, Ana Muallim
Mektebi'nin uygulama okulu niteli~indeydi 28.
Öztürk'e göre 1914-15 program~n~n getirmi~~oldu~u en önemli yenilik
Ana Muallime Mektebi'nin kurulu~una zemin haz~rlam~~~olmas~~ ve Türkiye'
de anaokulu ö~retmeni29 yeti~tirme sürecini ba~latmas~d~ r30. Ana Muallime
Mektebi, 42 ö~renciyle ö~renime ba~lam~~t~ r. Bir y~ l sonra 42 ö~renciden
34'ü Türkiye'nin ilk ana okulu ö~retmenleri olarak mezun olmu~lard~ r31.
Ancak 1914-1915 tarihli Dârülmuallimât Program~~ da fazla uzun öniürlü
olamam~~t~ r.1915'te yay~nlanan Dârülmuallimin ve Dârülmuallimât Nizamnârnesi ile Dârülmuallimât, yeniden yap~land~ r~lm~~ur. Bu Nizamnâme, toplam 39 maddeden ibaret olup, ~btidâi, ~hzâri ve Ali K~s~mlar~ ndan olu~an
26 Halide Salih, "Maarif Nezâreti Daire-i Aliyesine: Dârülmuallimât", Tanin, Numara:56
(12 Eylül 1324).
26 ~stanbul K~ z Muallim Mektebi 1933, s.42.
27 ~stanbul K~ z Muallim Mektebi 1933, s.44.
28 Da'rülmuallima't Program~, ~stanbul 1330, s.3
29 Türkiye'de ana okullar~ n~n tarihsel süreç içerisinde kurulu~ u ve geli~imi için ayr~nt~l~~
bilgi için bk. Yahya Akyüz, "Anaokullann~n Türkiye'de Kurulu~~ve Geli~im Tarihçesi", Milli E~ilim, 132 (Ekim-Kas~ m-Aral~k 1996), s.7-13.
3° Öztürk, Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.17.
31 ~stanbul K~ z Muallim Mektebi 1933, s.49.
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Dârülmuallimât-~~Âliye'nin kurulmas~n~~öngörmekteydi32. Bunlardan ~btidâi
K~sm~n~ n ö~retim süresi 5, ~hzâr~~ K~sm~n~n 2, ~Ji K~sm~ n~n ö~renim süresi 3
y~l idi. Ali K~sm~n edebiyat, tabiiyat ve riyâziyât ~ubelerine ayr~lmas~~ öngörülmü~tü. ~btidâi K~sm~ na ait bir Tatbikat Mektebi ile do~rudan okul müch~rlü~üne ba~l~, ö~retim süresi bir y~ l olan Ana Muallime Mektebi ve buna
ba~l~~bir Ana Mektebi, yine Dârülmuallimât te~kilat~~ içersindeydi". Ali k~ s~ mdan mezun olanlar mekâtib-i tâliye ve âliyede ö~retmen, ~hzari k~sm~ndan mezun olanlar dârülmuallimin ve dârtilmuallimât-~~ibtidâiyelere ö~retmen ile ibtidâilere ilkö~retim müfetti~i olacaklard~ ". 1915'te yay~ nlanan Dârülmuallimin ve Dârülmuallimât Nizamnâmesi'nin hükümlerinin sa~l~ kl~~ bir
biçimde yürürlü~e konulabilmesi için toplam 148 maddelik bir Dârülmuallimit] ve Dârülmuallimât-~~ ~btidâiye Tâlimatnâmesi yay~nlanm~~ur35. Dârülmuallimât'ta bu suretle kaydedilen geli~meler neticesinde, 1916-17 ö~retim
y~l~ nda 803'ü yat~l~, 276's~~ gündüzlü olmak üzere 1079 ö~renci vard136. Bu, o
zamana kadar okulda bulunan en yüksek ö~renci kitlesi idi37. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Birinci Dünya Sava~~ 'ndan ma~lubiyetle ç~ kmas~~ üzerine, ülkede ortaya ç~ kan siyasi, iktisadi felaketler Dârülmuallimât~~ da etkilemi~,
1918-19 ö~retim y~l~ nda ~hzâri K~sm~~ile Ana Muallime Mektebi kapat~lm~~ur38. ~hzâri k~sm~ n~n ö~retmen yeti~tirme görevi ~nas Dârülfünunu'na verilmi~ ti. Ana Muallim Mektebi'nin kapaulma gerekçesi olarak da yeterli anaokulunun aç~lmamas~~ve ihtiyaçtan fazla anaokulu ö~retmeni yeti~tirilmesi
gösterilmi~tir39. ~stanbul'un i~gal edilmesi üzerine ~btidâi ve Tatbikat k~s~mlar~ ndaki ö~renci say~s~~ azalt~lm~~, okul 5 Te~rinisani 1338 ( 5 Kas~ m 1922) tarihli Ali Re~at imzal~~bir emirle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekaleti'ne ba~lanm~~ur. 1923-24 ö~retim y~l~ nda daha önce kapat~lan ~hzâri K~sm~ 'na denk bir Tâli K~s~m aç~lm~~t~r40. 1924-25 ö~retim y~l~ nda 1923-24 ö~retim y~l~nda aç~lm~~~olan Tâli K~s~m kapat~lm~~~ve okul, 1924-25 y~l~nda ~stanbul K~z Muallim Mektebi ad~ n~~alm~~t~r".
Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnamesi, ~stanbul 1331, (Madde:I)
(Madde:2,3,4).
34 Ay~n Nizamnâme, (Madde:2).
35 Darülmuallimin ve Darülmuallimat-~~~btidâiye Talimatnâmesi, ~stanbul 1332.
36 ~stanbul K~z Muallim Mektebi, s.56.
37 Yahya Akyüz "a.g.m.", s.164.
38 ~stanbul K~z Muallim Mektebi, s.67.
39 Öztürk, Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.19.
40 ~stanbul K~z Muallim Mektebi 193, s.75.
41 ~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933, s.79; Öztürk, Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.19.

