DEN~ ZL~'DE Rü~D~YELER~ N KURULU~U VE GELI~IMI
MITHAT AYDIN.

A- G~R~~~
1718'de imzalanan Pasarofça Antla~mas~ 'ndan sonra Avrupa medeniyetini tan~ maya ve anlamaya çal~~an Osmanl~~ devlet adamlar~, devlet yap~s~n~ n Bat~l~~ de~erlere göre modernizasyonun kaç~n~lmaz oldu~unu kabul
etmi~lerdir. 1830'da Edirne Antla~mas~~ için Rusya'ya gönderilen Halil Pa~a
Istanbul'a döndü~ünde padi~aha "Avrupa taklit edilmedi~i takdirde Asya'ya
dönmekten ba~ka çare yoktur" diyordu'. Bu bak~ mdan XVIII. yüzy~l ba~lar~nda
Osmanl~~ devlet ve kültür hayat~~ üzerinde görülmeye ba~layan Bat~~etkisi,
yüzy~l~n sonlar~nda Bat~l~~ tarzda yeni kurumlar~ n ortaya ç~kmas~yla kendini
göstermi~tir. Sultan III. Selim'in Nizam-~~ Cedid hareketi kurumsal anlamda bu yeni sürecin ba~lang~c~~ olarak kabul edilebilir. III. Selim'in modernle~me dü~ üncesi Sultan II. Mahmud döneminde belli bir plan dahilinde
icra edilmi~~ve devlet ve toplum hayat~ n~n hemen her alan~ n~~ (idari, mülki,
hukuki, toplumsal vs.) kapsam~~t~r. Reformlar~mn uygulanmas~~ ve böylece
imparatorlu~un kurtulu~u için e~itimin hayati rolünü takdir eden II.
Mahmud, ba~lang~ çta devletin ve ordunun ihtiyac~~ olan okullarla me~gul
olurken, daha sonra da sivil okullar~n aç~lmas~na gayret göstermi~tir. ~lkö~retim alan~ nda atm~~~oldu~u en önemli ad~ mlardan biri ise, 1824 tarihli bir
fermanla, XVIII. yüzy~ldan beri Avrupa'da yayg~n bir dü~ünce olan "ilkö~retimin zorunlu olmas~" prensibini benimseyerek ilkö~retimi mecburi hale
getirmesi olmu~tur.
Sultan II. Mahmud e~itimin ~slah~~ ve dü~ündü~ü yeni e~itim kurumlar~ n~ n ihdas~~için Meclis-i Urnt'~ r-~~ Nafia'ya bir layiha haz~rlatm~~t~r. Söz
konusu layihada e~itim ve bilimin halk için bir saadet ve zenginlik kayna~~~
oldu~una vurgu yap~larak, bilimin tahsiline önem ve h~ z verilmesi istenmi~tir. Bu nedenle layihada "her ~eyin esas~~ve temeli" kabul edilen bilimin
Doç:Dr., Pamukkale üniversitesi E~itim Fakültesi, Sosyal Bilgiler E~itimi Anabilim Dal~.
maydinpau.edu.tr
Sadrettin Celâ1 Antel, "Tanzimat Maarifi", Tanzimat I, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~ nlan:3273, ~stanbul,
1999, s. 444.
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tahsili için mekteplere bir düzen getirilmesi ve bu mekteplere ba~l~~ve ikinci s~n~ f hüviyetinde yeni mekteplerin aç~lmas~~ön görülmü~tür. Bu ikinci
s~n~ f mekteplere bir iki defa Kur'an hatmetmi~~ve ~lmihal okumu~~olan
talebeler aras~ndan seçilenler al~nacakt~ . Bunlar~n istidat ve kabiliyetine
bak~ lacak ve buna göre hangi yolu tercih ediyorsa, o meslek için aç~lm~~~
bulunan yüksek mekteplere kabul edilecekti2.
Layihada s~byan mektebinin devam~~ ve ikinci s~n~fi olarak önerilen
mekteplere S~n~f-~~ Sani denilmi~ tir. Bu ismi padi~ah be~enmedi~inden
"rü~d" ça~~ndaki çocuklar~n devam etti~i okul anlam~nda "Rü~diye" denilmesini istemi~tir. Ba~lang~çta ilkokul üstü haz~rl~k s~n~f~~mahiyetinde ortaya
ç~kan rü~diyeler, daha sonra bir ortaokul hüviyetini kazanm~~t~r'. 1839
y~l~ nda kurulan söz konusu okullar~ n, temelde ~slah edilmek istenen S~byan
mektepleri ile meslek okullar~~ aras~nda üçüncü s~n~ f bir mektep olarak ö~renci haz~rlamas~~ ve yeti~tirmesi dü~ünülmü~tür4. Ayr~ca ç~kar~lan bir kanunla "devlet dairelerine atanacak efendilerin bu mekteblerden mezun olmalar~n~n
da ~art ko~ulmas~" karara ba~lanm~~t~ r'. Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i
Ulum-~~Edebiye-i Adliye, aç~lan ilk rü~diyeler olmu~tur. Bu rü~diyeler, ilk
mezunlar~n~~ da 1841'de vermi~tir. Padi~ah taraf~ndan verilen hediyelerle
taltif edilen bu ilk mezunlar, devlet dairelerinde hemen göreve ba~lat~lm~~lard~ r. 1841'deki imtihan listesine göre bu okullardan Mekteb-i Maarif-i
Adliye'de 212, haz~rl~k k~sm~ nda 113, Mekteb-i Ulüm-i Edebiye-i Adliye'de
ise 41, haz~rl~k k~sm~nda 44 ö~renci mevcuttu6.
1846 y~l~nda Mekâtib-i Umümiye Naz~rl~~~'n~n kurulmas~yla geli~me
imkan~~ bulan rü~diyelerin say~s~~ 1852 y~l~na gelindi~inde Istanbul'da 10'u
bulmu~tur. Bu tarihten bir y~ l sonra 25 rü~diyenin aç~lmas~~için gerekli olan
tahsisat sa~lanm~~ , bunlardan 7'sinin Anadolu'da, 15'inin Rumeli'de ve
3'ünün Ege adalar~nda yap~lmas~ na karar verilmi~tir. Bu karardan ancak
üç y~l sonra, 1856 y~l~nda, ~~kodra, Yeni~ehir, Yanya, Deyline ve Manast~r'da rü~diye okullar~~aç~larak ta~rada rü~diye e~itim ve ö~retimine geçilmi~-

2 Rapor için balun~z: Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modem E~itim (1773-1923), Uzman Yay~nlan, Ankara,
1987, s. 41-42.
3 Bayram Kodaman, Abdülluanid Devri E~itim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yay~nlan, Ankara, 1991, s. 91.
4 Osman Ergin, Türk Maanf Tarihi, c.1-2, Eser Matbaas~, ~stanbul, 1977, s. 383.
5 Koçer, a.g.e., s. 43.
6 Muammer Demirel, "Türk E~itiminin Modernle~mesinde Rü~diye Mektebleri", Türkler, Yeni Türkiye
Yay~nlar~, c. 15, Ankara, 2002, s. 49.
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tir. 1869 y~l~ nda Maarif-i Urnûtniye Nizamnamesi'nin ilan edildi~i s~rada
Osmanl~~vilayetlerindeki rü~diye say~s~~87'e, Istanbul'da 12-13'e ula~m~~ t~7.
1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi, getirdi~i hükümlerle ilkö~retimden yüksek ö~retime e~itimin yeniden yap~land~ r~lmas~~ve modernizasyonu için yürütülecek e~itim politikas~n~n ilkelerini belirlemi~tir. Nizamnameye göre rü~diyelerin nerelerde ve hangi ko~ullarda aç~laca~~~Osmanl~~
millet yap~s~~ göz önünde bulundurularak ~öyle kararla~t~r~lm~~t~r: Be~~yüz
evden fazla olan bir kasaba halk~n~ n hepsi de Müslüman ise yaln~z Müslüman, yaln~z H~ristiyan ise H~ristiyan olanlara birer rü~ diye okulu aç~lacakt~r. O kasaba halk~~ ~slam ve H~ristiyan kar~~~ k ise, Müslümanlar için ayr~,
H~ristiyan için ayr~~ olmak üzere iki rü~diye okulu aç~lacakt~r. Bu ~ekilde
~slam ve H~ristiyan kar~~~k halk~~olan kasabada hangi s~n~ f halk 100 evden
fazla ise o halk s~n~f~~için rü~diye s~n~f~~ aç~lacakt~r. Din bilgisine ili~kin dersler her toplumun kendi dili üzerinden verilecektir. Rü~diyelerin in~as~,
ö~retmen ve hizmetli maa~lar~~ ile di~er bütün masraflar~~Vilayet Maarif
~darelerince kar~~lanacakt~. E~itim-ö~retim süresi dört y~l olarak tespit
edilen rü~diyelerde ~u dersler okutulacakt~: Din dersi, Osmanl~ca dil bilgisi,
~ mla ve yaz~ , Yeni usül üzerine Arapça ve Farsça, Defter tutmak, Hesap
ilmi, Hatt dersi, Mebâdi-i Hendese (Geometrinin Ba~lang~c~), Umumi tarih
ve Osmanl~~tarihi, Co~rafya, Jimnastik, Okulun bulundu~u yerde kullan~lan mahalli dil, ticaretin yo~un oldu~u yerde zeki ve istekli olan ö~rencilere
dördüncü sene Frans~ zca dersi. Rü~diye ö~rencilerinden s~navlardan ba~ar~l~~ olanlar, s~navs~ z olarak idadilere kaydolacaklard~. Ba~ar~s~z olanlar ise
isterlerse bir y~l daha rü~diyede okuyacaklarc118.
Nizamname ile getirilen esaslar çerçevesinde yeni rü~diyelerin in~as~~
yakla~~k 6 y~l içinde birkaç kat artm~~t~r. 1875'te ~stanbul ve vilayetlerde
rü~diye say~s~~351'e, buralarda okuyan ö~renci say~s~~ 20.634'e varm~~d.
Yine de; 1850'lerden sonra Osmanl~~ ba~kentinde ve vilayetlerindeki rü~diye say~s~nda görülen art~~~n, Osmanl~~ nüfusu göz önünde bulunduruldu~unda ola~anüstü bir art~~~oldu~u söylenemez. Ancak, Osmanl~~ devlet
adamlar~n~n ça~~n~n ~artlar~na göre e~itim kurumlar~n~~ yeniden yap~land~rmak noktas~ nda iyi niyetli bir çaba içinde olduklar~~da belirtilmelidir.

Kodaman, a.g.e., s. 92.
Mahmud Cevad, Maa~if-i Umumiye Nezareti Tarihçe-z Te~kilat ve ~craat/XIX. Yüzy~l Osmanl~~Maarif Tarihi,
Haz~rlayan: Saadettin Kayao~lu, Ankara, 2001, s. 7-19.
9 Demirel, a.g.e., s. 54.

