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Tebli¤ bafll›¤›m›z› oluflturan Toptafl› ve Paflakap›s› Askeri Rüfldiyeleri, 1875
y›l›nda Sultan Abdülaziz döneminde ‹stanbul’da aç›lan dokuz askeri rüfldiye
grubu içerisinde yer almakatd›r.1

Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas› günümüze ulaflmam›fl, Toptafl› Askeri
Rüfldiyesi binas› ise tarihsel kimli¤ini günümüze kadar sürdürmüfl, aç›ld›¤›
günkü misyonunu bugünde sürdürerek bir e¤itim kurumu olarak Türk Milli
E¤itimine hizmet etmektedir

Toptafl› Askeri Rüfltiyesi

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi, Üsküdar Tabaklar Semti’nde Eski Toptafl› Caddesi
üzerinde, caddenin Sar› Mehmet Soka¤› ile kesiflti¤i noktada bulunmaktad›r. 
Toptafl› Askeri Rüfldiyesi binas› bugün Sokullu Mehmet Pafla ‹lkö¤retim Okulu
olarak kullan›lmaktad›r. 

Yap›n›n Tarihçesi 

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi, H/1292 M/1875- 1876 y›l›nda Sultan Abdülaziz döne-
minde, ‹stanbul’da aç›lan dokuz askeri rüfldiyeden biridir. (Konyal› 1977: 301 ve
Haskan 2001: 932)
Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin 1875- 1876 y›l›nda Sultan Abdülaziz döneminde
aç›ld›¤›, mermer girifl kap›s› üzerindeki Sultan Abdülaziz’in tu¤ra ve madaly-
onunun bulundu¤u kitabede yazmaktad›r. Okulun sekiz m›sral› kitabesinin
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günümüz Türkçesine çevrilifli afla¤›daki gibidir.
“Mekteb-i Rüfldiyye-i Askeriyye”
“Hazret-i Abdülaziz Han ma’arif- pîflenin
Mülkün istikbalini te’mindir emniyyesi
Onun için açt› yer yer muntazam rüfldiyyeler 
Ne Stanbul u ne Ba¤dad kald› ne Suriyesi
Nakd-i vakti sarf edib gel cem’-i zad-› dânifl et
Harc-› âlemdir ucuzdur flimdi vezni k›yyesi
Hame-i taz-› vatan Hüsni dedi tarihine
Feyz ü ilmin menba›d›r askeri rüfldiyyesi”
“sene 1292 ketebe Aziz ( Haskan 2001: 932)
Okul, Toptafl› (Valide-i Atik ) Külliyesi’ne ait olan tabhane binas› üzerine infla
edilmifltir. “‹ki katl› olan bu tafl yap›n›n üst kat› yuvarlak kemerler üzerine otur-
tulmufltur. Orta k›sm›nda oldukça büyük bir avlusu vard›r. Nizam-› Cedid ve
Sekban-› Cedid devirlerinde (1793- 1808) Süvari K›fllas› olarak kullan›lan bina,
birçok tadiller ve tamirler görmüfl oldu¤undan ilk yap›s›ndan günümüze hemen

Toptafl› Askeri
Rüfldiyesi 
(Sokullu Mehmet Pafla
‹lkö¤retim Okulu)
Kitabeli ve
Madalyonlu Ana Girifl
Kap›s› 
(karfl› sayfa)
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hemen hiç bir fley intikal etmemifltir. Yap›l›fl›ndan 220 y›l sonra Süvari Oca¤›’na
verilen binan›n ne zamana kadar bu oca¤a hizmet etti¤i belli de¤ildir. Selimiye
K›fllas› yan›ndaki Süvari K›fllas› 1805 tarihlerinde yap›ld›ktan sonra ocak oraya
nakledilmifltir.” (Haskan 2001: 931)
Toptafl› Askeri Rüfldiyesi, 1912- 1913 tarihli Balkan Savafl› s›ras›nda, askeri
rüfldiyelerin e¤itim faaliyetlerine son verilmesi üzerine kapat›lm›fl, (Sakao¤lu
1993:351- 354) 1914 y›l›nda da mülki (sivil) rüfldiyeye çevrilmifl ve Sokullu
Numune Mektebi ad›n› alm›flt›r. (Haskan 2001: 932) 
Cumhuriyetin ilan›yla kurulan Maarif Vekâleti taraf›ndan Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden eski okul binalar›na, e¤itim yap›s›
olarak, hizmet verme görevi tekrar yüklenmifl ve bu karar çerçevesinde de
Toptafl› Askeri Rüfldiyesi, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Üsküdar Toptafl› 15.
‹lkokul ad›yla yeniden aç›lm›flt›r. 