32

33 Ayn~~Nizamnâme,

Belleten C. LXVIII, 42
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B- Osmanl~~~mparatorlu~u'nda K~z Ö~retmen Okulunda Görev Yapan
Kad~ n ~dareci ve Ö~retmenler ile Bu Ö~retmenlerin Okutmu~~Olduklar~~
Dersler
Dârülmuallimât, 26 Nisan 1870 tarihinde" dönemin Maarif Nâz~ r~~Saffet
Pa~a taraf~ndan aç~lm~~t~ r". Dârülmuallimât'~ n ilk müdürlü~üne Emin
Efendi" getirilmi~~olup okulun aç~ld~~~~zaman elli ö~rencisi, iki hizmetlisi ve
bir kap~c~s~~ bulunmaktayd~. Bunlardan kap~ c~~ve hizmetlilerin her birinin
maa~~~200'er kuru~tu 45. Bu suretle aç~lan Dârülmuallimât'~n fiilen uygulanmaya ba~lanan ilk ders program~ nda bulunan dersler ile bu dersleri okutan
hocalar~n isimleri ile bu hocalar~n ald~klar~~ maa~lar ~u ~ekildeydi46:

Dersler

Ders Hocas~~

Maa~~~

Mebadi-i Ulüm-~~Diniye ve Ahlak

Musa Efendi

Kavaid-i Lisan ve in~a

-

Hesab

~smail Efendi

700 Guru~~

Nak~~~ve Ameliyat-1 Hiyatiye

Hatice Han~m

800 Guru~~

Resim

Madam Balker

800 Guru~~

Hatt-~~Sülüs ve Nesih

Hac~~ Ra~it Efendi

400 Guru~~

Tarih-i Osmani

-

700 Guru~~

Co~rafya

~smail Efendi

700 Guru~~

300 Guru~~
800 Guru~~

1872-73'te okul müdürlü~ü görevinde Emin Efendi bulunmaktayd~.
Okulun toplam ö~renci say~s~~45 idi. Mebadi-i Ulüm-~~Diniye ve ahlâk dersi
muallimi Musa Efendi, hesap ve co~rafya dersi muallimi ~smail Efendi, Sülüs

42 Selçuk Ak~in Somel, "Osmanl~~Modernle~me Döneminde K~z E~itimi", Kebikeç , 10
(2000), s.234.
43 Ergin, Türkiye Maarif Tarihi 1-Il, s.671; ~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933, s.4.
44 BOA, ~râde, Dahiliye, Numara:43609, Lef:1-3. Bu ar~iv belgesi toplam üç sayfadan ibaret
olup, 1870-71 y~l~nda Dârülmuallimât'~ n müdürlü~ünü bilgisi ve dirayeti ile kendisini gösteren
Emin Efendi'nin yapmakta oldu~unun yan~~s~ra, o tarihte Emin Efendi'nin maa~m~n azl~~~ndan dolay~~ Sadarete vermi~~oldu~u dilekçesine binaen maa~~mn 2000 kuru~tan 2500 kuru~a
ç~kar~lmas~~hususunu da ifade etmektedir.
43 BOA, ~DH, Numara:42823, Lef: 4.
46
BOA, ~DH, Numara: 42823, Lef: 4; Devlet Salna~nesi, Sene: 1288, s. 134.
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dersi muallimi Hac~~ Ra~it Efendi, Nak~~~dersi muallimleri Hatice Han~m ve
Madam Armik, Resim dersi muallimi Madam Balker idiler '7.
1873-1874 y~l~ nda okulun müdürü yine Emin Efendi idi. Bu y~l, okulun
ö~retim kadrosunda de~i~ iklik olmamakla birlikte, baz~~ derslerin programa
dahil olmas~~ ile yeni ö~retmenler Darülmuallimat'ta görev almaya ba~ lam~~ lard~ r. Rikâ dersi muallimli~ine Arif Efendi, Hendese dersi muallimli~ine
Yüzba~~~Mustafa Efendi getirilmi~tir. Sadece bu y~ l, Resim dersi muallimli~ine Madam Balker'in yerine Mösyö Kez getirilmi~ tir's. 1290 (1873-74)'da
Darülmuallimat'tan toplam 17 ö~renci mezun olmu~tur"'.
1874-1875 y~l~ nda Darülmuallimat'~ n okul müdürü yine Emin Efendi
idi. Mebadi-i Ulüm-~~ Diniye ve Ahlak dersi muallimi Musa Efendi, Hesap ve
Co~rafya ve Farisi dersi muallimi ~smail Efendi, Sülüs dersi ~ nuallimi Hac~~
Ra~it Efendi, Nak~~~dersi muallimi Hatice Han~ m ve Madam Armik, Resim
dersi muallimi Mösyö Kez, Rikâ dersi muallimi ise Arif Efendi
1875-1876 y~l~ nda Darülmuallimat'ta, 1874-1875 y~l~ nda okutulan dersler ve bu dersleri okutan ö~retmenler de~i~meyerek aynen kalm~~t~ r. Sadece
bu y~l programlara Musild dersi eklenmi~~ve bu dersin muallimli~ine Refika
Han~m getirilmi~tir".
1293 (1876-77) tarihli Devlet Salnamesi'nde Darülmuallimat'ta okutulan
dersler ile bu derslerin hangi hocalar taraf~ndan okutuldu~u ~u ~ekilde ifade
edilmi tir52:
Ders Hocas~~
Dersler
Nak~~~