Belleten, C. DOW, 52
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Bugünkü Çatalçe~me park~n~n bulundu~u yerde aç~lan Denizli Mekteb-i Rü~tiyesi'ninw, aç~l~~~tarihini elimizdeki belgelerden tam olarak ç~karam~yoruz. Ancak, Bab~ali'ye gönderilen 12 ~evval 1290 (3 Aral~k 1873)
tarihli bir yaz~dan" okulun aç~l~~~tarihini y~ l olarak tespit edebilmekteyiz.
Söz konusu yaz~da "mekteb-i mezbûr(un) iki seneyi tecavüz eyledi~i" ibaresi okulun 1871 y~l~nda aç~ld~~~n~~ göstermektedir. Bu belgenin kaleme al~nd~~~~
1873 y~l~na kadar da Denizli Rü~diyesi'nde bir ö~retmen görev yapm~~t~r.
Okulun kurulu~~y~llar~nda okul ö~rencilerinin devam~na ve devam
cetvellerinin usulüne uygun haz~ rlanmas~na itina gösterildi~i anla~~lmaktad~r. Buna dair mektep ö~retmenine gönderilen bir yaz~ da' "Denizli Mektebi Rü~diyesi ~akirdân~n~n devamlar~n~~mübeyyin tanzim olunub bâtahrirât gönderilen
jurnal yolunda tanzim olmam~~~oldu~undan" 1 adet num~lne jurnâli ile 12 adet
hülâsa jurnâli postayla gönderilmi~~ve "ba`dezin mezkûr numûneye tevfikan
tanzim ve tertib olunmas~" istenmi~tir.
Yukar~da bahsi geçen 12 ~evval 1290 tarihli yaz~da görüldü~ü üzere,
okulun aç~l~~~~ iki y~l~~ bulmu~tu ki, okulun art~k bir ö~retmenle (mevcut
muallim-i sani ile) idare edilemeyece~-i, bir de muallim-i evvele ihtiyaç bulundu~u Bab~ali'ye bildirilmi~ tir. Bu durum ayn~~zamanda bize vilayetlerdeki rü~diyelerin içinde bulundu~u ko~ullar ile rü~diyelere duyulan ihtiyaç
konusunda da bir ipucu vermektedir. Talep üzerine ayl~k 600 kuru~la Darü'l-mu'alliminden mezun olmu~~olan Denizlili Ali Efendi" tayin edilmi~tir.
Tayin nedeniyle de kendisine 460 kuru~~harc~rah ödenmesi uygun görülmü~tür. Bu arada maa~~n~ n Ma'arif Muvâzenesinin "6. fasl~n~ n 3. maddesinde muharrer tertibden", harc~rah~n~ n ise "Dahiliye tertibinden" ödenmesi ve itas~~için Maliye Nezareti'ne "havâle-i maslahat buyrulmas~" istenmi~ tir". Denizlili Ali Efendi'nin tayininde mahalli idarenin Arapça ve Farsça dersleri için ö~retmen talebinde bulunmu~~olmas~n~n da etkisi olmal~d~r.
1° Ahmet Akif Tütenk, "Denizli'de Maarif in inki~afi Tarihi" ~nanç, Sanat ve Kültür Dergisi, say~:102,
Ocak
1946,s. 1.
" BOA, MEMAT (MaaniNezareti Mektdbi Kalemi), 15/5, 2 L.1290.
t2 BOA, MEMKT, 14/37,225. 1290.
13 Ali Efendi, Darülmuallimin'den 13 Zi'l-ka'ade 1290 (2 Ocak 1874) tarihinde alm~~~oldu~u
Sahâdetnameyle mezun olmu~tur. Mezuniyet notu "Alâ" derecede itibar olunmu~tur. Gerek imtihanlardan alm~~~
oldu~u notlar, gerekse Darülmuallimin'de imtihannu yürüten "mu`teber efendiler"in iyi ~ahadeti kendisinin
ba~ar~l~~biri oldu~unu göstermektedir. Sahüdetnamesinde ~u dersleri alm~~~oldu~u görülmektedir: Arapça,
Türkçe, Farsça, Hesâb, Cebir, Hendese, Tarih, Co~rafya, Usül-~~ Defteri, Rik`a, ~m1, in~â, Resim. BOA.,
MEMKT., 325/67,4 S. 1314.
14 BOA, MEMKT., 15/5, 2 LI290.
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Zira, Ali Efendi'nin Darülmuallimin mezunu olup Arapça ve Farsça derslerini okutabilecek yeterlili~e sahipti. Okulun ilk y~llar~nda Arapça ve Farsça
ö~retmenlere duyulan ihtiyaç Maarif-i Umumiye Nezareti'ne yaz~lan bir
tezkirede ~u ~ekilde ifade edilmi~tir:
Denizli'de bir mekteb-i rü~diye kü~adiyle iktiza eden Al-abi ve Farisi
hâcelerinin ta'yin ve istid'as~n~~havi vârid olan mahalli mazbatas~~menzür-~~
valalar~~ buyu(ru)lmak üzere leffen irsal lohnm~~~olma~la emsali vechle
icâbm~n icra ve ifadesi husüsuna himmet buyuruldu ~ifre tezkire.'
Bu arada, ö~retmenlerin maa~~ödemelerine dair bir noktaya i~aret etmek faydal~~ olacakt~r. Kimi belgelerde ö~retmenlerin ald~klar~~ maa~~ödemelerinde gecikmelerin ve aksamalar~n oldu~u görülmektedir. Ayd~n Vilayeti'ne gönderilen 15 Rebiyü'l-evvel 1296 (8 Mart 1879) tarihli bir tahrirattan16 anla~~ld~~~~üzere Rü~diye ö~retmenleri, 1294 (1877/1878) y~l~~maa~lar~~
ödenmedi~inden "düçar-~~zarûret" olmu~lard~r. Hatta bu s~rada Rü~diye
mektebinin muayyen "mesârif-i müteferrikas~"n~n* dahi ödenmemesi meselesi önemli bir konu olmu~tur. Bu ba~lamda, gerek okulun "mesârif-i müteferrikas~", gerekse ö~retmenlerin 1294 y~l~na ait "birikmi~" maa~lar~n~n
gönderilmesine ancak yukar~da sözü edilen tahriratla izin verilmi~tir.
Rü~diyenin aç~ld~~~~ilk senelerden itibaren, okul ö~retmenlerinin Maarif Nezareti'nden istemi~~olduklar~~ kitap ve risalelerin gönderildi~ine dair
kay~tlara rastlamaktay~z. 1874,' 1876,18 187719 y~llar~na ait yaz~~malarda
okula gönderilen kitap ve risale say~s~n~n 75 ila 334 aras~nda de~i~ti~ini
görmekteyiz. Kimi yaz~~malardan gönderilen kitap ve risalelerin nelerden
ibaret oldu~unu tespit edebilmekteyiz ki, bu bize ayn~~zamanda rü~diyenin
program~na dair bilgi vermektedir. Örne~in Maarif Nezareti'nin 24 Kanun-~~ evvel 1289 (5 Ocak 1874) tarihli yaz~s~yla gönderildi~i bildirilen kitaplar ~unlard~:"

BOA. A.MKT.MHM. 195/56 (Tezkirede tarih bulunmamaktad~r).
BOA, MEMKT., 60/128, 15 Ra.1296.
Mesârif-i müteferrika, küçük giderler için ayr~lan paran~ n sarfi anla~~~~ndad~r.
'7 BOA, MEMAT, 16/85, 16 Za.1290.
BOA,MF.MKT, 36/848, 17 R.1293.
19 BOA, MEMK7:, 50/30, 8 B.1293.
20 BOA, MEMKT., 16/85, 16 Za.1290.
16
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Tablo 1
Denizli Rü~diyesi için gönderilen kitap ve risalenin ad~~ve adedi
Kitap ve Risalenin Ad~~

Adedi

Dürr-i Yekta

30

Medhal-i Kava`id

30

Emsile

30

Veza'if-i Etfal

30

Bina

30

Kava`id-i Farisi

30

Talim-i Farisi

30

Maksüd

30

Risâle-i Hesab

30

`Avamil

30

Jurnal Varakas~~

24

Hülâsa Cedveli

6

Numûne

1

Ders Cedveli

~~

imtihan Cedveli Numûnesi

1

Mekteb-i Rü~diye Nizamnamesi

~~

Tablo l'deki okula gönderilen kitap ve risalelerin adedine bak~ld~~~nda y~llara göre de~i~ti~i ve ö~renci say~s~na' göre yetersiz oldu~u söylenebilir. Zira, gönderilen kitap ve risale say~s~n~n ders say~s~~ ile ö~renci
say~s~na oran~~ dikkate al~nd~~~nda hayli dü~ük düzeyde kald~~~~kolayca
anla~~lmaktad~ r. Zaten, yaz~~malarda kimi zaman istenilen kitaplar~n
olanlardan" gönderildi~i bilgisi verilerek, kimi zaman da "mevcudu kalmayub hin-i tab~nda gönderilmek üzere" denerek kitap talebinin tam
olarak kar~~lanamad~~~n~~ aç~k bir ~ekilde görmek mümkündür. Örne~in,
Rü~diye ö~retmenlerinin 5 Nisan 1293 (17 Nisan 1877) tarihli tahrirauyla
istenen kitap ve risalelerin gönderilmesine dair 7 Temmuz 1293 (19
Temmuz 1877) tarihli cevabi yaz~da, söz konusu kitap ve risalelerden
4` mevcudu

21 Okulun

ö~renci say~s~~konusunda genel bir fikir edinmek aç~s~ndan Tablo 2'ye balulabilir.
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"Maarif Kittiiphanesinde' mevc~~du olanlar~ndan 75 adedi bu kere postaya" teslim edildi~i ve Emsile-i Cedid'in mevcudunun olmay~p bas~ld~~~~zaman
gönderilece~i belirtilmi~tir'. Belirtmek gerekir ki, gönderilen kitaplar belli
bir ücret kar~~l~~~nda ö~renciye verilmekteydi. E~er kalan kitap varsa, bunlar da bir sonraki y~la devrolunmaktayd~. Bununla birlikte, devletin fakir
çocuklara kitaplar~~ücretsiz olarak verdi~ini de belirtelim".
Di~er taraftan, Maarif Nezareti, zaman zaman Rü~diye'ye kitap ve risalelerin d~~~nda ba~ka ö~retim materyalleri de göndermi~tir. Örne~in,
1876 y~l~nda okula gönderilen bir adet "küre-i musattaha (düzeltilmi~~küre)" bunlardan biridir. Bunun, okul ö~retmeni Ali Efendi taraf~ndan talep
edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Fiyat~~70 kuru~~de~erinde olan küre-i musattaha, Ali Efendi'ye teslim edilmi~~ve okulun demirba~~~olarak deftere
kaydedilmi~tir".
Böylece, Denizli Rü~tiyesi, devrin mevcut ~artlar~~ve imkânlarma göre
e~itim-ö~retim faaliyetlerini yürüttü~ü 1880'lere gelindi~inde muallim-i
evvel ve muallim-i safi olmak üzere 2 ö~retmene, 1 bevvaba, 43 de ö~renciye sahipti'. Ayd~n Vilayeti Salnameleri'ne göre okulun idadiye dönü~tü~ü 1894 y~l~na kadar ö~retmen ve ö~renci durumu ~öyledir:"

22 Rü~diyelerin ders araç ve gereçlerini temin etmek amac~yla kurulan Maarif Kütüphanesi, Maarif Nezareti bünyesinde lojistik bir merkez olarak hizmet vermi~tir. Bilgi için balun~z: Bahri Ata, "Osmanl~~imparatorlu~u Döneminde Bir Ders Araç ve Gereçleri Lojistik Merkezi: Maarif Kütüphanesi (1872-1895)", Talihin Pe~inde/Uluslararas~~Tarih ve Soyal Ara~t~m~alar Dergisi, Y~l:2009, Say~:1, s.27-36.
23 BOA, MEMKT., 50/30, 8 B.1293.
24 Buna dair Ayd~n Vilayeti'ne gönderilen 3 5.1296 (23 Temmuz 1879) tarihli yaz~da ~öyle denilmekteydi: "Denizli kaztls~~Mekteb-i Rü~tl~'yesi'ne gönderilen külüb ve resdilin mikdanyla esnuin-~~ ht~n/as~m ve ~necctirzen fukara edline
verilenlerden ba~ka mevcad olub 95 (1295) senesine devrolunanlann mikdlinn~~müboyin ve musadd~k bir kilit cedvelin irsdl
asfdneleri me'al-i 'etki
buyenuklu~una ddir üç yüz doksan alt~~numrolu 13 Receb 96 tarihli ~ertfvünkl eden k~hrirdt-~~
muhasebe cedvellerinin mul~tisebe-i
mekdtibine gönderilen külah ve resd'ilin
olub 94 senesi vik1yetin
mala:n-1
"
vikiyetden tanzint ve irsdli geçer:de bd mulu~rrerdt te'kid olundu~u s~rada keyfiyet vildyet-i celik4 asfdnelerine dahi i~`dr
BOA, MEMKT., 63/123, 3 ~.1296.
25 BOA, MEMKT., 41/108, 25 B.1293.
26 Salna~ne-i Vilayet-i Ayd~n (SVA)-1297,5.111.
27 SVA-1297, s.111, 117; 1298, s.141; 1299, 5.171; 1300, s.227; 1301, s.202; 1302, s.179; 1303, 148;
1304, 346; 1305, 160; 1306, 190.
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Tablo 2
1297-1308 Y~llar~~ aras~nda Denizli Mekteb-i Rü~tiye'nin ö~retmen ve ö~renci
durumu
Y~l

Ö~retim Karosu

ÖS

Muallim-i Evvel

Muallim-i Sani

Bevvab

1297

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

Hafiz Ali Efendi

1298

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

Hafiz Ali Efendi

53

1299

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

Ali Efendi

ÖSV

43

1300

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

Ali Efendi

ÖSV

1301

Ali R~za Efendi

Halil ~brahim Efendi

Ali Efendi

84

1302

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

Hac~~Mehmed
Efendi

100

1303

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

-

ÖSV

1304

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

-

ÖSV

1305

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

-

OSV

1306

Ali Efendi

Halil ~brahim Efendi

-

ÖSV

1308

Okuldan bahsedilmemektedir.

