II. ABDÜLHAM~T DÖNEMINDE YABANCI VE AZINLIK
MEKTEPLER~N~N FAAL~YETLER~~
ZEK~~SAL~H ZENG~N*
G~R~~~
Osmanl~~ Devleti, çok çe~itli etnik ve dini özelliklere sahip nüfusu
bünyesinde bar~nd~ ran bir demograf~k yap~ya sahip olmu~tur. Müslüman
olmayan (gayr~müslim) nüfusun hak ve sorumluluklar~, söz konusu dönem
içerisinde ~slam hukukunun öngördü~ü esaslar çerçevesinde belirlenmi~tir.
Buna göre gayr~müslimlerin, az~nl~k' olarak, özellikle dini haklar~n~n korundu~u, askerlik görevinden muaf tutulduklar~, mal ve can güvenliklerinin
teminat alt~na al~nd~~~, dolay~s~yla Müslüman olan vatanda~lar kar~~s~nda
ikinci s~n~f bir hukuki statüye sahip olmad~klar~~bilinmektedir2.
Osmanl~~Devleti içerisinde yabanc~~ ve az~nl~k mekteplerinin aç~lmas~~
Istanbul'un fethinden sonra, gayr~müslim unsurlara dini haklar~n verilmesine paralel olarak ba~lam~~~ve tan~nan dini özgürlü~ün do~al bir parças~~

* Çukurova Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Din E~itimi Tarihi Bilim Dal~~Ö~retim Üyesi. Email : zsalih@cu.edu.tr
1 "Az~nl~k/ekalliyet/minorite", hukuki ve sosyolojik anlam~~itibar~yla, bir toplulukta as~l
topluma göre etnik köken ya da din gibi bir nitelik bak~m~ndan ayn ve daha az say~da olanlann
te~kil etti~i, ilgili devletin vatanda~~~olan zilmre, "yabanc~" ise ba~ka bir ülkenin vatanda~~~
anlam~na gelmektedir. Bk. Mustafa Ovac~ k, Türkçe-ingilizce Hukuk Sözlü~ü, Banka ve Ticaret
Hukuku Ara~t~rma Enstitüsü Yay., Ankara 2003, s. 23, 67, 279; H. Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlü~ü,
MEB Yay., ~stanbul 1969, s. 33, 319.
2 ~slam hukuku içerisinde gayr~ müslim az~ nl~ klara "z~ mmi", yabanc~ lara ise
"milste'men"statiisil verilerek hukuki ve dini haklar~~korunmu~tur. Bk. M. Akif Ayd~n, Türk
Hukuk Tarihi, Beta Yay., ~stanbul 1996, s. 157-169. Tan~nan baz~~ haklar dolay~s~yla
gayr~miislimlerin milslinnanlardan bazen daha avantajl~~olduklar~n~~ iddia etmek bile
mümkündür. Mesela, gayr~müslimlerin ödedikleri cizye vergisi kar~~l~~~nda mal ve canlar~~
teminat alt~na ahnmaktad~r. Askerlik görevinden muaf olan gayrimüslimlerin, ticaret ve sanat
gibi alanlara yönelerek bu alanlarda etkin bir güç olu~turduklar~~bilinmektedir. Fatih'in
~stanburun fethinden sonra Galata nmmilerine verdi~i ahidname için, Bk., Ahmet Akgündüz,
Osmanl~~Kan unnameleri ve Hukuki Tahlilleri, Fey Vakf~~Yay., ~stanbul 1990, s. 476-477. Osmanl~~
Devleti'nin teb'as~~olan gayr~milslimlerin hukuki durumlar~~ve verilen haklar için, Bk., Macit
Kenano~lu, Osmanl~~ Millet Sistemi Mit ve Gerçek, Klasik Yay., ~stanbul 2004.
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olarak görülmü~ türl. Ülkedeki Rum, Ermeni ve Museviler gibi az~nl~ klar
yan~nda Frans~z, ~ngiliz, Amerikal~ , Alman vs. ait yabanc~~ mekteplerin,
ba~lang~ çta ibadet yerleri etraf~ nda halka din hizmetlerinin verilmesi ve din
adamlar~n~ n yeti~tirilmesi amac~yla aç~ld~ klar~~görülmektedir. Son derece
normal ve geçerli bir nedene dayanan bu uygulama, sonralar~~Osmanl~~Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik gücünün zay~flamaya ba~lamas~~ile birlikte
amac~ n~n d~~~ na ç~ karak, misyonerlik faaliyetleri ile desteklenerek, çe~itlilik
ta~~ yan demograflk yap~ ya sahip Osmanl~~toplum yap~s~n~ n, bazen dini bazen
de etnik parçalar~n~~ birbirlerinden apr~ p, devletin parçalanmas~n~~hedefleyen faaliyetlerin bir parças~~ haline getirilmeye çal~~~lm~~ ur.