XIX. Yüzy›l›n Son
Çeyre¤inde Toptafl›

Askeri Rüfldiyesi 
(Washington Kongre

Kütüphanesi Lot: 9519,
No: 19 )
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1940 y›l›nda okulun ismi Sokullu Mehmet Pafla ‹lkokulu olarak de¤ifltirilmifltir.
K›sa bir dönem için e¤itim ve ö¤retime kapat›lan okul, 1959’da tekrar ayn› adla
aç›lm›flt›r.   
1997’de Türk Milli E¤itimi’nde sekiz y›ll›k kesintisiz e¤itim uygulamas›na
geçilmesiyle, Sokullu Mehmet Pafla ‹lkokulu’nun ismi, Sokullu Mehmet Pafla
‹lkö¤retim Okulu olarak de¤ifltirilmifltir. Halen Sokullu Mehmet Pafla ‹lkö¤retim
Okulu ad›yla e¤itim hizmetine devam etmektedir.2

1898- 1903 y›llar› arars›nda Maarif Nezareti taraf›ndan befl say› halinde
yay›nlanan Maarif Salnameleri’nden Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nde, 1898- 1903
tarihleri aras›nda görev yapan idareciler ile ö¤retmen isimlerine ve okulun ders
program›na ulaflmak mümkündür. Ancak ö¤renci mevcudu ve okulda çal›flan
hizmetli s›n›f›na ait say›sal bir veri bulunmamaktad›r.  
Maarif Salnamlerine göre; Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nde 1898 y›l›nda fievket
Efendi, 1899- 1903 tarihleri aras›nda ise H›d›r Efendi müdür olarak görev
yapm›flt›r. 

Toptafl› Askeri
Rüfldiyesi’nin Plan›
(Washington 
Kongre Kütüphanesi 
Lot: 9519, No: 18)
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1898- 1903 Ders Y›llar› Aras›nda Toptafl› Askeri Rüfldiyesi Müfredat›nda
Okutulan Dersler3

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin Mimari Özellikler 

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’ne ait olan özgün çizimden de görüldü¤ü üzere, e¤imli
bir arsa üzerine infla edilen yap›, iki bölümden oluflmaktad›r: Ana e¤itim blo¤u ile
girifl k›sm›n›n önündeki bahçe ve avlu ve ahali tasarrufunda bulunan bahçeler.

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin Plan Özellikleri 
Girifl Kat

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin girifl kat plan›, iç avluya aç›lan servis birim-
lerinden ve dükkânlardan oluflmaktad›r.  Yap›n›n özgün girifli, kuzeydo¤u ceph-
esinden sa¤lanmaktad›r.4 Özgün çizime göre; Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin Eski
Toptafl› Caddesi üzerinde bulunan girifl kap›s›n›n sa¤›nda iki, solunda dört
olmak üzere kare biçimli alt› adet dükkân bulunmaktad›r.5 Günümüzde girifl
kap›s›n›n sa¤›ndaki iki dükkân anaokulu, soldaki dört dükkân ise, Sokullu
Mehmet Pafla ‹lkö¤retim Okulu’na ait idari birimler olarak kullan›lmaktad›r. 
Teneffüshane, yap›n›n kuzeybat› cephesini boydan boya kapsayacak flekilde
yerlefltirilmifltir. Teneffüshanenin orta aks›ndan, yan cephede bulunan bahçeye
ç›k›fl vard›r. Bu ç›k›fl günümüzde, okul idaresi taraf›ndan okulun ana girifl kap›s›
olarak kullan›lmaktad›r. Ayr›ca yap›da günümüzde uygulanan bir di¤er
de¤ifliklik ise, bahçenin güneydo¤u ve kuzeydo¤u yönlerinde geniflletilerek,
bahçenin s›n›rlar›n›n yap›yla ayn› seviyeye çekilmesidir.    
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Soldaki dükkânlar›n arkas›na denk gelen bölümde tan›ms›z bir birim bulun-
maktad›r. Girifl kap›s›n›n tam karfl›s›nda bir iç avlu vard›r. Bahçede servis bir-
imleri olarak kömürlük, mahzen, musluklar ve helâlar yer almaktad›r. Bunlar
özgün hallerini kaybetmeden günümüze ulaflm›flt›r. Yap›n›n güneydo¤u ceph-
esindeki boflluk ise çizimde,  ahali tasarrufunda bulunan bahçeler diye
tan›mlanm›flt›r. Planda Ahali tasarrufunda bulunan bahçeler olarak diye ifade
edilen bu bofl arsalar, günümüzdeki Doktor Fahir Atabey Caddesi’dir. 
Girifl aks›nda bulunan merdivenler, üst kata ulafl›m› sa¤lar. 