Hatice Han~m

Mebadi-i Ulüm-~~ Diniye ve Ahlâk

Musa Efendi, Madam Armik

Rikâ

Arif Efendi

Hesab ve Co~rafya

~smail Efendi

Musiki

Refika Han~ m

Sülüs

Hac~~Ra~id Efendi

Resim

Mösyö Kez

Salnamesi, Sene: 1288, s.134.
Salnamesi, Sene: 1289, s. 255.
49 Devlet Salnamesi, Sene: 1290, s.197; Maarif Salnamesi, Sene: 1318, s.771.
5° Devlet Salnamesi, Sene: 1291, s. 197.
51 Devlet Salnamesi, Sene:1292, s.137.
52 Devlet Salnamesi, Sene:1293, s.140.
47 Devlet
48 Devlet
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1878-1879 y~l~nda okulun müdürlü~üne vekâleten ~smail Efendi getirilmi~tir. ~smail Efendi bu y~l, Mebadi-i
Diniye ve Ahlak dersini
okutmu~tur. Okulun ö~retim kadrosunda ba~ ka bir de~i~iklik yap~lmam~~,
1876-1877 y~l~ndaki ö~retmen kadrosu aynen korunmu~tur.
18'7.9-1880 y~l~ nda Darülmuallimat'~ n yönetim ve ö~retim kadrosunda
herhangi bir de~i~iklik olmam~~t~ r. Okulda yine vekaleten ~smail Efendi müdürlük görevinde bulunmaktad~r. Ö~retmen kadrosu da 1878-1879 y~l~ndaki
halini muhafaza etmi~tir 54.
1880% y~ llardan itibaren Darülmuallimat'ta gerek idari kadroda gerekse
ö~retim kadrosunda kad~n e~itimcilerin a~~rl~~~~artmaya ba~lam~~ur55. Hicri
1299 tarihli Devlet Salnamesi'ne göre Darülmuallimat'~n müdürlü~üne ilk
kez bir bayan, Fatma Zehra Han~m getirilmi~tirTM. 1933'te ~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933 -Dârülmuallimât-1870 adl~~eseri haz~ rlayanlar ise Fatma
Zehra Han~m'~ n Darülmuallimat'ta müdürlük görevini 1879-1880 ders y~ l~ndan itibaren yapmaya bg~lad~~~n~~yazm~~lard~ r ki57, Akyüz, bu eseri haz~rlayanlar~n o tarihte ilk ve sa~lam bilgi ve belgelere sahip olduklar~n~n dü~ünülebilece~inin önemi üzerinde durmu~ tur". Fatma Zehra Han~m'~ n Darülmuallimat'taki müdürlük görevi uzun sürmemi~, 1882-83'te okulun müdürlü~üne, daha önce önemli görevler üstlenmi~, yetkili ve dirayetli bir
zat olan59 Davut ~ükrü Efendi, müdireli~ine de Refika Han~m6° getirilmi~tir61. Bu ders y~l~ nda Darülmuallimaeta görev yapan di~er ö~retmenler ise
~unlard~:

53 Devlet

Salnamesi, Sene:1295, s.254.
Devlet Salnamesi, Sene:1296, s.74.
55 Öztürk, Ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.14.
56 Devlet Salnamesi, Sene: 1299, s.260.
57 ~stanbul K~ z Muallim Mektebi 1933, s.11.
58 Yahya Akyüz, "a.g.m.", s.162-163.
53 Yahya Akyüz, "a.g.m.", 5.163.
6° ~efika Kurnaz'a göre D'arülmuallimüt'ta kad~nlar~ n idareci olarak görev almas~~ilk kez
1881 y~l~na rastlamaktad~ r. Fakat yukanda ilk kez 1880-1881'de Fatma Zehra Han~m'~n Dârülmuallimât'~n müdürlü~üne getirildi~i belgesi ile ifade edilmi~ tir. Kurnaz, "a.g.e.", s.48.
01
Devlet Salnamesi, Sene: 1300, s.192.
54
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Dersin Ad~~

ö~retmeni

Musiki

Refika Han~m

Arapça

~smail Hakk~~Efendi
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Farsça
Hesap

`

Co~rafya

61

Türkçe

t6

Din Dersleri

Musa Kaz~m Efendi

Tarih

Naloye Han~m

1Rikâ

Besime Han~ m

Diki~~ve Nak~~~

Hatice Han~m

Sülüs

Ali Efendi

Resim

Mösyö Kez

S~byan ~ubesinin muallimleri ise; Muhibbe, ~fakat, Sadiye han~mlar ile
Nak~~~ve Diki~~muallimesi Fatma Zehra Han~m idi. 1882-1883 ö~retim y~l~nda
Dârülmuallimât'~n rü~diye k~sm~nda 26, s~byan k~sm~nda ise 103, toplam 129
ö~renci bulunmaktayd162.Y~ne bu y~lda S~byan ~ubesi'nin ö~retmenleri ise
evveli Muhibbe Han~m, muallim-i saniye ~fâkat Han~m, muallim-i
salise Sadiye Han~m ve nak~~~ve diki~~muallimi Fatma Hammlar
1884-1885 y~l~ nda Dârülmuallimât' ta görev yapan ö~retmenler ~unlard~:
Rü~diye ~ubesi:~smail Hakk~~Efendi-Arabi ve Farisi ve hesab ve co~rafya ve lisan-~~Osmani ve imlâ, Musa Kaz~m Efendi- Ulüm-~~Diniye, Nakiye Han~mTarih-i Osmani, Ali Efendi-sülüs, Hatice Han~m-diki~~ve nak~~~biçki, Refika
Han~m-resim. S~byan ~ubesinde ise Muhibbe Han~m, Sadiye Han~m, Fakihe
Han~m ve Fatma Han~m görev yapm~~lard~r64.
1885-1886 y~l~ nda Dârülmuallimât'~n müdürlü~ü görevinde ~smail
Hakk~~Bey, müdür yard~mc~l~~~~görevinde ise Refika Han~m görülmektedir.
Devlet Salnamesi, Sene: 1300, s.193,
Salnamesi, Sene:1300, s.I93.
64 Devlet Salnamesi, Sene:1301, s.378-379.
62

63 Devlet
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Rü~diye ~ubesinde; Arapça, Farsça, co~rafya, Lisan-i Osmani dersleri ~smail
Hakk~~Bey taraf~ndan, Ulüm-~~Diniye dersi Musa Kaz~m efendi taraf~ndan,
musiki ve resim dersi Refika Han~m taraf~ndan, Tarih-i Osmani dersi Nakiye
Han~m taraf~ndan, sülüs dersi Ali Efendi taraf~ndan, Nak~~, Biçki ve Diki~~
dersi Hatice Han~m taraf~ ndan, Rikâ dersi Seniye Han~m taraf~ndan, Muayene dersi ise Servet Han~m taraf~ndan okutulmu~tur. S~byan ~ubesinde ise
Lütfiye Han~m, Emine Han~m, Sadiye Han~m, Makbule Han~m, Fakihe Han~m, Asiye Han~m, ve Fatma Han~mlar ö~retmen ve ö~retmen yard~mc~l~~~~
görevlerinde bul~mmu~lard~r65.
1886-1887 y~l~nda Dârülmuallimât'~ n yönetim ve ö~retim kadrosunda
belirgin bir de~i~iklik olmam~~, okul 1885-1886 y~l~ ndaki kadrosunu korumu~tur. Sadece Rü~diye ~ubesinde Emine Han~ m muavine olarak görev alm~~t~r. S~byan ~ubesinin ö~retmen kadrosunda da belirgin bir de~i~ iklik olmam~~t~r66. Yine 1887-1888 y~l~ nda da Dârülmuallimât'~ n gerek idari gerekse
ö~retmen kadrosunda herhangi bir de~i~iklik olmam~~, okulun idari ve ö~retmen kadrosu 1886-1887 y~l~ ndaki halini korumu~tur67.
1890-91 e~itim-ö~retim y~l~nda Dârülmuallimât'a
tedris dersi
konmu~68, bu dersi okutrna görevi de Ay~e S~d~ka Han~m'a verilmi~tir69. Muallim Cevdet bu konu ile ilgili olarak ~u sözleri söylemi~tin
"....nihayet 1308 tarihinde Münif Pa~a'n~n naz~rl~~~~zaman~nda Dârülmuallimât'a "fenn-i terbiye ve
tedris" vaz' ve muallimli~ine
R~za Tevfik Bey'in harem-i faz~las~~merhum Ay~e S~d~ka Han~m tayin ediliyor 7°" .
Nitekim bu y~llarda
tedris dersini okutan Ay~e S~d~ ka Han~m,
okutmu~~oldu~u dersleri, yabanc~~kaynaklardan da yararlanarak "Usûl-i Tâlim ve Terbiye Dersleri" (~stanbul 1313) adl~~bir kitap haline getirerek Türkiye'de ilk pedagoji kitaplar~ ndan birini yazm~~t~r 71.
66 Devlet