ÖS: Ö~renci say~s~~ÖSV: Ö~renci say~s~~verilmemi~tir
Tablodan anla~~laca~~~gibi okulda e~itim-ö~retim iki ö~retmen taraf~ndan yürütülmü~tür. Bu ö~retmenlere 1303 (1885/1886) y~l~na kadar bir
bevvab yard~mc~~ olmu~tur. Burada dikkatimizi çeken husus ise okulun
Muallim-i evvel ve Muallim-i sani olarak görev yapan iki ö~retmeni Ali
Efendi ile Halil ~brahim Efendi'nin görevlerini aral~ks~z olarak sürdürmü~~
olmalar~d~r. Okulun ö~renci say~s~nda ise genel bir art~~~gözlenmektedir.
Vilayet salnamelerinde ö~renci say~s~~ sadece dört y~l için verilmi~tir. Buna
göre 1297 (1879/1880)'de 43 olan ö~renci say~s~~1298 (1880/1881)'de 53'e,
1301 (1883/1884)'de 84, 1302 (1884/1885)'de de 100'e ula~m~~t~ r'. Bu
art~~~, halk~n rü~diyeye duydu~u ilgi ve talebin bir ifadesi olarak kabul etmek gerekir. Hatta, bu art~~~~merkezi ve yerel yönetimin bir ba~ar~s~~ saymak
da gerekir. Çünkü, kentte daha ilk y~llarda okula ö~renci gönderilmesine
engel olan baz~~ kimselerin bulundu~u ve yöneticilerin bunlarla da u~ra~mak zorunda kald~~~~anla~~lmaktad~r. Bu konunun önemine istinaden Denizli Rü~diyesi Muallim-i evveli Ali Efendi'nin arz-~~hâline cevaben yaz~lan
"S VA-1298, s. 147; 1301, s. 202; 1302, s. 179.
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1 ~. 1293 (21 A~ustos 1876) tarihli yaz~y~~aynen aktar~yoruz. "~~bu merkezden
bahs olunmayarak te~vikât-~~mü'essere icrüs~yla Rü~diye ~akirdan~n~n teksiri ve etfâlin böyle tahsil-i ma'ar~fden mahrûn~~k~l~nmalar~n~~mucib olacak hâl ve hareketde
bulunanlar~n ~ediden tevbih ve tekdir husüsunun Ayd~n Vilayet-i celilesine i~`âr
buyurulmas~~bab~nda."" Bu yaz~da, çocuklar~n rü~diye e~itimine engel olmak
isteyenlerin kimler oldu~u, bunun nedeni konusunda bir bilgi verilmemekle beraber, sorunun münferit oldu~u kanaatindeyiz. Çünkü, bu sorunun
daha sonraki zamanlarda devam etti~ine veya esasl~~ sonuçlar do~urdu~una
dair her hangi bir bulgu mevcut de~ildir. Di~er taraftan, devlet de bu tür
hareketlere kar~~~müsamahas~z davranm~~~ve öncelikle ilgili ki~ilerin "~ediden
tevbih ve tekdir" edilmesi yoluna gitmi~tir. Böylece devlet taviz vermeden,
gev~ek ve ihmalkâr davranmadan sorunu daha ba~~nda kestirip atm~~t~r.
Di~er taraftan Denizli Rü~diyesi'nin medreselerle rekabetinde merkezi
yönetimin lehine olan kesin ve tavizsiz tavr~~ onun geli~iminde bir ba~ka
büyük etken olmu~tur. ~öyle ki, medreseler, Denizli Rü~ diyesi'nin ilk y~llar~nda s~byan mektebini bitirip rü~diye ça~~na gelen ö~rencileri kendine
çekmekteydi. Bu bak~mdan temel gayesi rü~diye ö~renci say~s~n~~ art~rmak
olan merkezi iktidar, medreseleri rü~diye ö~retimi için büyük bir tehdit ve
tehlike olarak görmü~ tür. Bu konuda, Maarif Nezareti'nin Ayd~ n Vilayeti'ne gönderdi~i 16 A~ustos 1292 (28 A~ustos 1876) tarihli tahrirat~, devletin görü~ünü ve dü~ündü~ü tedbirleri aç~k bir ~ekilde ortaya koymas~~bak~m~ndan dikkate de~erdir:
Ayd~n Vilâyet-i Celilesine,bil'I-cümle mekâtib-i s~byâniyede tahsil-i
k~ râ'et eden etfâlin beher sene bi'l-imtihân mekâtib-i rü~diyeye ahz ve nakilleri usül-~~müttehize iktizas~ndan bulundu~u halde Denizli Mekteb-i
Rü~diyesi'ne o misellü etfâl gelmeyüb medrese odalar~nda mekteb ~eklinde bulunan mahallere tecemmii` etmekde oldu~u be kere ba`z~~ tarafdan
haber verildi. Etfâlin böyle medrese odalar~ nda gayr-~~ muntazam suretde
ders okudulub mekteb-i rü~diyeye gönderilmemesi bunlar~n tahsil-i maarifden mahrâm kalmalar~~ bâdi ve feyzlerine mani' olaca~~ na mebni tecviz
olunaca~~ndan te~vikât-~~ mü'essere icrâs~yla rü~diye ~akirdân~n~n teksiri
ve bu hale sebebiyet verenlerin ~ediden tevbih ve tekdiri husâsunun savb~~ sâmi-i asfânelerine i~`âr~~ meclis-i ma'arifden ifâde olunmu~~olma~la ber
minvâl-~~ muharrer icâb~mn icrâmyla keyfiyetin i~`âr buyurulmas~~bab~nda.
9 ~a`ban 1293/ 16 A~ustos 1292."
29 BOA, MEMAT, 42/1, I ~.1293. (Bakuuz: Ek 2.)
30 BOA, MEMAT, 42/87, 9 5.1293. (Baknuz Ek I.)
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Bu noktada belirtmek gerekir ki, rü~ diye-medrese rekabetinin, sadece
Denizli için de~il, imparatorlu~un geneli için geçerli bir durum oldu~u
bilinen bir gerçektir'.
C- DENIZLI SANCA~INA TABI KAZALARDA RÜSD~YELER~N
AÇILMASI
Denizli Rü~diyesi'nden sonra kazalarda aç~lan rü~diyelerden ilki Tavas
Rü~diyesi'dir. Tavas Rü~diyesi'nin kurulu~~tarihini tam olarak tespit edemesek de, Denizli Rü~diyesi'nden birkaç y~l sonra aç~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Buna dair elimizdeki en eski tarihli belge 23 ~. 1292 (23.09.1875) tarihlidir
ki, bu belgede Tavas Rü~diyesi ö~rencileri için istenilen kitap ve risalelerin
gönderildi~i bildirilmektedir". Tavas Rü~diyesi'nin ilk y~llar~nda Muallim-i
evvel ve Muallim-i safi olmak üzeri iki ö~retmen mevcuttu. Bu ö~retmenlerden Muallim-i saninin, bir süre sonra sülüs derslerini de "ilave bir görev" olarak yürütmesine izin verilmi~ tir. Mektebin muallim-i sanisi olan
Mustafa Efendi bu görevini uzun y~ llar devam ettirmi~tir. Di~er taraftan
okulun rik`a ö~retmeninin mahallince seçilmesine izin verilmesi üzerine,
bu göreve Haf~ z Mehmed Efendi'nin tayini uygun bulunmu~tur". Haf~z
Mehmed Efendi, 1315 (1897/1898) y~l~ na kadar da bu görevde kalm~~t~r.
ilginçtir ki, Mehmed Efendi'den sonra da rik`a ö~retmenli~ine her hangi
bir ö~retmen atanmam~~t~ r. Kanaatimizce bunun nedeni, di~er kazalarda
yeni rü~diyelerin aç~lmas~~ve böylece Tavas Rü~diyesi'nin ö~retmen kadrosunda bir s~n~rlamaya gidilmi~~olmas~d~r. A~a~~daki tablo, Tavas Rü~diyesi'nin 1300-1326 (1882/1883-1908/1909) tarihleri aras~ndaki ö~retmen ve
ö~renci durumunu ortaya koymaktad~r".

31 Rü~diye-Medrese rekabeti, ba~ka bir belgeye ~öyle yans~m~~t~r: Rumeli Birlikleri Komutan~~ Ömer Lütf~~
Pa~a ve beraberindeki yerel yöneticiler, Bab~ali'den Bosna'daki Banaluka, Bihke, Yenipazar, Travnik, izvornik
sancaldannda s~byan mektepleri ve medreseler aç~lmas~n~~ talep ettilderinde, verilen cevapta buralarda s~byan ve
rii~diye mekteplerinin aç~lmas~n~n daha uygun olaca~~~belirtilmi~tir. M. Arzu Nurdo~an, Osmanl~~Modernkpne
Sürecinde ~llca~retim (1869-1922), Marmara Üniversitesi, 2005 (Yarmlanmam~~~Doktora Tezi) ve
Nr.
4169, 16 B. 1267/17.05.1851'e atfen Ay~egül Alt~nova, Osmanl~~Modernle~mesinde Rii~ch:ye Mektebleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010 (Yarmlanmarm~~Doktora Tezi), s.124-125.
32 BOA,MEMKT, 31/168, 23 5.1292.
33 BOA, MEMKT., 71/85, 12 Za.1298; 76/68, 165. 1299.
SVA-1300, s.232; 1301, s.205; 1302, s181; 1303, s.150; 1304, s.348; 1305, s.163; 1306, s.193; 1311,
5.373; 1312, s.373; 1313, s.354; 1314, s.349-350; 1315, s.366; 1316,8.347; 1317, s.318; 1319, s.274; 1320, s.274;
1321, s.265; 1323, s.259; 1326, s.547.
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Tablo 3
Tavas Rü~diyesi
Ö~retim Kadrosu
Muallim-i
Muallim-i
Y~l
Sani
Evvel
1300 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1301 Hac~~ Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1302 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1303 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1304 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1305 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1306 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1308 Okuldan bahsedilmemektedir.
1311 Hac~~Abdullatif Hac~~ Mustafa
Efendi
Efendi
1312 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1313 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1314 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1315 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1316 Hac~~Abdullatif Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1317 Hasan Fehmi Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1319 Abdurrahman Hac~~ Mustafa
Efendi
Efendi
1320 Abdurrahman Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi
1321 Abdurrahman Hac~~ Mustafa
Efendi
Efendi
1323 ~brahim Sabri Hac~~ Mustafa
Efendi
Efendi
1326 ~brahim Sabri Hac~~Mustafa
Efendi
Efendi

Rik`a Muallimi

Bevvab

OS

Hafiz Mehmed
Efendi
-

-

90

-

87

Hafiz Mehmed
Efendi
Hafiz Mehmed
Efendi
Haf~z Mehmed
Efendi
Mehmed Efendi

Ali A~a 98

-

71

-

71

-

68

-

Hafiz Mehmed
Efendi
Haf~z Mehmed
Efendi
Hac~~Mehmed
Efendi
Mehmed Efendi

-

55

-

-

-

45

-

-

-

71

-

-

-

55

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

-

Mustafa
Efendi
Mustafa
Efendi
Mustafa
Efendi
Mustafa
Efendi
Mustafa
Efendi

Sülüs Muallimi
Hac~~ Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
Hac~~Mustafa
Efendi
-

-

ÖSV

-

ÖSV

Mustafa ÖSV
A~a
Hafiz Mehmed Mustafa ÖSV
A~a
Efendi

ÖS: Ö~renci say~s~~ ÖSV: ö~renci say~s~~verilmemi~tir.