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi Ö¤rencileri (Washington Kongre Kütüphanesi Lot: 9519, No: 21)
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Birinci Kat

Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin birinci kat plan›, koridora aç›lan çeflitli mekânlar-
dan oluflmaktad›r. Toptafl› Caddesi üzerinde bulunan girifl kattaki dükkânlar›n
üstünde birinci katta, Birinci Sene ve ‹kinci Sene Dershaneleri bulunmaktad›r.
Üçüncü sene dershanesi’nin yar›s› da girifl kap›s›n›n sa¤›nda bulunan dükkân-
lar›n üzerine denk gelmektedir. Üçüncü sene dershanesinin yar›s› ve dördüncü
sene dershanesi planda, girifl kattaki teneffüshanenin üstünde gösterilmifltir.
Dershane mekânlar› planda “L” fleklinde s›ralanm›flt›r. 
Plana göre; iç avlunun sol k›sm›nda, Cami-i fierif bulunmaktad›r. Camii-i fierif
günümüzde güneydo¤u ekseninde bir duvar ile bölümlenmifl ve yeni s›n›flar
oluflturulmufltur. Gene özgün çizime göre; Camii-i fierif’in arkas›na denk gelen
yerde Kütüphane, kütüphanenin sa¤›nda Zabitan Odas›, onun yan›nda Müdür
Odas›, müdür odas›n›n sa¤›nda da Tuvaletler bulunur. 

Toptafl› Askerî Rüfldiyesi’nin Cephe Biçimlenmesi

Toptafl› (Üsküdar) Askeri Rüfldiyesi, iki katl› bir yap›d›r. Yap›ya girifl, kuzey-
do¤u cephesinden sa¤lanmaktad›r. 
Girifl katta bas›k kemerli olarak düzenlenmifl ana girifl kap›s›n›n iki yan›na,
korent bafll›kl› ve yivli sütunlar yerlefltirilmifltir. Kap›n›n üzerinde bulunan dört
sat›r sekiz m›sral› kitabe, profilli bir silme ile çevrelenmifltir. Silmeden sonra
yar›m daire kemerli nifl içerisinde, silah ve sancak kabartmalar› ve oval flekilli
madalyon bulunur.            
Ana kap›n›n sa¤ ve sol taraflar›nda bulunan dükkânlar, günümüzde yap›ya
birleflmifl ö¤eler haline gelmifltir
Birinci kat›n cephe düzeni neoklasik özellik göstermektedir. Girifl ve kuzey
cephelerdeki pencereler, yar›m daire kemerli olarak düzenlenmifltir. Girifl
kap›s›n›n üzerinde bulunan alt› adet pencerenin aras›nda ve yap›n›n
köflelerinde pilast›rlar bulunmaktad›r.   