Salnamesi, Sene:1302, s.400-401.
Salnamesi, Sene:1303, s.324-325.
67 Devlet Salnamesi, Sene:1304, s.312-313.
68 ~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933, 5.15; Ergin, "a.g.e", s. 675.
68 Ergin, "a.g.e.", s. 675.
70 Muallim Cevdet, "Dârülmualliminin Yettni~inci Sene-i Devriyesi Münasebedyle Verilen
Konferans", Tedrisat Mecmuas~, 32 (7 Mart 1332), s.191.
71 Nafi Atuf Kansu, Türkiye Maarif Tarihi Hakk~nda Bir Deneme-I, istanbul,1930, s.165167; Muallim Cevdet, "a.g.m.", s.195.
66 Devlet
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1895 Tâlimât~~ile, okulun bir "erkek müdürü" ve onun maiyetinde bir
"kad~n müdiresi" olmas~~kararla~t~r~lm~~t~r. Bunlar, Maarif Nezâreti taraf~ndan seçilip atanacaklard~. Müdür, Tâlimât hükümlerini uygulama yetki ve
sorumlulu~una sahipti. Müdire, okulun d~~~i~lerinde ve yaz~~malar~ na "asla
kar~~mayacak" okulun iç i~lerinde de, erkek müdürün onay~n~~almadan küçük ya da büyük herhangi bir uygulamaya kesinlikle giri~emeyecekti. Müdüre
daima, müdür ise haftada en az iki kez dershaneler ile nak~~~odas~n~~dola~~p,
okuldaki tüm personelin görevlerini tam olarak yap~p yapmad~ klar~n~~denetleyecek, hatta derslerde bizzat haz~r bulunarak e~itim-ö~retim sürecini bizzat
izleyecelderdi".
Böylece, 1895 Tâlimât~, kad~n müdirenin konumunu erkek müdürden
daha alt düzeyde belirlemi~, onun yönetimle ilgili yetkilerini ve görevlerini
geni~~ölçüde k~s~tlam~~, gerçek yönetimin ve yetkilerin erkek müdürde oldu~unu aç~ kça belirtmi~tir. Bu hükümler, o tarihten 26 y~l önce yay~ mlanan
,Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi'ne göre daha geriye giden bir zihniyetin de
i~aretidir 73.
1895-1896 y~l~nda Dârülmuallimât'~ n müdürlü~ü görevini Mehmet Hulusi Efendi, müdireli~ini ise Refika Han~m yapm~~t~r. Ö~retmen kadrosunda
Nakiye Han~m, S~d~ka Han~m, Hatice Han~m ve Latife Han~mlar bulunmaktayd174. 1896-1897 y~l~nda ise Dârülmuallimât'~n idari ve ö~retmen kadrosunda herhangi bir de~i~iklik olmam~~urn. Yine 1897-1898 y~l~nda Mehmet
Hulusi Efendi okul müdürü, Refika Han~m ise müdire idi76. Ancak bu y~lda
Dârülmuallimâeta görev yapan kad~n ö~retmenlerin say~s~nda belirgin bir
art~~~gözlenmektedir. Örne~in Ulüm-~~Mütenevviâ ve El ~~leri dersine S~d~ka
saire dersine Re~ide
Han~m, nak~~~dersine Hatice Han~ m, kavâid ve
Han~m, k~raat dersine Maide Han~m, Tarih dersini Samiye Han~m, Ulf~rr~-~~
Diniye dersini Hatice Han~m, Hanife Han~m, Sadiye Han~m, Hayriye Han~m,
Feride Han~m, Naciye Han~m, Makbule Han~m, Muhlise Han~m ile Fatma
Han~ mlar, piyano dersini Madam Halçika, nak~~~dersini Matmazel Aleksand~r, resim dersini Matrnazel G~rmiryan okutmu~lard~r. Yine bu tarihte okulda
erkek ö~retmenler de çe~itli dersleri okutmu~lard~r. Örne~in hendese ve heSalnamesi, Sene:1317, s.321-322 (Madde: 6-9).
Akyüz, "Ö~retmenlik Mesle~i ve Osmanl~da Kad~n Ö~retmen Yeti~tirilmesi", Tarih ve Toplum. XXXIII/195 ( Mart 2000), s.163.
74 Devlet Salnamesi, Sene:1312, s.424.
76 Devlet Salnamesi, Sene:1313, s.352-353.
76 Devlet Salnamesi, Sene:1314, s.460-461.
72 Maarif
73 Yahya
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sap dersini Abdüllatif Bey, Arapça dersini Halil Bey, Farsça, kitâbet ve kavâid
dersini Sait Bey, ulüm-~~diniye dersini Mustafa Bey, Kur'an-~~Kerim dersini
Galip Bey, yaz~~dersini ise Ziya Bey okutmu~tur'n.
1898-1899 y~l~ nda Dârülmuallimât'~ n idari kadrosunda herhangi bir de~i~iklik olmam~~ , Mehmet Hulusi Efendi okul müdürü, Refika Han~m ise
müdire olarak görev yapm~~t~ r. Nakiye Han~m, S~d~ ka Han~m, Hafize Hanife
Han~m, Hatice Han~ m ve Latife Han~ m, Dârülmuallimât'un ö~retmen kadrosunu te~kil etmi~tir".
1899-1900 y~l~ nda ise okul müdürlü~ü görevinde yine Mehmet Hulusi
Efendi görülmekle birlikte bu y~ l, müdirelik görevinde Refika Han~m görülmemektedir. Okulun ö~retmen kadrosu ise Latife Han~m, Feride Han~m,
Nakiye Han~m, S~d~ ka Han~m, Hatice Han~ m ve Latife Han~ m'dan olu~maktayd~". 1899-1900 y~l~ ndaki idari ve ö~retmen kadrosu, 1901-1902 y~l~nda da
aynen görevine devam etmi~tir'''.
1902-1903 y~l~ nda ise Dârülmuallimât'~ n müdürlü~üne Mehmet Hulusi
Efendi'nin yerine Hac~~Numan Efendi getirilmi~ tir. Latife Han~ m, Feride
Han~m, S~d~ ka Han~m, Hatice Han~ m, Lütfiye Han~ mlar ise okulun ö~retmen kadrosunu.olu~ turmaktayd~ 'l.
1911-12 e~itim-ö~retim y~l~ nda Dârülmuallmât' ta görev yapan kad~n ö~retmenlerin say~s~ nda belirgin bir art~~~görülmektedir. Bu tarihte birinci s~~n~flar~ n ulüm-~~diniye, tarih ve co~rafya derslerini Muhsine Han~m, ikinci s~~n~flar~n ulüm-~~diniye, tarih ve co~rafya derslerini Makbule Han~m, Türkçe
dersini Zahide Han~ m, malumât-~~medeniye ve ahlâkiye dersini Halide Han~m, el i~leri ve nak~~~dersini Feride ve Firdevs Han~mlar, diki~~ve biçki dersini Misliyap Han~ m ve Matmazel Haritomeni, hesap ve hendese dersini
Fatma Han~ m, malumât-~~fenniye ve s~ hhiye dersini Nazl~~ Han~m, idare-i beytiye dersini Nezihe Han~m, Frans~ zca dersini Matmazel Lumer, beden terbiyesi dersini Kuvarik Han~ m, resim ve piyano derslerini ise Madam Rafel
okutrnu~tur82.