57
57
57
51
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Tablo 3'te görüldü~ü gibi Tavas Rü~diyesi'nde e~itim-ö~retim ilk y~llarda üç ö~retmenle sürdürülmü~ tür. Burada dikkatimizi çeken nokta Sülüs ve Rik`a ö~retmenli~inin bo~~b~rak~lmamaya çal~~~lmas~d~r. Bu çerçevede, muallim-i safi Mustafa Efendi'ye ayn~~ zamanda Sülüs ö~retmenli~i
görevi verilmi~tir. Fakat 1311 y~l~ na kadar Sülüs derslerine giren muallim-i
evvel Mustafa Efendi görevine devam etti~i halde, Sülüs ö~retmenli~ini
b~rakm~~t~r. Rik`a ö~retmenli~i ise on y~l~~ a~k~n süre Hac~~ Mehmed Efendi'nin uhdesinde kalm~~t~ r. Ancak, okula 1311'den sonra sülüs ö~retmeni,
1315'ten sonrada Rik`a ö~retmeni atanmam~~t~ r. Dolay~s~yla, okulun
1315'ten sonraki ö~retmen say~s~~hep ikide kalm~~t~r. Ö~retmen say~s~ndaki
dü~ü~e paralel olarak rü~diyenin ö~renci say~s~nda da genel bir dü~ü~~gerçekle~mi~tir. 1300 (1882/1883) y~l~~ ba~lar~nda 87-97 aras~nda seyreden ö~renci say~s~, 1311 (1883/1884)'den sonra 71-45 aras~nda ini~li ç~k~~l~~ bir
trend göstererek genel bir dü~ü~~gerçekle~mi~tir.
Tavas'tan sonra kazalarda tesis edilen rü~diyelerden ikincisi Buldan
Rü~diyesi'dir. Buldan Rü~diyesi'nin Tavas'tan birkaç y~ l sonra aç~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r ki, 19 Ca. 1296 (11 May~s 1879) tarihli bir tahriratta
Mu~la Rü~diyesi muallim-i evveli Abdurrahman Efendi'nin "yeniden in~a
olunan" Buldan Mekteb-i Rü~diyesi nakledilmesi uygun görülmü~tür". Bu
tarihlerde okulun ~iddetle sülüs ö~retmenine ihtiyaç duydu~u Maarif Nezareti ile Ayd~n Vilayeti aras~ ndaki yaz~~malardan anla~~lmaktad~r. ~lk zamanlarda Muallim-i Evvel Abdurrahman Efendi'ye sülüs muallimli~inin
verilmesi dahi dü~ünülmü~tür. Ancak, Abdurrahman Fehmi Efendi'nin
kendisine sülüs muallimli~inin ilave memuriyet olarak verilmesini istememesi nedeniyle, bu i~in hüsn-i hat erbab~ ndan birine verilmesi talep edilmi~ tir'. Bununla birlikte, Buldan Rü~ diyesi'ne sülüs ö~retmeni atanmas~~i~i
bir süre sürüncemede kalm~~t~ r". Herhalde okula sülüs ö~retmeni sonraki
y~llarda atanmam~~~olmal~d~ r. Çünkü okulda sülüs ö~retmeninin görev
yapt~~~ na dair hiçbir kayda tesadüf edemedik. Bununla beraber, okulda hat
ö~retmeni olarak sadece rik`a ö~retmeni görev yapm~~t~ r. Rik`a mualliminin bulunmad~~~~1316 (1898/1899)'dan sonra bu görev Muallim-i Evvel

" BOA, MFMKT.,62/63, 19 Ca. 1296. Söz konusu tahriratta Abdurrahman Efendi'nin Buldan Rü~diyesi'ne kayd~nlmasuun nedeni, Mu~la Rü~tliyesi'nin ö~renci say~s~ndaki azalma olarak belirdlmi~tir. Zira,
ö~renci say~s~ndaki azalma ile birlikte, iki ö~retmenli Mu~la Rü~diyesi için bir ö~retmenin yeterli olaca~~~dü~ünülmü~tür.
36 BOA, MEMK1,70/14, 12 L.1298.
" Balun~z: BOA, MEMICT.,73/ 110, 12 S. 1298.
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Rasih Efendi'ye verilmi~tir". 1300 (1882/1883) y~l~ndan itibaren takip etme
imkan~~ buldu~umuz Buldan Rü~diyesi'nin ö~retmen ve ö~renci durumu
~öyledir:39
Tablo 4
Buldan Rü~diyesi
Y~l

Ö~retim Kadrosu
Muallim-i Evvel
Abdurrahman
Fehmi Efendi
Ahmed Efendi

1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1308
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

OS
Muallim-i Sani
Ahmed Efendi

Rilc`a Muallimi
Tevfik Efendi

Bevvab
Osman A~a

ÖSV

Hafiz Hüseyin
Efendi
Halil Efendi
Hafiz Hüseyin
Efendi
Halil Efendi
Hafiz Hüseyin
Efendi
Halil Efendi
Hafiz Hüseyin
Efendi
Halil Efendi
Hafiz Hüseyin
Efendi
Halil Efendi
Hafiz Hüseyin
Efendi
Okuldan bahsedilmemektedir.
Hasan Fehmi
Hafiz Ahmed
Efendi
Efendi
Hasan Fehmi
Hafiz Ahmed
Efendi
Efendi
Hasan Fehmi
Hafiz Ahmed
Efendi
Efendi
Mehmed Rasim
Hafiz Hüseyin
Efendi
Efendi
Mehmed Rasih
Hüseyin Efendi
Efendi
Mehmed Rasih
Efendi
Mehmed Rasim
Efendi

Tevfik Efendi

Osman A~a

ÖSV

Akif Efendi

Osman A~a

55

Akif Efendi

-

ÖSV

Akif Efendi

-

ÖSV

Akif Efendi

-

ÖSV

Kâ~if Efendi

-

ÖSV

Mehmed Kâ~if
Efendi
Mehmed Ki~if
Efendi
Osman Efendi

-

35

-

35
35

-

Mehmed
Efendi
Mehmed
Efendi
-

-

-

23

-

-

33

Osman Efendi

37
32

B0A,MEMKT,416/41, 01 Ca. 1316.
SVA-1300, 5.230; 1301, 5.210; 1302, 5186; 1303, 5.153; 1304, 5.351; 1305,5.167; 1306, 5.195; 1311,
5.358; 1312, 5.358; 1313, 5.339; 1314, 5.333; 1315, 5.340; 1316, 5.321; 1317, s.297; 1319, 5.256; 1320, 5.259;
1321, s.247; 1323,5.241; 1326,5.530.
38
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1319
1320
1321
1323
1326

Mehmed Rasih
Efendi
Rasih Efendi
Rasim Efendi

-

-

-

64

-

-

64
64

Rasim Efendi
Ahmed Rasim
Efendi

Yusuf Efendi

-

Mehmed
Efendi
-

48
~~SV

ÖS: Ö~renci say~s~~ÖSV: Ö~renci say~s~~verilmemi~tir
Buldan Rü~diyesi, Tablo 4'ten anla~~laca~~~üzere, 1316'e kadar muallim-i evvel, muallim-i sani ve rik`a ö~retmeni olmak üzere üç ö~retmenle
ö~retim vermi~tir. Bu tarihte ö~renci say~s~n~n 23'e kadar dü~mesi, okuldaki ö~retmen say~s~n~~da etkilemi~~olmal~d~r. Ancak, 1318 (1900/1901)'dan
itibaren ö~renci say~s~n~n yakla~~k %50 art~~la 64'e kadar ç~kmas~, ö~retmen
ihtiyac~~ ve talebini de beraberinde girmi~tir. Bunu aç~k bir ~ekilde Ayd~n
Vilayeti'nden Maarif Nezareti'ne yaz~lan 27 Zilhicce 1318 (12 Nisan 1901)
tarihli yaz~da görmekteyiz. Bu yaz~da Buldan Rü~diyesi'nin 64 ö~renciye
sahip oldu~u, dolay~s~yla da burada "yaln~z bir mu'allim mevaid ~akirdan~~
hakk~yla tedris" edemeyece~i belirtilerek bir mu'allim-i saniye "litzüm-~~kâvi"
ihtiyaç duyulmu~tur. Fakat, vilayetin bu talebine Maarif Nezareti, "bütçenin
hâl-i hazin (n~n) müsâ'id olmad~~~" gerekçesiyle olumsuz yan~t vermi~tir'.
Buldan ve Tavas rü~diyelerini 1304 (1886/1887)'te Sarayköy (Saray)
Rü~diyesi takip etmi~tir. Sarayköy Rü~diyesi, kurulu~undan itibaren bir
ö~retmenle e~itim hayat~n~~sürdürmü~tür. 1314 (1896/1897)'te Sarayköy
ibtidaisi ö~retmeni Abdurrahman Efendi'nin tayini Sarayköy Rü~diyesinin
ibtidai ile olan ba~~n~~da ortaya koymaktad~r'. 1314-1317 (1886/18971899/1900) y~llar~~aras~nda tespit edebildi~imiz kadar~yla ö~renci say~s~~ ise
19 ila 23 aras~nda de~i~mi~tir.
XIX. yüzy~l sonlar~na do~ru aç~lan Kad~, Garbi Karaa~aç' ve Çal Rü~diye'nin de ö~retmen ve ö~renci say~s~~itibariyle Sarayköy'den fazla farkl~~
olmad~~~~söylenebilir. Genelde bahsi geçen rü~diyelerin tek ö~retmenli ve
BOA., MF.MKT, 560/48, 12 S. 1319. (Balumz: Ek 4.)
BOA., MEMKT, 272/434, 13 M. 1313. Sarayköy ibtidai Mektebi Muallimi Abdurrahman Efendi,
Sarayköy Mekteb-i Rü~diyesi Yaz~~Muallimi Akif Efendi'nin yerine tayin edilmi~tir.
42 Garbikaraa~aç Rü~diyesi'nin ilk muallimligine Bayezid muallim-i evveli tayin edilmi~tir. Di~er taraftan, kazalardaki rü~diyelerden Garbi Karaa~aç Rü~diyesi, Çal Rü~diyesi'ne göre daha önce aç~lm~~t~r. Buna dair
bak~n~z: BOA., MFMAT., 272/ 19, 11 M. 1313. Bu arada, Çal Rü~diyesi'nin aç~lmas~yla muallimli~e
Evveli Ömer Lütfi, bevvabl~~a Mehmed Efendi getirilmi~tir. BOA., MFMKT., 311/ 26, 30 L 1313.
41
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yakla~~k 20 ila 40 aras~ndaki ö~renci say~s~yla Buldan ve Tavas'a göre daha
küçük ölçekli rü~diyeler oldu~u görülmektedir. Bununla birlikte Garbi
Karaa~aç ve Çal rü~diyeleri ö~retmen ve ö~renci say~lanyla nispeten Sarayköy ve Kad~'dan biraz daha farkl~l~k göstermektedirler. Bu itibarla, Garbi Karaa~aç Rü~diyesi'nin 1320 (1902/1903)'den sonra ö~retmen say~s~~2-3
aras~nda de~i~irken, Çal Rü~diyesi'nin ö~retmen say~s~~ ise 1326 (1908/
1909)'da ikiye ç~km~~t~r. Çal Rü~diye'nin ayr~ca 1320 (1902/1903)'lerden
itibaren artan ö~renci say~s~~ yönüyle de di~erlerine göre biraz daha farkl~~
oldu~u aç~kt~r. Zira, Çal Rü~diyesinin ö~renci say~s~~1326 y~l~nda 62'ye kadar ç~km~~t~r. Bu art~~, yukar~da de~inildi~i gibi ö~retmen say~s~n~n ikiye
ç~kmas~n~~da beraberinde getirmi~tir. Bu ba~lamda, Sarayköy, Çal, Kad~~ve
Garbi Karaa~aç rü~diyelerinin 1304-1326 (1886/1887-1908/1909) y~llar~~
aras~ndaki ö~retmen ve ö~renci say~lar~~~öyledir:"
Tablo 5
Sarayköy

Y~l
1304
1305
1306
1308
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317

Çal

Kad~~

Garbi Karaa~aç
MT
MT
MT
MT
1
1
1
_
_
1
22
1
18
1
23
1
91"
1
18
1
43
1
19
1
19
1
21
1
43
1
20
1
38
1
12
1
43