Paflakap›s› Askerî Rüfldiyesi

Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi, Sultan Abdülmecid taraf›ndan H/ 1292, M/1875-
1876 y›l›nda ‹stanbul’da aç›lan dokuz askeri rüfldiyeden biridir. (Ergin
1941:742) Günümüze ulaflmayan Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi yap›s›, Üsküdar
Paflakap›s› Geçidi Caddesi (bugünkü ad›yla) üzerinde bulunmaktayd›. (Haskan
2004: 936) Okulun infla masraflar› için Seraskerli¤in bütçesinden 250.000 kurufl
harcanm›flt›r. 
Hicrî 1293 Miladî 1876 tarihli Devlet Salnamesi’ne göre, Paflakap›s› Askeri
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Rüfldiyesi’nde 8 muallim, 1 dâhiliye zabiti görev yapmakta, 104 ö¤renci de
e¤itim görmekteydi. (Ergin 1941:742)
1890’l› y›llara gelindi¤inde, bölgede bulunan bir di¤er askeri rüfldiyenin yani
Toptafl› Askeri Rüfldiyesinin varl›¤›ndan dolay› e¤itim camias›nda, Paflakap›s›
Askeri Rüfldiyesi’nin kapat›laca¤› gündeme gelmifltir. Üsküdar’da bulunan ve özel
okul statüsünde olan Ravza-i Terakki idaresi de, Maarif Nezareti’ne yazd›klar› bir
dilekçede;6 okul yönetiminde maddi aç›dan zorluk çektiklerini belirtmifller,
okullar›n›n idaresini kolaylaflt›rmak için lav¤ edilece¤i gündemde olan Paflakap›s›
Askeri Rüfldiyesi binas›n›n Ravza-i Terakki Mektebi’ne b›rak›lmas›n› talep
etmifllerdir. Ancak maarifin bu talebe cevab› olumlu olmam›flt›r.    
Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi’nin 1893 y›l›nda e¤itim ve ö¤retim faaliyetine son
verilmifl, okul yap›s›, 11 Kas›m1893 tarihinde aç›lan Üsküdar ‹dadisi olarak
yeniden Osmanl› e¤itim sistemine kazand›r›lm›flt›r.7 Paflakap›s› Askeri Rüfldiye-
si binas›n›n Üsküdar ‹dadisi’ne dönüflüm süreci ve safhalar›n›n izlerini,
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bulunan Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi’ne iliflkin
belgelerde sürmek mümkündür.    
Konuya iliflkin 1892 tarihli ilk belgede, Seraskerli¤in mülkiyetinde olan ve
e¤itim ö¤retim faaliyetini sürdüren Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas›n›n, tamir
ve di¤er masraflar› Maarif Nezareti’ne ait olmas› kayd›yla, askeri rüfldiyenin
geçici olarak Maarif’e devredilmesi talep edilmifltir8. Bu talebin alt›nda yatan
neden Maarif Nezareti’nin, Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas›nda Üsküdar
‹dadisi’ni açma iste¤idir. Talebin fikrî alt yap›s›n› Üsküdar’da iki adet askeri
rüfldiyenin bulunmas›n›n, bölge nüfusu için fazla ve Üsküdar ahalisinin ihtiy-
ac›na Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin, gerek bina gerekse de alt yap› aç›s›ndan
cevap verecek nitelikte olmas› oluflturur 
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bulunan ve yukar›da bahsi geçen belgenin
1893 tarihli ard›l›nda, Seraskerlik Makam› ve Maarif Nezaretinin aralar›nda
vard›klar› anlaflma gere¤ince, de¤iflimlerine karar verilen Paflakap›s› Askeri
Rüfldiyesi binas›n›n Maarif Nezaretine, Trabzon Mülki Rüfldiye binas›n›n da
Seraskerlik Makam›na tesliminin yap›laca¤›n› ve Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi
ö¤rencilerinin tamam›yla binadan boflalt›laca¤›n› ö¤renmekteyiz.9

Gene Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bulunan ve konuya iliflkin 1893 tarihli bir
baflka belgeden de; Üsküdar Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas›nda idadi mek-
tebinin aç›laca¤› ifade edilmektedir.10

Mehmet Nermi Haskan Yüzy›llar Boyunca Üsküdar adl› eserinin 932. sayfas›nda
ve Osman Nuri Ergin Türk Maarif Tarihi adl› yay›n›n›n 743. sayfas›nda Toptafl›
Askeri Rüfldiyesi’nin bölgenin ihtiyac› karfl›lad›¤› gerekçesiyle, Paflakap›s›
Askeri Rüfldiyesi binas›n›n önce mülki (sivil) rüfldiyeye daha sonra da Üsküdar
‹dadisi’ne çevrildi¤ini ifade etmektedirler. Ancak Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi’nde Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi ve binas›na iliflkin buldu¤umuz ve
yukar›da aç›klamas›n› yapt›¤›m›z belgeler, her iki yazar›nda yap›n›n dönüflüm
sürecine iliflkin savlar›n› çürütür niteliktedir.11 Bu nedenle arflivde bulunan
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belgelere dayanarak, Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas›n›n lav¤ edildikten
sonra, yeniden Üsküdar ‹dadisi olarak e¤itime kazand›r›lm›fl oldu¤unu söyle-
mek mümkündür. 
Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi’ ne çevrilen Üsküdar ‹dadisi binas›, 1912 y›l›nda
Üsküdar Sultanisi ad›n› alm›fl, Balkan Savafl› s›ras›nda bir süre hastane olarak
kullan›lm›fl, 1918 y›l›nda ‹ngilizlerin ç›kard›¤› bir yang›n sonucunda da ortadan
kalkm›flt›r. (Haskan 2004: 936, 937)  