K~ z Muallim Mektebi 1933, s.32.
Salnamesi, Sene:1315, s.290-291.
79 Devlet Salnamesi, Sene:1316, s.322-323.
8° Devlet Salnamesi, Sene:1317, s.306-307.
81 Devlet Salnamesi, Sene:1319, s.380-381.
82 ~stanbul K~ z Muallim Mektebi 1933, s.43.
77 ~stanbul
78 Devlet
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1912-13 y~l~nda okulun müdürlü~üne Hulusi Bey'in yerine Mustafa Refik Bey getirilmi~ tir. Mustafa Refik Bey bu tarihte Dârülmuallimâeta mürebbi
olarak görev yapan Matmazal Ralli, Anna Eskinazi ve Mersonyeyi'nin yerine
Matmazel ~panyan'~~getirmi~ tir. Yine bu tarihte Ahmet Mithat Bey'in ölümü
üzerine derslerini okutmak üzere Halide Edip Han~m görevlendirilmi~, Halide Edip Han~m'~ n bu görevi kabul etmemesi üzerine bu defa Muhsine Han~m bu göreve getirilmi~tir. Y~ne Ahmet Mithat Bey'in okutmu~~oldu~u terbiye dersini okutmak üzere de Huriye Han~m görevlendirilmi~& m.
1913-14 ö~retim y~l~nda uygulamal~~e~itim yapmak amac~yla okula ba~l~~
bir Tatbikat Mektebi aç~lm~~, bu mektebin birinci muallimeli~ine Aleksanyan, vekilli~ine Hürmüz Han~m, ikinci muallimeli~ine Asiye, üçüncü muallimeli~ine Lütfiye, dördüncü muallimeli~ine Hamide ve be~inci muallimeli~ine de Fatma Behiye Hammlar tayin olunmu~lard~r. Ev idaresi ö~retmeni
Nezihe Muhlis Han~m'~ n ilk olarak izinle sonra da istifa ile görevinden ayr~lmas~~üzerine yerine Pakize Han~ m getirilmi~tirTM.
1914-1915'te yay~ mlanan Dârülmuallimât Program~~ile Dârülmuallimât'
ta Ana Muallime Mektebi'nin kurulmu~~ve Türkiye'de anaokulu ö~retmeni85
yeti~tirme süreci ba~lam~~t~r 86. 1914/15'de okulda görev yapan kad~ n idareci
ve ö~retmenler ~unlard~ : Müdür Muavinesi Samiye Han~ m, Kâtibe Zehra
Han~m, Mürebbiye ~stepanyan Han~ m, Mürebbiye Hugasyan Han~m, Mürebbiye Hamide Han~ m, ilm-i ahvâl-i ruh dersi ö~retmeni Samiye Han~m,
co~rafya dersi ö~retmeni Makbule Han~ m, tarih dersi ö~retmeni Muhsine
Han~m, Frans~zca dersi ö~retmeni Anastasya Han~ m, Almanca dersi ö~retmeni Arapyan Han~m, hesap dersi ö~retmeni Fatma Han~m, resim dersi ö~retmenleri ~ptidâi k~smanda Madam Rafael ile Dârülmuallimât k~sm~nda
Mihrl Han~m, el i~leri dersi ö~retmenleri Feride Han~ m ile Firdevs Han~m,
Terbiye-i Bedeniye dersi ö~retmenleri Matmazel Vantura ile Müteneffize
Han~ m, iktisat ve idare-i beytiye dersi ö~retmeni Pakize Han~ m, biçki, diki~~
ve tamir dersi ö~retmeni ~hsan Han~m, tabahat dersi ö~retmeni Halide Han~m, çama~~r y~kama ve ütü dersi ö~retmeni Fahriye Han~ m, tathir dersi ö~retmeni Fevziye Han~ m, pirografi dersi ö~retmeni Matmazel Hengeni, hüsn-i
K~z Muallim Mektebi 1933, s.43-44.
~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933, s.44.
88 Türkiye'de ana okullar~n~ n tarihsel süreç içersinde kurulu~u ve geli~imi için ayr~nt~l~~