43 SVA-1304, s.349; 1305, 165; 1306, s.194; 1314, s.343, 345, 1315, s.348, 357, 360, 375; 1316, s.329,
338, 341, 355; 1317, s.303, 310, 312, 324; 1319, s.262, 269, 271, 280; 1320, s.265, 272, 284; 1321, s.253, 259,
270; 1323, s.247, 253, 264; 1326, s.530, 535, 554. Okullardaki bevvablar ö~retmen say~s~na dahil edilmemi~-

lerdir.
" Çal rü~tiyesinin 1315 salnamesinde 91 olarak verilen ö~renci say~s~nda bask~~ hatas~~oldu~unu, bu say~n~n 19 olmas~~gerekti~ini dü~ünüyoruz. Çünkü bir y~l sonraki vilayet salnamesinde verilen ö~renci say~s~n~n 19
ve maarif salnamesinde de 25 olarak verilmesi, rü~tiyenin ilk pllar~ndaki ö~renci say~s~n~n çok yüksek olmad~~~n~~
göstermektedir. Nitekim Rü~tiyenin en fazla ö~renci say~s~na ula~t~~~~1326 y~l~nda bile ö~renci say~s~~ 62'dir. Yani
rü~tiyenin aç~ld~~~~ilk y~lda ö~renci say~s~n 91 olmas~~mümkün görünmüyor. Bu nedenle verilen ö~renci say~s~n~n
bask~~hatas~ndan kaynaldand~~~ n~~ dü~ünerek 91 olarak de~il, 19 olarak kabul etmek do~ru olacakt~r.
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1319
1320
1321
1323
1326

1
1
1
1
1

T: talebe, ö~renci

-

1
1
1
1
2

42
42
40
51
62

1
-

12
-

2
2
3
3
2

20
20
30
35
29

M: muallim, ö~retmen

Tablo 5'te bahsi geçen kazalardaki rü~diyelerin d~~~nda Günay nahiyesinde de bir rü~diyenin aç~lmas~na te~ebbüs edilmi~tir. Günay ahalisinin bu
yöndeki talebi, somut olarak bir rü~diye binas~n~n in~a edilmesiyle kendini
göstermi~tir. Rü~diye binas~n~n in~a edilmesinden sonra vilayetten buraya
maa~~~Ma`arif Hisse-i rânesi'nin vilâyete mahsus k~sm~ndan ödenmek üzere
bir ö~retmen tayin edilmesi istenmi~tir. Bu talep Ayd~n Vilayeti'nden Maarif Nezareti'ne gönderilen 27 Zi'l-hicce 1318 (17 Nisan 1901) tarihli yaz~da
~öyle ifade edilmi~tir: "...üç seneden beri i'âne-i ahüli ile in~â olunarak ~imdiye
kadar bir mu'allim tdyinine intizaren mesdild olan Günay Mekteb-i Rü~diyesi'ne bir
mu 'allimin ta`yini..""
Gerek tabloda yer alan bilgiler, gerekse yukar~daki izahattan anla~~laca~~~üzere Denizli'deki 20 y~ll~k süreçte ilkö~retimde okulla~ma oran~~ve
ö~retim kadrolar~~itibariyle k~smi bir iyile~me mevcut olmu~tur. Bu bize
rü~diyelerin, Denizli'de ilkö~retim düzeyinde e~itim veren medreselerin
gölgesinde geli~ti~i intiba~~vermektedir. Bununla birlikte, 1303-1308
(1885/1886-1890/1891) y~llar~~ aras~nda rü~diyelerin ö~renci say~s~~tespit
edilemese de, di~er y~llar dikkate ahnd~~~nda Denizli'de genel olarak yeni
okullara ilgi duyuldu~u anla~~lmaktad~r.
D- DEN~ZL~~KIZ RÜ~D~YES~~(DEN~ZL~~~NAS RÜ~D~YES~)
1- Osmanl~~Devleti'nde K~z Rü~diyelerinin Aç~lmas~~
1858'e kadar e~itim alan~nda yap~lan çal~~malar ve aç~lan okullar hep
erkek ö~rencilere yönelikti. Bu nedenle bu tarihe gelindi~inde k~z çocuklar~n~n tahsil durumu s~byan mekteplerinin derecesini geçememi~ti. Bu da
biraz Kur'an okumak ve baz~~ namaz surelerini ezberlemekten ibaretti. Ne
yaz~k ki, k~z çocuklar~n~n e~itimi meselesi geç bir tarihte, ancak 1858'de ele
al~nabilmi~tir. ~lk k~z rü~diyesinin niçin ve nas~l aç~lm~~~oldu~u Maarif Ne45

BOA., MEMXT., 560/ 48, 12 L 1319.
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zareti'nin Sadaret'e yazd~~~~3 Rebiyü'l-ahir 1275 tarihli tezkirede ~öyle ifade
edilmektedir:
Malümi alii vekâletpenahileri buyuruldu~u üzere her devlet ve milletin saadeti hali efradi ahalisinin izalei cehl etmelerine mevkuf ve bu dahi
iptidai emirde etfalin hüsni terbiye ve istihsali maarif etmelerine mütevakkif olup.....Dersaadet ve biladi selâsede bulunan mahallât mektepleri
dahi bundan akdem on üç daireye taksim ve beher dairede bulunan
mekâtibe merci olmak için bir merkez mektebi dahi te~kil olunanarak
bunlar~n gerek nizam ve intizamca ve gerek emri tahsil ve terbiyelerini
muayene ve taharri ile mertebei matlübeye isal etmek üzere tayin olunan
muavinler vas~tasile daima ahvalleri taharri ve istik~af olunmakta
~u
kadar var ki vakit ve zaman~n hükmünce sair yerlerde bu terbiye kaziyye
nafias~~için bunca mesai ve nukud sarfolunmakta oldu~u bedihi ve müsellem olup dururken maarif nezareti dahi sade bu miktar ile iktifa edip
durmayaca~~ndan hemi~e etfali milletin ilerlemesi için ciheti teslihat taharri etmek ehemmi umurdan olma~la minel cümle terbiyei umumiyenin
esaslar~ndan olan mahallât mekteplerinde zükür ve inas bir yerde bulunduklar~ndan ve bunda ise baz~~mertebe mahzur mütalaas~ndan ba~ka matlüp vechile emri terbiyeleri has~l olmamasiyle k~zlar için dahi ayr~ca mahal
tahsisiyle emin ve ehliyetli hocalar tayin olunmas~~ tasvip olunmakta ise de
bu matlebin husulü için defaten te~ebbüsati külliye göstermek halkça
46
da~da~al~~ve masrafça dahi usretli olmak laz~m gelece~inden
Tezkireden anla~~ld~~~~üzere, toplumsal ve mali güçlükler k~z çocuklar~n~n e~itiminde oldukça geç kal~nmas~na neden olmu~tur. Do~rusu yüzy~llardan beri ihmal edilmi~~toplumun bayan nüfusunun e~itimi için harekete
geçildi~inde imparatorlu~un son 64 y~l~nda dahi uygun zemin mevcut de~ildi.
Özelde, K~z rü~tiyelerinin aç~lmas~nda kar~~la~~lan en önemli sorunlardan biri, bu okullarda görev alacak kad~n ö~retmenlerin bulunmay~~~~idi.
~lk zamanlardaki sorun, erkek ö~retmenlerden yararlan~larak a~~lmaya
çal~~~lm~~t~r. K~z rü~tiyelerine ö~retmen yeti~tirmek amac~yla 1869'da kurulan Darü'l-muallimat ve ~stanbul K~z Sanayi Mektebi'nin 1873'te ilk mezunlar~n~~vermeye ba~lamas~~ve 1878 y~l~nda Üsküdar K~z Sanayi Mektebi'nin
aç~lmas~, sorunun çözümü yönünde at~lan ciddi ad~mlar olmu~tur'. 1 Eylül
1869 y~l~nda yay~nlanan Maarif-i Umilmiye Nizamnamesi ile de 6-11 ya~~nErgin, a.g.e., c.1-2, s.457-458.
Ergin, a.g.e., s. 458. K~z çocuklar~n~n okutulmamas~~yönünde halk~n temayülünün de k~z rü~tiyelerinin
yava~~geli~imine önemli bir etken oldu~u gözden uzak tutulmamal~d~ r.
47
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daki k~zlar~n S~byan mekteplerine devam~~zorunlulu~u getirilmi~tir". Böylece Tanzimat'~n belki de en büyük ba~ar~s~~ olarak", e~itimine önem verilen Türk kad~n~, toplumdaki sayg~n yerini almaya ba~lam~~t~r.
2- Denizli K~z Rü~diyesi'nde E~itim-Ö~retim
Osmanl~~Devleti'nde ilk k~z rü~tiyesi 1859 y~l~nda aç~lan Sultanahmet'teki Cevri Kalfa ~nas Rü~tiyesi'dir. K~z rü~tiyelerinin ta~rada yayg~nla~maya ba~lamas~~ise 1870'lerden sonrad~r". Denizli'de K~z Rü~diyesi'nin
tesisi için yürütülen ilk giri~imler, ilk k~z rü~diyesinden tam olarak 37 y~l
sonra ba~la~rm~t~r51. ~ehrin ileri gelenlerinden Tavasl~zade Ali Efendi, rü~diye binas~n~~in~a ederek bir bak~ma Denizli K~z Rü~diyesi'nin kurulmas~na
öncülük etmi~tir. in~a edilen bu k~z rü~diyesi, bugünkü Cando~an Park~'n~n bulundu~u yerde, iki katl~~bir binadan müte~ekkildi. Ayd~n Vilayeti'nin 4 Kanun-~~safi 1311 (16 Ocak 1896) tarihli yaz~s~", Ali Efendi'nin
rü~diye binas~n~n te~kilindeki rolü, rü~diyenin fiziksel kapasitesi, ~ehrin
okula duydu~u gereksinim ve dolay~s~yla ~ehir yönetiminin resmi olarak
ö~retmen talebindeki ~srar~na dair dikkate de~er bilgiler ihtiva etmektedir.
Önemi itibariyle Liva ~dare Meclisi'nin söz konusu yaz~s~n~~ oldu~u gibi
vermeyi uygun gördük:
Maarif Nezâret-i Celilesi'ne, devletlü, efendim hazretleri, Denizli
sanca~~~merkezinde mütebahhirân-~~memleketden Tavasl~zâde izzetlü Ali
Efendi taraf~ndan iki yüz talebe isti`âb edebilecek derecede tahtan1 (altta
bulunan) ve fevkâni (üstte bulunan) bir bâb inâs mektebi vüce~da getirildi~inden ve merkez livâda rü~diyeye elveri~li bir hayli talibât bulundu~undan bahsle mekteb-i mezke~run inâs rü~diyesi ittihaziyle
mu`allimlerinin ta`yin ve i~râmlar~~ve mesârif-i tabilyyesinin tesviyesi içün
tahsisât i`tâs~~hakk~nda livâ-y~~mezk~lr idâre meclisinden vârid olan mazbatan~n na'iliyle ifâ-y~~muktezisi 4 Kanun-~~sani 1311 tarih ve 3 numrolu
tahrirât ile i~'âr k~lind~~~~ halde ~imdiye kadar henüz bir cevâb vür~ld etmemi~~ve bu hal mektebin mesdûr (kapal~) kalmas~n~~ve devam edecek talibât~n elân
dersleriyle i~tigâl eylemelerini mucib olmakda idü~inden bahsle mu`allimlerin bir an evvel i~râmlar~~bu kere de livâ-y~~mezke~r
48 Gülay Ar~kan, "Osmanhlarda Tanzimat Döneminde Kad~nlar ile Ilgili Geli~meler", Tm~zimatin 150.
Y~ldönümü Uluslararas~~Sempozyumu, (Ankara: 31 Ekim-3 Kas~m 1989), Ankara, 1994, s. 324.
49 Niyazi Berkes, Tantiy~'d~~Ça~da~la~ma, Yay. Haz. Ahmet Kuya~, 3. Bask~, ~stanbul, 2002, s. 231.
50 Yahya Akyüz, Türk E~itim Tmihi Mö. 1000-MS. 2009, 15. Bask~, Pegem Akademi, Ankara, 2009, s. 151.
91 Tavaslizade Ali Efendi'ye 4 Receb 1304 tarihinde ikinci dereceden rütbe ve ni~an verilmi~tir (SVA1314, s. 325).
52 BOA., MEMAT,
321/32, 8 M. 1314. (Bak~ma: Ek 3.)
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mutasarr~fl~~~ndan bâ tahrirât izbâr olunmu~~olma~la tesri-i muktezâs~~
husüsuna himem-i 'aliyye nezâretpenahileri derkâr buyurulmak bab~nda
emr ve ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. Fi 20 Zil-ka'ade 1313 ve fi
21 Nisan 1312.