Toptafl› Askeri
Rüfldiyesi (Sokullu

Mehmet Pafla
‹lkö¤retim Okulu)

Güneybat› Cephesi
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EKLER 

BELGE NO: I

Maarif Nezaret-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri
Üsküdarda vaki ravza-i terakki nam mekteb-i hususi flakirdan› evliyas›n›n
ekserisi fakirü’l-hal olmalar› hasebiyle bir haylisi ücretsiz tedris olunarak
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ücretlilerden de ücret-i tedrisiye tamamen ahz olunamayub bu yüzden mektebin
idaresince taht-› isticarda bulunan hane icaresinin dahi tesviyesince müflkilat
çekmekte oldu¤undan ve Üsküdar Paflakapusu Mekteb-i Rüfltiye-yi Askeriyesinin
ba irade-i seniyye la¤v edilce¤i haber al›nd›¤›ndan bahisle saye-yi ihsanvaye-yi
cenab-› padiflahide mezkur mektep idaresince vüsat ve suhulet olmak üzere zikr
olunan Paflakapusu mektebinin muvakkaten olsun ravza-i terakki mektebi
nam›na terk ve itas›na müsaade-i seniyye istihsali hakk›nda mekteb-i mezkur
müdür ve heyet-i idaresi taraf›ndan Üsküdar mutasarr›fl›¤›na verilüb ba- tezkire
irsal olunan arzuhal leffen takdim ve tisyar k›l›nm›fl ve ifa-i muktezas› menut-›
müsaade-i aliye-yi nezaretpenahileri bulunmufl olma¤›n ol babda emr ü ferman
hazret-i menlehü’l emrindir. Fi 16 Safer sene 310/26 A¤ustos sene 308
Zabtiyye Naz›r›

BELGE NO: II

Hulâsa
Müsevvidi
Mümeyyiz
Târîh-i tesvîdi 3 Eylül sene [1]308
Makâm-› Seraskerî’ye
Mekâtib-i Rüfldiye-i Mülkiye’nin ›slâh ve tanzîmi s›rada mahrec olmak üzere
dâhillerinde birer ibtidâî k›sm› tertîbine teflebbüs olunup bunun Üsküdar
cihetinde dahi iki mektebce icrâs›na ibtidâr k›l›nm›fl ise de her ikisinin vüs‘at ve
h›fz-› s›hhatce matlûbe muvâf›k olmad›¤›ndan ve Paflakap›s›’nda vâki‘ Rüfldiye-
i Askeriyenin la¤v olunaca¤› haber al›nd›¤›ndan sahîh oldu¤u hâlde muvakkat
nezâret-i âcizîye terki 26 Receb sene [1]309 târîhli tezkire-i âcizânemle ifl‘âr edil-
mifldi bu kere olunan rivayete nazaran mekteb-i mezbûrun ibkâs› takarrur eyle-
mifl oldu¤u anlafl›l›yor böyle ise nezd-i âlî-i sipehsâlârinde rehîn-i tensîb buyu-
ruldu¤u hâlde mekteb binâs› kemâ-kân dâ’ire-i askeriyenin mâl› olmak ve
ta‘mîrât› masâr›f-› sâ’iresi ma‘ârife âid bulunmak flart›yla ifl‘âr-› sâb›k vecihle
icrâ-y› îcâb›na müsâ‘ade-i aliyye-i seraskerîleri ve bu bâbda olan emr ve re’y-i
sâmî-i safderâneleri bir an evvel savb-› âcizîye sezavâr buyurulmak bâb›nda
‹fl‘âr
Fî 29 S sene [1]310 / 8 Eylül sene [1]308