Osmanl~~ topraklar~ nda ya~ayan gayr~ müslimlerin, özellikle son
dönemlerde yabanc~~devletler taraf~ ndan zaman zaman siyasi bask~~ unsuru
olarak kullan~ lmaya çal~~~ ld~~~, görünü~te gayr~ müslimlerin haklar~n~ n korunmas~~ ad~~ alt~ nda elde edilen birtak~ m imtiyazlarm, neticede bu emclin
gerçekle~ mesinde bir vas~ ta olarak kullan~ lmaya çal~~~ ld~~~~görülmektedir.
Elde edilen haklar çerçevesinde kurulan mekteplerin birço~unun d~~~siyasi
bask~ lar~ n adeta iç destekçisi olarak kullan ~lmaya çal~~~ ld~~~~veya öyle
görüldü~ünün ileri sürülmesi yanl~~~olmayacakt~ r4. Belgelerde kay~ tlara
geçen bilgilere ve ya~anan olaylara bak~ ld~~~ nda bu kurumlar~n, Osmanl~~
toplumunun siyasi ve sosyal yap~s~n~ n parçalanmas~~ amac~~ için araç olarak
kullan~ld~~~~veya buna çal~~~ld~~~~aç~ kça görülmektedir. Ancak ~u kanaatimizi
de belirtmeliyiz ki bu amaç, özellikle yabanc~lar ve Osmanl~~ teb'as~~ baz~~
gayr~ müslimler taraf~ ndan güdülmü~ tür. Bununla birlikte Osmanl~~ teb'as~~
olan bütün gayr~ müslimlerin böyle bir amac~~ ta~~ d~ klar~~ve bu yönde
çal~~t~klar~n~~ iddia etmek de mümkün de~ildir.
~ lk zamanlarda masum ve hakl~~ bir arzunun sonucu olarak kurulan bu
mekteplerin, daha sonralar~~ say~~ ve faaliyet aç~s~ ndan amaçlar~ ndan sapTanzimat öncesinde yabanc~~ve az~nl~ klann açt~ klar~~mektepler için, Bk. O. Nuri Ergin,
Türk Maarif Tarihi 1-11, Eser Matbaas~, ~ stanbul 1977, s. 738-755; 769-774.
4 Kr~ . O. Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi 111-1V,
s. 1028-1046; Uygur Kocaba~o~lu, Kendi
Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzy~lda Osmanl~~imparatorlu~u 'ndaki Amerikan
Misyoner Okullar~, Arba Yay., ~ kinci Bask~ , ~ stanbul 1991, s. 119-121; ~amil
Mutlu, Osmanh
Devletinde Misyoner Okullar~ , Gökkubbe Yay., ~ stanbul 2005, s. 67-68, 77-78; ~lknur
Polat
Haydaro~lu, Osmanl~~~mparatorlutu'nda Yabanc~~Okullar, Kültür Bakanl~~~~
Yay., Ankara 1990,
s. 129; Gülbadi Alan, "Amerikan Board Okullar~~ve Türk-Ermeni ili~kilerinde Oynad~ klar~~
Roller", Erciyes CInv., Sosyal Bilimler Enstitüsü De~gisi, Say~: 10, Y~
l: 2001, s. 153-182; Gülbadi
Alan, "Protestan Amerikan Misyonerleri, Anadolu'daki Rumlar ve Pontus Meselesi", Erciyes
Ünv.. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say~: 10, Y~ l: 2001, s. 183-204.
3
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mas~n~n tarihini sarp dökmek bu çal~~man~n s~ n~ rlar~n~~ve amac~n~~a~acakur.
Osmanl~~dönemindeki yabanc~~ve az~nl~k mektepleri ile ilgili olarak ortaya
konulmu~~çal~~malar bulunmaktad~ r. Bu çal~~malar içerisinde konunun II.