Bu yaz~da görüldü~ü gibi, k~z rü~diye binas~~200 ö~renciye e~itim verecek ~ekilde in~a edilmi~tir ki bu, o günün ~artlar~nda rü~diyenin kapasitesinin hiç de fena olmad~~~n~~göstermektedir. Bunda, kentteki "bir hayli elveri~li k~z talebenin" mevcud olmas~~ etkili olmu~tur. Yaz~da, rü~diyenin aglmamas~ndan dolay~~devam edecek ö~rencilerin hâlâ ibtidal düzeydeki
derslerle me~gul olmak zorunda kalmas~~nedeniyle yakla~~k be~~buçuk aydan beri talep edilen ö~retmen konusundaki tahrirata cevap alinamam~~~
olmas~~ayr~ca kayda de~erdir. Vilayetin söz konusu yaz~s~~Maarif Nezareti 8
Haziran 1312 (20 Haziran 1896) tarihinde cevap bulmu~~ve ö~retmen
gönderememenin nedeni ve talebin nas~l kar~~lanaca~-'1 ~u ~ekilde izah
edilmi~tir:
...mekteb-i mezbûr mu'allime ma'a~atlyla mesârif-i müteferrika-i seneviyesi içün bi'l-istizân irâde-i seniyye-i hakan-~~padi~ahl ~eref müte`all~k
buyurulmu~~ise de henüz mu'allimliklerine ra~bet eden bulunmad~~~ndan buna darii'l-mu'allimâtdan ne~'et edenlerden talebe bulundu~u
hâlde ta`yin ve i~râz olunaca~~mn cevâben arz ve izbâr~~irade k~hrum~~ol-

ma~la. as

Maarif Nezareti, sonraki günlerde Denizli K~z Rü~diyesi Muallim-i Evvelli~i'ne muallim tayini için baz~~alternatifler üzerinde durmu~tur. Örne~in, 6 M. 1314 (17 Haziran 1896) tarihli bir yaz~s~nda, ~zmir Mekteb-i Terakki-i ~nâs'~n eski ö~retmenlerinden S~d~ka Hamm'~n, Denizli K~z Rü~diyesi birinci muallimli~ine mahsus olan "~ehri 500 kuru~~maa~a talip olmas~"
durumunda bu göreve atamas~n~n yap~~lmas~~istenmi~tir". Fakat S~d~ka
Han~m, bu görevi istemedi~inden Denizli K~z Mektebi Muallim-i Evvelli~ine atama gerçekle~ememi~tir.
Denizli K~z Rü~diye'sinin resmen ne zaman aç~ld~~~na ve birinci muallimli~ine yap~lan tayin konusundaki kesin bilgiye Ayd~n Vilayeti'nden Maarif Nezareti'ne gönderilen 18 Safer 1314/17 Temmuz 1312 (29 Temmuz
BOA.,A{F.m~cr, 321/32, 8 M. 1314.
BOA., MF.MKT., 320/ 41, 6 M. 1314. Bu yaz~da, hakk~nda baz~~~ikayetler bulunan Zekiye Han~m
tecrübe ve bilgisinden dolay~~görevinde b~rak~lmas~, ancak kendisiyle "tenbihat-~~mukteziye" üzere konu~ulmas~~
gerekti~i belirtihni~tir: Böyle bir yola gidilmesinin nedeni ise birçok k~z rii~cliyesi muallimli~inin münhal bulunmu~~olmas~ndan kaynaldamn~~t~r.
53

54

Belleten, C. LXXV, 53
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1896) tarihli yaz~dan ö~renmekteyiz. Buna göre Denizli K~z Rü~diyesi
resmi olarak 29 Haziran 1312 (11 Temmuz 1896) tarihinde aç~lm~~~ve muallim-i evvelli~ine 500 kuru~~maa~la Ülfet Han~m atanm~~t~r'. Bununla
beraber, vilayetin söz konusu yaz~s~nda, okul için elzem olan muallim-i sani,
nak~~~ö~retmeni ve bir hademe tayini ile okulun senelik "mesârif-i müteferrika tahsisat~"n~n neden ibaret oldu~una dair daha önce Maarif Nezareti'nin tahrirat~nda bir aç~klama bulunmad~~~ndan tekrar bilgi istenmi~tir".
Bunun üzerine, Maarif Nezareti, 500 kuru~~maa~la görev yapmakta olan
muallim-i evvelden ba~ka, muallim-i saniye 300 kuru~, hademeye 80 kuru~~
maa~~ve okul için senelik 500 kuru~~"mesârif-i müteferrika" tahsis k~l~naca~~n~~ bildirmi~tir. Bunun d~~~nda okulun "noksan
tdyin ve istihdâm~na mahal görülmemi~"tir. Asl~nda, burada "mahal" görülmeyen tayin
ve istihdamdan kast~n, bir nak~~~ ö~retmeninin tayin ve istihdam~~ oldu~u
aç~kt~r. Nihayette, Denizli K~z Rü~diyesi bevvabeli~ine 1 Temmuz 1312 (11
Temmuz 1896)'de Fat~ma Han~m, okulun ikinci muallimli~ine de 21 Eylül
1312 tarihinde ba~ka bir Fat~ma Han~m atanm~~t~r. 9 Te~rin-i Evvel 1312
(21 Ekim 1896)'de de ikinci muallim Fat~ma Han~m~n memuriyetinin asaleten tasdiki Ayd~n Vilayeti'nce istenmi~tir57.
Görüldü~ü gibi Denizli K~z Rü~diyesi ba~ta ö~retim kadrosu olmak
üzere ciddi eksiklerle aç~lm~~t~r. Bir ö~retmenle aç~lan okulun eksikleri,
birkaç ay içinde atanan bevvabe ve ikinci ö~retmenle k~smen giderilmeye
çal~~~lm~~t~r. Ancak, Maarif Nezareti'nin okulun ö~retim kadrosu hususunda ihtiyac~~bulunan ba~kaca ö~retmenin istihdam~na gerek görmemesi, bu
konuda yeni bir ad~m atmayaca~~na da i~aretti.
Di~er taraftan, okul için gerekli olan levaz~m~n kar~~lanmas~~ konusundaki süreç ~öyle geli~mi~tir: Okulun aç~l~~~ndan yakla~~k bir ay sonra ihtiyaç
duyulan 2.000 kuru~~tutar~ndaki s~ra gibi malzemelerin temini için gerekli
olan ödene~in verilmesi talep edilmi~tir. Maarif Nezareti de, 16 A~ustos
" Ülfet Han~m'~n tayini konusunda halimiz: BOA., MF.MKT., 322/12, 12 M. 1314; 324/57, 29 M. 1314.
56 Ayd~n Vilayeti taraf~ndan 18 Safer 1314 tarihinde Maarif Nezareti'ne yaz~lar~~ tahrirat ~öyledir:
"Maknfi Uradmiye Nezdret-i Celilesi Cdnibi'ne, Devletlü, efendim haz~etleri, Denizli'de M irdde-i se~tyye-i hazret-i padi~ah~'
le'sis olunan inds mekteb-i rü~diyesinin 29 Haziran 1312 tarihinde resmi' kü~tid~~icrii edildi~i 15 Temmuz 1312 tarihli tetgrafi~ame ile arz edilmi~~idi. Mekteb-i ~nezbdrun b~nmu mu'allimli~ine tayin huyundan ütfet Han~m tarih-i mezkdrdeifâ-y~~vaziM,e
mübd~eret etmi~~ise de muklli~ne-i sdniye ve naki~~
hademe ve senevi mesârifi ~nidefenika tal~sisdtz neden ibdret idit~i olbabdaki ~ertfvd~id olan 11 Haziran 1312 tarih ve elli M irMenâme-i fahnntinek~inde em ve izbâr buyundmad~~~ndan bi't-tabi` bu cihetin
icrdr~na gidilememi~dn. Ma`hezti mekteb-i ~nezkir içün nak~~~mu'allimesiyk mu'allime-i stini ~e ve hadenuye ve seninle mesdnfi
mülefenikaya
tahsisât~n dahi mektebin lcii~ddina kadar i Vinyk keyfiyetin em ve i~'an müste~himdir. Ol bdbda emr ve ferman hazreti men lehü'l-em~indir. Fi 18 Saler 1314.fi 17 Temmuz 1312." BOA., MF.MKT., 331/ 33, 27 Ra. 1314, s. I.
" BOA., MFMKT., 331/ 33, 27 Ra. 1314, s. 1-3.
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1312 (28 A~ustos 1896) tarihli yaz~s~yla okulun "s~ra gibi levîtzim-~~te'sisiyesinin
teddrükii" için 2.000 kuru~un sarf~na izin vermi~tir". Ancak, sarfina izin
verilen bu para kullan~lmam~~t~r. Okulun bu husustaki ihtiyac~, okulun
müessisi Tavasl~zade Ali Efendi tarafindan kar~~lanm~~t~r". Bununla beraber, kullan~lmayan bu para, a~a~~da de~inece~imiz üzere 1899 depremiyle
tahrip olan rü~diye binas~n~n tamirat~nda kullan~lmak üzere yeniden talep
edilmi~tir.
Denizli K~z Rü~diye'nin 1316-1326 (1898/1899-1908/1909) y~llar~~aras~ndaki ö~retmen ve ö~renci durumunun vilayet ve maarif salnamelerden
takip edebilmekteyiz. Buna göre, 1316 ve 1326 y~llar~~hariç okulda hep bir
ö~retmen görev yapm~~t~r. A~a~~daki tabloda (Tablo 6'da) 1316 ve 1317
(1899/1900) y~llar~nda okulun muallim-i evveli olarak görünen Asiye Lamiye Han~m'~n, sonraki y~larda da, en az~ndan 1320 (1902/1903)'lere kadar
okulun resmi ö~retmeni konumunda bulundu~u anla~~lmaktad~r.
1317'den itibaren tabloda yer almamas~n~n nedeni sa~hk nedenlerinden
dolay~~görevini ifa edememi~~olmas~ndan, belki de Denizli'de bulunmam~~~
olmas~ndan kaynaklanm~~~olabilir. Zira, Asiye Han~m~n ~iddetli mide rahats~zh~~ndan dolay~~s~k s~k izin talebinde bulunarak Istanbul'da tedavi olmak
istedi~ini biliyoruz'. Bu nedenle, Asiye Han~m~n hukuken okulun ö~retmeni olmas~na ra~men, fiilen ö~retmenlik yapamad~~m~~tahmin etmekteyiz. Di~er taraftan, Tablo 6'ya göre 1326 y~l~~d~~~nda okulda herhangi bir
bevvabenin görev yapmad~~~~görülmektedir.
Okulun ö~renci durumuna bakt~~~m~zda, salnamelerden genel bir bilgi edinmemiz mümkündür. Bununla birlikte vilayet salnamesinde 1318
(1900/1901), 1319 (1901/1902), 1320 (1902/1903) ve 1321 (1903/1904) y~llar~na ait ö~renci say~n~n ayn~~olmas~, bilginin s~hhati konusunda bizi ku~kuya dü~ürmektedir. Muhtemelen 1318 y~l~na ait ö~renci say~s~~mükerre58 BOA., mEm~er, 336/ 18, 20 R. 1314.
"BOA.,Aumx-r, 507/18, 9 S. 1318.
BOA., MEMKT., 646/33, 19 R. 1320. Asiye Han~m~n tatil ve izin günlerine ili~kin ba~vurulan maa~~
uygulamas~~ve tedavi için verilen iznin bitirniyle görevinin ba~~nda bulunmamas~~durumunda müstafi say~laca~~na dair uyar~da bulunulmas~, Osmanl~~e~itim ve personel politikalar~~aç~s~ndan dikkate de~er görünmektedir. Bu
bak~mdan Ayd~n Vilayeti'nin 13 Temmuz 1320 tarihli yaz~s~n~~aynen vermek yararl~~olacakt~r: "Ayd~n Vildyeti
Md~nif Müdüriyetine, 13 K~sm~~318 tarihli ve 38 numrolu ~ukka-i ~erifelmine Mekdtib-i Ril~diye iddresiOldmiyle cemlbuisr.
Ukin Asiye Lan~i`a Han~m~n oydin-t tdtiliye ~has~r olmak ve rnü~ldet-i
Denizli Sancak inds Rü~diye Mektebi
~ne'zk~tiyetind.e msf rnda~~mi/inek ve ~nektebin kil~dd~nda vazifesi ba~~nda isbdt-t vücdd etmedi~i surekle ~nkstafi `addedibnek
~arftyla berd-y~~tedavi Dersdad~te `azi~n~tine ruhsat ictAn bi't-tensib ~ntikkebe ve sicill-i ak~&~dbesince ol vakit kad~na ~~~ket
edilmi~~oknoka ~ukka-i ~nuhibbf terkfm !al~nd~." BOA., mEmA-r, 646/33, 19 R. 1320. Asiye Lamia Han~m~n izin
dilekçesine ekli sa~l~k raporu Belediye Doktor Vekili tarafindan verilmi~tir. Bu rapor da MEMKT., 646/33 nolu
dosyada yer almaktad~r.
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ren yaz~lm~~~olmal~d~r. Di~er taraftan 1316 (1898/1899) ve 1317
(1899/1900) y~llar~na ili~kin ö~renci say~s~, Vilayet Salnameleri ile Maarif
Salnameleri aras~nda küçük de olsa baz~~farkl~hklar göstermektedir. Bununla birlikte, k~z rü~diyesinin ö~renci say~s~n~n kurulu~undan 1326
(1908/1909) y~l~na kadar 65 ile 100 aras~nda de~i~mi~~oldu~u aç~kt~r. Bununla beraber 1326'da ö~renci say~s~n~n kuruldu~undan beri en yüksek
seviye olan 100'e ç~kmas~, okulun ö~renci say~s~nda genel bir art~~~n oldu~unu ortaya koymaktad~r. A~a~~daki tabloda maarif ve vilayet salnamelerinden hareketle Denizli K~z Rü~diyesi'nin 1315-1321 (1897/18981903/1904) y~llar~~ aras~ndaki ö~retmen ve ö~renci durumu ortaya konulmu~tur'.
Tablo 6
Denizli in& Rü~tiyesi Mektebi