BELGE NO: III

Târîh-i tebyîz: 15 Nisan sene [13]39
Trabzon Vilâyetine telgrafnâme
Üsküdar’da Paflakap›s› Rüfldiye-i Askeriyesiyle Trabzon Rüfldiye-i Mülkiye
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binâlar›n›n mübâdelesine irâde-i seniyye fleref müte‘allik buyurularak makâm-›
serakserîden dördüncü ordu müflîriyetine yaz›lmakla rüfldiye-i mülkiyenin
cihet-i askeriyeye teslîm ve Rüfldiye-i Askeriye talebesinden kâmilen bi’t-tahliye
‹dâdi mektebinin dahi Maarif Müdüriyetine teslîmi mütemennâd›r.
Tebyîz edildi
15 Nisan sene [1]309

BELGE NO: IV

Ma‘lûm-› hidîvâneleri buyuruldu¤u üzere Trabzon Rüfldiye-i Mülkîsi binâs›yla
mübâdele edilmesinden nâflî nezâret-i celîle-i âsifânelerine ahîren irtibât› icrâ
olunan Üsküdar’da kâ’in Paflakap›s› Rüfldiye-i Askeriyesi binâs› dâhilinde sâye-
i maarif-pirâye-i pâdiflâhîde bir ‹dadî-i mülki tesis ve küflâd› öteden beri
tasavvur buyurulmas›na ve bu kere ahz ve telakkî etti¤im irâde-i sâmiye-i
nezâret-penâhîleri üzerine mezkûr mektebin dört s›n›f i‘tibâriyle tedrisât›n› ve
flehrî tahsîsi lâz›mgelen maâflât ve masâr›fât›n›n keyfiyyât› ve kemiyyât›n› nât›k
pusulas› matviyyen arz ve takdîm edilmifl olmas›na ve me‘a hazâ mektebce
tedrîsât›n hüsn-i ceryân›na bi-hakk›n nezâret olunabilmek üzere flifâhen emr ve
irâde buyuruldu¤u vecihle müdür ile müdür-i sânîli¤ine intihâb ve ta‘yîn buyu-
rulacak zâtlara vazîfeleri hafîf birer dersden ziyâde ders vermeyece¤i derkâr
bulunmas›na binâ’en iktizâ-y› hâlin icrâs› husûsuna müsâ‘ade-i celîle-i cenâb-›
nezâret-penâhîlerinin flayân buyurulmas› bâb›nda emr u fermân hazret-i men
lehü’l-emrindir.
Fî 13 Temmuz sene [1]309
Serî‘an muhâsebe fî 13 sene-i minhu
[mühür: Nezâret-i Maarif-i Umûmiye Mekâtib-i ‹dadiye ‹dâresi]
497
Sâye-i ma‘ârif-pîrâye-i hazret-i pâdiflâhîde Üsküdar’da tesis ve küflâd›
mutasavver olan Mekteb-i ‹dadî-i Mülkînin müstahdemîn ma‘âflât›yla muhass-
esât-› sâ’iresi hakk›nda mekâtib-i idadiye idâresinden takdîm olunup bi’l-havâle
meclisde k›raat olunan iflbu müzekkire ve merbût olan defter münderecât›
muvâf›k-› usûl ve emsâl görünmüfl ve yekûn-› defterde murakkam mebla¤›n
sarf› takarrur ettikde me’mûrîn ve mu‘allimîn ma‘âflât›ndan dâiresi içinde tadilât
îcab etti¤i halde ol vakit tekrar tetkik olunmak üzere evvel emirde defter-i
mezkûrun yekûnu olan flehrî on bin sekiz yüz kurufl maafl ve flehrî beflyüz kurufl
masâr›fât›n muhâsebece ta‘yîn olunacak karfl›l›kdan sarf›na me’zûniyet için
irâde-i seniyye-i cenâb-› pâdiflâhî istihsâli lâzimeden bulunmufl olmakla ifâ-y›
muktezâs› husûsunun Bab›ali cânib-i sâmîsine arz ve ifl‘âr buyurulmas› bâb›nda
emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 17 Muharrem sene [1]311 / 29 Temmuz sene [1]309
[Mühürler]
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Muhâsebeye
Ber mûceb-i karâr-› meclis zikr olunan idadi için flehrî onbin sekizyüz kurufl
maafl ile müteferrika ve mahrûkat ve tevzî‘-i mükâfât masâr›f› olan kezâlik flehrî
beflyüz kurufl ki cem‘an onbirbin sekizyüz kurufla nezâret-i celîleleri sene-i
hâliye bütçesinin birinci k›s›m ve fasl›n›n otuz birinci mâddesinde yeniden
ta‘yîn olunacak me’mûrîn ma‘âflât› olarak murakkam bulunan mebâli¤ ile
mezkûr bütçenin ikinci k›sm›n›n onuncu mâddesinde mekâtib-i idadiye
mu‘allimîn ma‘âflât› meyân›nda mevkûf olan mebâli¤den muhâsebece karfl›l›¤›
tedârik edilmifl olmakla mezla¤-› mezbûrun ol vecihle mahsûbu icrâ olunmak
üzere sarf› husûsunun Bâb›ali cânib-i sâmîsinden istizân buyurulmas› bâb›nda
emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.
Serî‘an Mektûbî Kalemine
Fî 12 A¤ustos sene [1]309
[Mühür]