bilgi için bk. Yahya Akyüz, "Anaokullar~ n~n Türkiye'de Kurulu~~ve Geli~im Tarihçesi", Milli E~itim, 132 (Ekim-Kas~m-Aral~k 1996), s.7-13.
86 Öztürk, ö~retmen Yeti~tirme Politikas~, s.17.
83 ~stanbul
84
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hat dersi ö~retmeni Zahide Han~ m, riyaziye dersi ö~retmeni ise Aleksanyan
Han~m idi. Ana S~n~f~~ ö~retmenleri; Makruhi, Emine, Hürmüz, Hediye,
Atamyan, Nevart Arakelyan Han~mlard~ . Tatbikat mektebinin ö~retmenleri
ise Asiye, Lütfiye, Fatma, Mukbile ve Fatma Hammlard~~87.
1915-1 6'da ruhiyat dersini okutan Samiye Han~m~n yerine ~smail Hakk~~
Bey getirilmi~ tir. Musiki dersi Naile Vehhap Han~m, diki~~ve tamir dersi Ferruh Han~ m, resim dersi Na~ide Han~m taraf~ndan okutulmu~ tur. 1915-1 6'da
Ana Muallim Mektebinde ise ruhiyat ve terbiye dersine Nafi Atuf Bey, Fröbel
Tedrisat' ve El i~lerinin ameli ve nazari k~sm~ na Makruhi Han~ m, ~mlâ ve K~ raat dersine Sabahat ve Nazife Han~mlar, Tarih dersine Muhsine Han~m,
co~rafya dersine Makbule Han~ m, jimnastik dersine de ~efika Han~m tayin
edilmi~tir88.1 916-1 7'de okulun müdürü Ahmet Hilmi Bey idi. Müdür muavinesi yine Samiye Han~m'd~ . Bu tarihte okulda görev yapan di~er kad~n idareci ve ö~retmenler ise ~unlard~ : Katibe Zehra Han~ m, Mürebbiyeler Hamide, Fatma ve Hugasyan Han~ mlar, ahlak ve malumat-~~medeniye dersi ö~retmeni Samiye Han~ m, k~ raat ve in~aat ile imlâ dersi ö~retmeni Lütfiye Han~m, yine ~mlâ dersi ö~retmeni At~fa Han~m, Co~rafya dersi ö~retmeni Makbule Han~ m, tarih dersi ö~retmeni Muhsine Han~ m, usûl-i defteri ö~retmeni
Fatma Han~m, hesap dersi ö~retmenleri Hamdiye, Saadet ve Suat Han~mlar,
Frans~zca dersi ö~retmeni Anastasya Han~ m, hat dersi ö~retmeni Zahide
Han~m, pirograf~~dersi ö~retmeni Hingeni Han~ m, iktisat ve ~dare-i Beytiye
ö~retmeni Zehra Han~ m, Resim dersi ö~retmenleri Madam Rafael ile Mihri
ve ~hsan Han~ mlar, piyano dersi ö~retmenleri Dakes ve Naile Han~mlar,
terbiye-i bedeniye dersi ö~retmeni Vantura Han~ m, diki~~ve biçki ö~retmenleri Ferruh ve Avniye Han~mlar, tabahat dersi ö~retmeni Halide Han~ m, çama~~ r, ütü ve tathir dersi ö~retmeni Mukadder Han~ m, el i~leri dersi ö~retmeni Dürdane Han~ m, örücülük dersi ö~retmenleri Firdevs ve Feride Han~mlard~ . Ana Muallim Mektebi'nde ise ilm-i ruh ve fenn-i terbiye dersi Behice ve Safiye Han~ mlar, h~fz~s~ hha dersi Lütfiye Han~m, ulüm-~~tabiiye dersi
Seniha Nafiz Han~ m, imla ve k~ raat dersi Asiye Han~ m, Hesap ve Hendese
dersi Mersiye Han~ m, Co~rafya ve Tarih dersi Behire Han~m, terbiye-i bedeniye dersi Sabahat Han~ m, resim dersi Nevzat Han~ m, frobel tedrisan ve tatbikat dersi Makruhi Han~m, imla k~ raat dersi Adalet Han~ m taraf~ndan oku-