Muallim-i Evvel

1315
1316
1317
131863
1319
1320
1321
1323
1326

Muallim-i Sani
Belirtilmemi~tir
Asiye Lamia Han~m
Adviye Han~m
Asiye Lamia Han~m
Seher Han~m
~erife Han~m
~erife Han~m
~erife Han~m
~erife Han~m
Latife Han~m
Rahime Han~m

Bevvabe

Talebe62

Penbe Han~m

66/65
90/80
65
65
65
65
Belirtilmemi~tir
100

3- 1899 Depreminin Denizli K~z Rü~diyesi Üzerindeki Etkisi
1899 y~l~nda Sarayköy merkezli deprem, ba~ta Denizli ve kazalar~~olmak üzere Ayd~ n Vilayeti'ni bütünüyle etkileyip yüzlerce ki~inin ölümüne
ve yaralanmas~na neden oldu~u gibi 12.000'den fazla evin y~k~lmas~na yol
açm~~t~r. K~saca 1899 depreminin ~ehrin alt yap~s~nda ve sosyal ya~am~nda
meydana getirdi~i tahribat~n, benzer ~ekilde e~itim ya~am~~üzerinde de
oldukça derin etkileri olmu~tur. Ba~ka bir çal~~mam~zda genel mahiyetiyle
61 SVA-1315, s. 334; 1316, s. 310; 1317, s. 289; 1319, s. 248; 1320, s. 252; 1321, s. 240; 1323, s. 234;
1326, s. 513.
62 Vilayet ve maarif salnameleri okulun ö~renci say~s~~konusunda farkl~l~k gösterirler. Bu nedenle her ikisinde verilen rakarnlan ayn~~ anda vermeyi uygun bulduk. Tabloda ö~renci say~s~n~n verildi~i sütundaki rakamlar~n ilki vilayet, ikincisi maarif salnamelerine aittir. Denizli K~z Rü~tiyesi hakk~nda Maarif salnamelerindeki bilgi
için balun~z: Sab~ame-iNezaret-i-Maalif-i Umumiye ~-1317, s. 990; 1318, s. 1101.
63 SNM1J-1318, Matbaa-i Arnire, ~stanbul, 1318, s. 1101.
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1899 depreminin, Denizli e~itim kurumlar~, özellikle de Denizli ~dadisi
üzerindeki etkisi ele al~nmakta, in~a faaliyetleri konusunda gösterilen çabaya de~inilmektedir. Bu noktada tahrip olan 19 okulun tamirat ve in~as~n~n
~ehre 423.389 kuru~luk bir yük getirmi~~oldu~u ve bu yükün alt~ndan kalk~lamad~~~n~~tekrar hat~rlamak gerekir. Di~er taraftan devletin söz konusu
19 okuldan idadi ve rü~diyelerin onar~m~na öncelik vermi~~oldu~unu tekrar belirtelim.
XX. yüzy~l ba~lar~nda Denizli maarifinin geli~imini ortaya koymak bak~m~ndan Denizli K~z Rü~diyesi'nin depremden nas~l etkilendi~ini ve buna
kar~~~ne tür çal~~malar~n yap~ld~~~n~~izah etmek önem arz etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, di~er kamu binalar~~gibi Denizli K~z Rü~diyesi
de depremden "küllice rahnedar olmu~" ve tahribat, içinde durulamayacak
ölçüde büyük oldu~undan e~itim-ö~retim ta`til edilmi~tirTM. Depremden
hemen sonra okulun tamirat~~ i~i ele al~narak kaynak temini yoluna gidilmi~tir. Tasarruf için baz~~ tedbirler bile dü~ünülmü~tür. Örne~in, "bir zamandan beri mu'allime-i bevvâbesine fuzüli ma 'a~~i'tâ edilmi~tir" denilerek bevvabeye verilen maa~tan tasarruf edilmesi önerilmi~tir. Fakat bu ifadeden önerinin s~hhatini ve gerçek nedenini anlaman~n güç oldu~unu da belirtelim.
Di~er taraftan tamirat için bir miktar para mahallince toplanan yard~ mdan
kar~~lanm~~t~r. Bu arada yukar~da bahsedilen okulun s~ra gibi baz~~malzemelerinin al~nmas~~ için istenen, ancak okulun kurucusu Tavasl~zade Ali
Efendi taraf~ndan kar~~land~~~~için harcanmayan 2.000 kuru~~ "mekteb-i
mezküre (Denizli ~nâs Rü~diyesi) sarf~na ehemmiyet ve müsta`cele-i mes'eleye binaen"
yeniden talep edilmi~tir. Bu talep, Maarif Nezareti'nin 25 May~s 1316 (7
Haziran 1900) tarihli yaz~s~yla "te'sisât içün meretteb olan bir mebla~un in~aât
sarf~na ca'iz olmad~~~" gerekçesiyle kabul edilmemi~tir. Ancak yap~lmas~~gerekenler konusunda da ~unlar denilmi~tir:
...evrak-~~ ke~fiyesi varid olub da mu'amele-i tasdikesi icra edilmedikçe in~aat içün para sarf~na me'züniyet i`tas~~ da muyaf~k-~~ usül-~~intizâm
olmad~~~na muktezas~~te'emmül ev i~'ar k~l~nmak üzere evvel emirde ke~f
defteriyle fiyat pusulas~n~n irsâli lüzümunun cevaben taraf-~~ ~erifelerine
izbâr ifade k~l~nma~la...65
Maarif Nezareti'nin yaz~s~ndan anla~~laca~~~üzere okulun tamirat~~konusunda istenen 2.000 kuru~~için gönderilen Ke~ifname yetkili kurumlarca
" BOA.,MEMKT, 507/18, 9 S. 1318.
65 BOA., MEMAT, 507/18, 9 S. 1318.
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onaylanmad~~~~için eksik ve geçersiz bulunmu~tu. Bunun üzerine ikinci
defa haz~rlanan Ke~ifname Defteri gerekli olan onaylar da tamamlanarak
Maarif Nezaretine gönderilmi~tir. 24 Temmuz 1316 (6 A~ustos 1900) tarihli Ke~ifname Defteri'nde okulun depremde u~rad~~~~hasan, tamirat için
yap~lmas~~gerekenleri ve ç~kar~lan masraf~~görmek mümkündür. Bu itibarla, Ke~ifname Deftednde tamirat için yap~lmas~~gerekenler ve ç~kar~lan
masraf ~öyle gösterilebilir:"
Tablo 7
Hareket-i `arzdan hasardide olub bu kere ta`rniren ihyâ edilmi~~olan Denizli Inas Rü~diye Mektebi'nin mesarifat-~~ta`miriyesini mübeyyin tanzim
k~linan ke~f-i sâni defteridir.
YEKÜN
*7 <r~l

i»:,' Z

Denizli Rü~diye Mektebinin bi'l-cümle bezl ve
dürûs bölme divarlar~nda hareket-i `arzdan
cabeca dökülmü~~olan s~valann~n kum, kirec-i
halis harc ile tecdidi ve kap~~ve pencere bo~luklar~~
minhas~yla mezkû' r divârlann tarafina iki kat sulu
boya talas~~ve dahilen sütûh-~~mer`iyesinin nakkâ~~
Ona On ile tezyini sath-~~zeminden saça~a kadar 1.839
bil-cümle beden divarlan.
Bodrum kat~~kökünden saça~a kadar bölme
divarlan.
Mekteb-i mezkûrun sakfinda hareket-i arzdan
k~r~lm~~~olan merteklerin ve kiremid alt~~kaplamas~mn tecdidi laz~m geldi~inden ikili beglerli
dö~erli yarmas~ndan Medenek ve Tavas bedeveresinden kapl~~ve noksan kiremidinin ilavesiyle 1.450
harab olan mahallin msf derecede ta`miri.
Mekteb-i mezbûrun beden-i divan balas~na
da'imen Madar divan dire~i yarmas~ndan merte~li ve üzeri h~zar tahta taban tahtas~ndan silme
66

BOA., Aum~cr, 545/38, 24 L. 1318, s.1 .

"'

EE
,-`-()

1.839

1.450
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ve yelkovanl~~gayetle müzeyyen ah~âb saçak in~as~~ 1.584
ve üzerine iki katl~~ya~l~~boya t~las~~
Mezkür mektebin dershânesiyle mu'allime odalar~n~n tavanlar~n~n üç katl~~ya~l~~boya ile telvini.
Dershânenin tavan~~
Küçük dershânenin tavan~~
Büyük dershânenin tavan~~
373
Sim mecidiye yirmi kuru~~hesab~ylad~r.
5.246
262
Akçe fark~~olub tenzili icâb eden
4.984
Yaln~z dört bin dokuz yüz seksen dört kuru~~on iki parad~r.

839

1.584

373

Mekteb-i mezbürun mesarifat-~~ta`miriyesi balada
ba mukarrerât muharrer oldu~u vechle sim mecidiye 19 kuru~~hesab~yla 4.984 kuru~~12 paradan
'ibaret oldu~u ma`rifet-i acizannemle icra k~l~nan
ke~f-i sâniden müsteban olma~la i~bu defter bi'ttanzim takdim k~l~nd~. 24 Temmuz 316
Denizli Nafi`a Muhtedi Vekili
Ke~ifnameden anla~~ld~~~~gibi okul, bodrumdan çat~ya kadar duvarlar~n~n s~vanmas~~ve boyanmas~, dershaneleriyle ö~retmen odalar~n~n tavan~n~n boyanmas~, çat~n~n k~r~lan mertek ile kiremitleriyle beraber kiremit alt~~
kaplamas~n~n yenilenmesi gibi ba~tan a~a~~~tamirata muhtaçt~r. Bunun için
Denizli Mutasarr~fl~~~~taraf~ndan yaz~lan 28 Cemaziye'l-evvel 1318/9 Te~rin-i
evvel 1316 (22 Ekim 1900) tarihli yaz~yla ihtiyaç duyulan 4.984 kuru~un
"sür`atle gönderilmesi talep edilmi~tir. Ayd~n Vilayeti, bu mebla~m 1300
(1882/1883) senesinden 1310 (1892/1893) senesi bitimine kadar hisse-i
ma'arif bekayas~ndan tahsil edilmesini önermi~tir. Maarif Nezareti, cevabi
yaz~s~nda istenilen mebla~-'~n ödenmesini kabul etmekle beraber tamirata bir
sonraki y~l~n (Rumi 1317-1901/1902) Mart ay~nda ba~lanmas~n~~istemi~tir'.