D‹PNOTLAR

1 1875 y›l›nda Sultan Abdülaziz Döneminde ‹stanbul’da aç›lan di¤er yedi askeri rüfldiye Gülhane,
So¤ukçeflme, Fatih, Kocamustafapafla, Befliktafl, , Hasköy ve Kas›mpafla (Bahriye) Askeri Rüfldiyeleridir.
bk. Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, ‹stanbul  1941, s. 742.
2 Yukar›daki bilgi Sokullu Mehmet Pafla ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Celal Üstün’den al›nm›flt›r.
3 Toptafl› Askeri Rüfldiyesi’nin 1898- 1903 tarihleri aras›ndaki idareci ve ö¤retmenlerinin ismi okulun
müfredat› için bk. (Maarif Salnamesi 1898: 741),  (Maarif Salnamesi 1899: 825), (Maarif Salnamesi
1900: 899), (Maarif Salnamesi 1901: 236), ( Maarif Salnamesi 1903: 237)
4 Kuzeydo¤u cephesinin bulundu¤u caddenin bugünkü ad› Eski Toptafl› Caddesi’dir.  
5 Dükkânlar›n bu okullardaki ifllevi, bu mekânlardan elde edilecek gelirle, Toptafl› Askeri Rüfldiyesi için
ek bütçe yaratmak olabilir.
6 Belgenin asl›na ulaflmak için bk. BOA, Dosya No: 150, Gömlek: 71, Fon Kodu: MF.MKT, Tarih: Hicrî
27/S/1310, Miladi 20/09/1892 Belgenin günümüz Latin harflerine çevrilmifl hali için bk. Ekler, Belge No: I
7 Üsküdar ‹dadisi’nin aç›lmas›na iliflkin belge için bk. “Üsküdar Mekteb-i ‹dadisi’nin gazetede ilan edil-
di¤i gibi Teflrinievvel 30 Cumartesi günü aç›l›fl töreninin yap›laca¤›” BOA, Dosya No: 186, Gömlek: 93,
Fon Kodu: MF.MKT, Tarih: Hicrî 29/S/1310, Miladi 22/09/1892
8 Belgenin asl›na ulaflmak için bk. BOA, Dosya No: 150, Gömlek: 105, Fon Kodu: MF.MKT, Tarih: Hicrî
29/S/1310, Miladi 22/09/1892 Belgenin günümüz Latin harflerine çevrilmifl hali için bk. Ekler, Belge No:  II
9 Belgenin asl›na ulaflmak için bk. BOA, Dosya No: 166, Gömlek: 55, Fon Kodu: MF.MKT, Tarih: Hicrî
10/L/1310, Miladi 27/04/1893 Belgenin günümüz Latin harflerine çevrilmifl hali için bk. Ekler, Belge No: III
10 Belgenin asl›na ulaflmak için bk. BOA, Dosya No: 178, Gömlek: 23, Fon Kodu: MF.MKT, Tarih: Hicrî
02/S/1311, Miladi 15/08/1893 Belgenin günümüz Latin harflerine çevrilmifl hali için bk. Ekler, Belge No: IV
11 Paflakap›s› Askeri Rüfldiyesi binas›nda idadi mektebi aç›laca¤›na dair Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi’nde bulunan bir baflka belge için bk. “Üsküdar’da Paflakap›s› Mekteb-i Rüfldiyesi’nde bir idadi
mektebi aç›lmas› ile müdür ve muallim maafl›n›n suret-i tesviyesi.” BOA, Dosya No: 2, Gömlek: 1311/Ra-
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