87 ~stanbul
88 ~stanbul

K~ z Muallim Mektebi 1933, s.48-49.
K~ z Muallim Mektebi 1933, s.56.
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tulmaktayd~. Ana s~ n~f~ n~ n ö~retmenleri ise Nuvart, Nuriye, Emine, Macide,
~kbal, Makruhi ve Havva Hikmet Han~ mlard~s".
1917-18'de DârülmuallimâCta Adalet, Mediha ve Müfide Han~ mlar
Türkçe dersine, Aliye Han~m Almanca dersine, Na~ide Han~ m Resim dersine, Faz~la Han~ m piyano dersine, Seniye Han~m jimnastik dersine, Müzeyyen Han~m biçki ve tamir dersine, Naime Han~ m ise tathir dersine girmekteydiler. Ana Muallim Mektebi'nde ise terbiye dersi Aliye Esat Han~m, tabiiye
dersi At~fa Han~m, tarih ve co~rafya dersi Behice Han~ m, Türkçe dersi K~ymet Han~ m taraf~ndan okutulmu~turg".
1918-19'da ise okulun ö~reten kadrosunda baz~~ de~i~iklikler olmu~ tur.
Almanca dersi ö~retmeni Vitalis Han~ m ile resim dersi ö~retmeni Mihri Han~ m görevlerinden ayr~lm~~lar, bunlar~ n yerine Frans~zca dersine Madam Polin, tabiiye dersine Hamdiye Han~m, ütü ve çama~~r dersine ise Zehra Han~m
tayin edilmi~lerdir"'. Nihayet Dârülmuallimât, ö~retim ve idari kadrosunda
görülen baz~~ küçük de~i~iklikler ile birlikte 1924-25 e~itim-ö~retim y~l~ nda
"~stanbul K~z Mektebi" ad~ n~~ alm~~t~r.
Sonuç
26 Nisan 1870 Sal~~ günü Maarif Naz~ r~~ Saffet Pa~a'n~ n bir nutku ile aç~ lan k~z ö~retmen okulunda (Dârülmuallimât) 1924-25 y~l~ nda ~stanbul K~z
Muallim Mektebi ad~ n~~ al~ ncaya kadar geçen süre içerisinde bir çok kad~ n
idareci ve ö~retmenler e~itim-ö~retim hizmetinde bulunmu~lard~ r. Nitekim
yakla~~ k 54 y~ll~ k bir dönemi kapsayan bu zaman dilimi içerisinde k~z ö~retmen okulunda görev yapan kad~ n idareci ve ö~retmenlerin kimler oldu~u
bu çal~~mada y~ llara göre tespit edilmeye çal~~~ lm~~ t~ r. Günümüzde dahi
okullarnmzda kad~ n idarecilerin say~s~ n~ n oldukça az oldu~u dü~ünülecek
olursa, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda e~itimde bat~l~ la~ma hareketleri neticesinde olsa bile, bayan ö~retmen yeti~tiren bir okula bir kad~ n okul müdiresinin veya müdür yard~ mc~s~ n~ n atanm~~~olmas~~ o dönemlerde toplumun kad~ nlar~ n çal~~mas~ na ve idarecilik görevlerinde bulunmas~~ olgusuna nas~ l yakla~t~~~ n~~ göstermesi aç~s~ ndan da önem ta~~maktad~r.

K~z Muallim Mektebi 1933, 5.58-60.
9° ~stanbul K~z Mualli~n Mektebi, 5.63-65.
91 ~stanbul K~z Muallim Mektebi 1933, 5.67.
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