67 Maarif Nezareti, okulun tamirat~~için istenilen 4.984 kuru~un hangi kalemlerden ödenece~ini ve in~aata bir y~l sonra ba~lanmas~n~n gerekçesini ~öyle izah etmi~tir: "Hareket-i `arzdan rahnedik olan Denizli Inds Rü~diye
Meklebii~in ta5ni~i içsin taleb buyurulan ber mu~ib ke~f dört bin dokuzyüz seksen dört kurulun la inirata sene-i clkyede Nde; ve mübâ~eret
oturmak üzere üç yüz senesinden üç yüz on senesi nihdyetine kadar olan hisse-i i'dne bekibus~~tal~siM'Undan ve üç yüz on yedi senesi
büdcesinin in~adt krtiloinin icrtin mahsübu bi't-tensib muinnele-i mukteznesi ifâ talmmo~~oldu~undan ta`mirdt-~~mezkarenin gelecek sene
mart~ndan sonra ierdstyla evrdk-1 müsbetesinin ceddviki `d'idesine rabkn irsâli litzümunun huzür~~'dil fahimânelerine arz ve izbdn
meclis-i ma'arifle muhâsebeden fdde ;al~nmas~na ol babda." BOA., MEMKT., 545/38, 24 L 1318.
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Anla~~lan o ki, depremin yol açt~~~~tahribat, gerek mahalli yard~mlar,
gerekse s~n~rl~~bütçe imkanlar~yla ancak birkaç y~lda bertaraf edilmi~tir.
Okulun fiziki bak~mdan normale dönmesinden sonra, okulda ihtiyaç duyulan e~yan~n temin edilmesi, üzerinde durulan bir ba~ka husus olmu~tur.
Buna ili~kin olarak 1905 yaz~nda sat~n al~nmas~~istenilen e~yan~n tutar~~300
kuru~tu. Maarif Nezareti'nce "cüz'i" bulunan mebla~m 1323 (1905/1906)
senesi bütçesinin tesisat tertibinden mahsup edilmesi uygun bulunmu~tur.
Haz~rlanan ke~ifnamede okul için sat~n al~nmas~~istenilen e~yalar ise ~unlard~: 5 adet 2,80 uzunlu~unda bank, 2 adet üç kat ya~l~~boya ile boyanm~~~
kürsü, 1 adet 1,5 metre ebad~nda üzeri siyah ya~l~~boya ile boyanm~~~yaz~~
tahtas~, 4 adet eski siyah tahtalarm yeniden boyanmas~, 8 adet 0,40 metre
ebad~nda (k~r~lan) pencere cam~n~n de~i~tirilmesi, dershaneleri ve çevresini
süpürmek için 4 adet süpürge, tuvaletlerde bulundurulmak için 5 adet
toprak bardak. Ke~ifnamede ayr~ca, yemekhanedeki yemek yerlerinin ve
ayakkab~l~klar~n tamiri için 14 kuru~luk bir masraf ç~kar~lm~~t~r".
Bu eksiklerin giderilmeye çal~~~ld~~~~1323(1905/1906) senesinde okulun mü~temilatmdan olan ibtidai k~sm~nda tamirata ihtiyaç duyulmu~~ve
bunun için de 283 kuru~~talep edilmi~tir. Bunun üzerine Maarif Nezareti
mimari tarafindan incelenip muayene edilen Ke~if Defteri, talebe uygun
görülmü~~ve istenilen mebla~~ise "mutedil" bulunmu~tur. Söz konusu 283
kuru~un 1323 senesi bütçesinin tesisat tertibinden mahsup edilmesi istenmi~tir". Bundan yakla~~k dört y~l sonra da okulun "boydan boya y~k~lan"
bahçe duvarlar~n~n tamirat~~için de 864 kuru~~sarf edilmi~tir. Bu konu,
Ayd~n Vilayeti'nin yaz~s~nda acilen tamire muhtaç bir sorun olarak görülmü~tür. Bu yaz~da okulun bahçe duvarlar~n~n y~k~lmas~~nedeniyle "inzlir-~~
'âmmeye kar~~~aç~k bir halde kalmas~~ve talibât~n di~er mahalle nakli ipin bir yer
bulunamamas~"ndan duyulan rahats~zl~k dile getirilmi~tir. Ayr~ca, ortaya
ç~kan durumdan dolay~~okulun tatil edilmi~~oldu~unu belirtmek gerekir".
Görüldü~ü gibi 1899 depremi, Denizli K~z Rü~diyesi üzerinde ciddi
bir hasara yol açm~~~ve sorunun çözümü için kaynaklar zorlanm~~t~r. Bu
bak~mdan yüz y~l~n ba~~ndan itibaren gerek depremin yol açt~~~~onar~m
meselesi, gerekse di~er eksikler, okulun e~itim-ö~retim faaliyetlerini
önemli ölçüde aksatm~~t~r. Ancak, bu sorunun çözümünde yararlan~lan

69
69

BOA., ~MAT, 862/26, 4 R. 1323.
BOA., MEMAT, 878/50, 29 Ca. 1323.
BOA., MF.MAT., 1121/26, 29 R. 1327.
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mahalli yard~mlar, Denizli halk~n~n yeni usül mekteplere ra~bet göstermekle kalmay~p sahip ç~k~~~n~n da bir ifadesi olmu~tur.
SONUÇ
Sultan II. Mahmud döneminin sonunda, s~byan mektepleri ile meslek
okullar~~aras~nda aç~lan rü~diyeler, modern Türkiye'nin te~ekkülünde ba~l~ca yap~~ta~lar~~olmu~lard~r. XIX. yüzy~l~n ortalar~ndan sonra ta~rada yayg~nla~an rü~diyelerin Denizli maarif hayat~na dahil olu~u 1871 y~l~d~r. Bu
tarihin Osmanl~~Balkanlar~~ve Anadolu'daki di~er rü~diyelere göre geç bir
tarih oldu~u aç~kt~r". Bununla beraber, Denizli merkez ve kazalar~nda
aç~lan rü~diyeler, ciddi alt yap~~eksikli~i, özellikle de s~n~rl~~kaynaklarla
e~itim-ö~retim sürecini devam ettirmi~tir. Bu sürecin devam~nda merkezi
yönetimin rü~diyeleri yaygmla~t~rma ve medreselere kar~~~destekleme kararl~l~~~~ayr~ca dikkate de~erdir. Bu bak~mdan merkezi yönetim, rü~diye
e~itimini kesintiye u~ratacak sorunlar~n çözümünde eldeki bütün imkânlar~~i~e ko~mu~~ve be~eri sorunlara tavizsiz yakla~m~~t~r. Di~er taraftan, idadi
ve ibtidai gibi rü~diyelerin halk aras~nda gördü~ü ra~bet, Denizli'nin modern e~itime gösterdi~i temayül ve talebin bir göstergesi olmu~tur. Kentte
k~z çocuklar~n~n e~itimi için aç~lan k~z rü~diyesi ve ibtidai düzeydeki k~z
okullar~~ise, geç kalm~~~bir çaba olmakla beraber, toplumsal de~i~im ve dönü~ümün en önemli parametreleri olmu~tur. Tavashzade Ali Efendi'nin
Denizli K~z Rü~diyesi'ni in~as~nda oldu~u gibi, Denizli, 19. yüzy~l sonlar~nda, gelece~ini in~ada topluma ön ayak olabilecek ayd~n fikirli insanlara
sahip olmu~tur. Di~er taraftan, büyük bir y~k~ma neden olan 1899 depreminin, Denizli'nin e~itim hayat~n~~tam anlam~yla felce u~ratt~~~m belirtmek
gerekir. Deprem nedeniyle tahrip olan okullar~n tamiri ve in~as~~için kaynaklar~n seferber edilmesi, varl~kh ve hay~rsever insanlar~n ~ehrin yeniden
71 ~lk Osmanl~~Rü~tiyelerinin, Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mekteb-i Ulum-~~Edebiye-i Adliye'nin 1839
y~l~nda Istanbul'da aç~lmas~yla ortaya ç~km~~~oldu~unu ve 1846 y~l~nda Mekâtib-i Umü'nüye Naz~rh~~'run kurulmas~yla geli~me inildm buldu~unu belirtmi~tik. Istanbul'un ard~ndan Osmanl~~ta.~ras~ndaki rü~diyeler ise
1848 y~l~nda aç~lmaya ba~lam~~t~r. Söz konusu tarihte aç~lan ta~radaki ilk rü~diyeler, Bursa ve Edirne Rü~diyeleri
olmu~tur. Bu rü~diyeleri müteakiben 1852 y~l~na gelindi~inde Bosna'da 7 ve Tekirda~~1 rü~tiye te~kil edilmi~tir.
1853 y~l~nda 25 vilayette (I~kodra, Edirne, Yar~ya, Berat, Prizren, Devline, Sofya, Sumnu, Yeni~ehir, Selanik,
Hibe, Rusçuk, Vidin, Üsküp, Manast~r, Konya, Ankara, Bursa, Trabzon Erzurum, Kastamonu, Izmir, Lefko~e,
Kandiye,
rü~diye mektebinin aç~lmas~na karar verildi~i s~rada bile bunlar aras~nda Denizli'nin tabi
oldu~u Ayd~n Vilayeti bulunmamaktayd~. Bu ise, 1871 y~l~nda aç~lan Denizli Rü~diyesi'nin Osmanl~~ta~rasmda
1848'den sonra te~kil edilen ilk rü~diyelerden 23 y~l sonra e~itim-ö~retim hayat~na ba~lam~~~oldu~unu göstermektedir. Bakuuz: Alt~nova, a.g.e., s.124-125. Rü~diyelerin tarihi geli~imi hakk~nda ayr~ca bak~r= U~ur Ünal,
Mep~eliyet öncesi Osmank Rü~diyek~i (1897-1907)-Programlar Ders-Iç ~i-istakstikkr, Gazi Kitabevi, Ankara,
2008.
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imarma uzatt~klar~~yard~m eli, toplumsal dayan~~ma ve yard~mla~man~n bir
ba~ka ifadesi olmu~tur.
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EK 1: BOA., MF.MKT, 42/87, 9 ~. 1393. S~byan mekteblerinden
mezun olan ö~rencilerin medreselere gönderilmesinin engellenerek
rü~diyeye gitmelerinin sa~lanmas~ na dair Maarif Nezareti'nin Ayd~ n
Valili~i'ne gönderdi~i 16 A~ustos 1292 tarihli tal~rirat.
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EK 2: BOA., MF.MKT., 42/1, 1 ~. 1293. Ö~rencilerin Denizli
Rü~diyesi'ne gitmemesini te~vik ve engel olan kimselerin "~ediden tevbih ve
tekdiri" hususunda Denizli Rü~diyesi Muallim-i Evveli'nin arzuhaline
binaen Ayd~n Valili~ine yaz~lan tahrirat.
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EK 3: BOA., MF.MKT., 321/32, 8 M. 1314. Denizli K~z Rü~diye'nin
Tavasl~zade Ali Efendi taraf~ndan yap~ld~~~~ve bir çok ö~renciye sahip
olmas~~ nedeniyle ö~retmen talebinde bulunuldu~una dair Ayd~n
Valili~i'nin Maarif Nezareti'ne gönderdi~i 21 Nisan 1312 tarihli yaz~s~.
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EK 4: BOA., MF.MKT., 560/48, 12 S.1319. Buldan Rü~diyesi'nin fazla
ö~renciye sahip olmas~~ nedeniyle bir ö~retmenin daha istenilmesi ve yeni
aç~lan Güney Rü~diyesi için ö~retmen talebinde bulunulmas~ na dair Ayd~ n
Vilayeti'ne yaz~lan tahrirat.