Abdülhamit dönemindeki seyri hakk~ nda genel bilgilere yer verilmi~tir. Söz
konusu dönemle ilgili olarak, devlet adamlar~~ taraf~ndan haz~ rlanan baz~~ raporlar yarmlanmakla birlikte, bu dönemle ilgili olarak haz~rlanm~~~müstakil
bir çal~~ma tespitlerimize göre bulunmamaktad~ r. Çal~~madaki amac~m~z bu
sürecin, problem haline gelmeye ba~lad~~~~Tanzimat dönemine temas ettikten sonra, özellikle II. Abdülhamit dönemine ait k~sm~n~n belgelere dayal~~
olarak ele al~ narak, söz konusu mekteplerin aç~ lmas~n~n gerekçeleri,
yayg~ nla~mas~~ ve problem haline gelmesinin nedenleri ile problemin
çözümü için al~nan tedbirler hakk~ nda bilgiler vermektir.
A. TANZIMAT DONEM~ 'NDE YABANCI VE AZINLIK MEKTEPLER~N~N DURUMU
Tanzimat dönemi' siyasi, hukuki ve iktisadi alanlara paralel olarak
özellikle e~itim alan~nda da de~i~imin gerçekle~tirildi~i önemli bir dönüm
noktas~~olmu~tur. Geleneksel ya da klasik e~itim anlay~~~ve kurumlar~n~n terk
edilerek modern e~itimin temellerinin at~ld~~~~bu dönem, günümüzde halen
varl~~~n~~ sürdüren e~itim tarz~ n~n da ba~lang~ç noktas~n~~ olu~turmaktad~ r.
Bilginin, geli~menin temel nedeni ve ~art~~ oldu~u gerçe~inin benimsenerek
e~itimin yayg~nla~t~ r~ lmas~~ için gerekli yasal düzenlemelerin ve di~er altyap~n~n haz~ rlanmas~ na giri~ilen bu dönemde e~itim, devletin temel
görevleri aras~nda sarlm~~ur. E~itim alan~nda yeni bir sistem olu~turulurken
kar~~la~~ lan temel problemler, bu sistemi devam ettirecek insan kayna~~ n~n
yeti~tirilmesi yan~ nda ekonomik mahrumiyet olmu~tur. Di~er taraftan geleneksel ve modern e~itim kurumlar~ n~n yan~ nda, yabanc~~ve az~nl~ k okullar~n~n da kat~lmas~~ile ortaya ç~ kan e~itim sisteminin üçlü yap~s~, e~itimde
gerçek bir ideal ve amaç birli~inin olu~turulamamas~ na neden olmu~tur.
Osmanl~~Devleti'nde Müslüman ve gayr~müslimler aras~nda belirli konularda ay~ r~m~n oldu~u bilinmektedir. Haks~zl~~a u~ramak ve ikinci s~n~f vatanda~~olarak kabul edilmenin d~~~ nda, inanç ve buna ba~l~~olarak kültürel
farkl~l~k nedenlerine ba~l~~olarak ortaya ç~ kan bu ay~ r~m~n, hukuka yans~yan
k~sm~~ - özel hukuk d~~~ nda - Tanzimat döneminde ortadan kald~ r~lm~~ur.
5 Döneme ad~n~~ veren Tanzimat Fermam'n~ n günümüz Türk harflerine çevirisi için, Bk.
Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi V, TTK. Yay., Ankara 1988, s. 255-258; Suna Kili/A.~eref
Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i ~ttifaktan Günümüze), Türkiye ~~~Bankas~~Yay.,
Ankara 1985, s. 11-13.
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Tanzimatla birlikte, teb'an~n dini yap~s~ na göre ~ekillenen geleneksel
"millet" sisteminden vazgeçilerek "vatanda~l~k" esas~~ kabul edilmi~ , hukuki
statü fark~~ortadan kald~r~larak, ülkede ya~ayan herkesin ayn~~ hukuk kurallar~na tabi olmas~~ esas~~benimsenmi~ , böylece devletin parçalanmas~~ ve d~~~
bask~lar~ n da engellenmesi hedefienmi~tir6 . Hukuk ve idare alan~ ndaki bu
de~i~imin e~itim alan~ na yans~mas~ , e~itim politikas~n~ n da "Osmanl~c~l~ k"
idealini gerçekle~ tirmek amac~ na yönelmesi biçiminde ortaya ç~km~~t~r.
Buna göre din ve ~rk fark~~gözetilmeksizin, Osmanl~~ Devleti s~n~ rlar~~
içerisinde ya~ayan bütün vatanda~lar "Osmanl~l~k" paydas~~ etraf~ nda ortak
ideali payla~mak amac~ na sahip olarak yeti~ tirilecektir. Ne var ki bu ideal,
gerçeklikte var olan farkl~l~klar~~ortadan kald~ rmad~~~~için e~itim alan~ ndaki
farkl~la~ma özellikle dini, k~ smen de kültürel farkl~l~ klar nedeniyle devam
etmi~tir. E~itim alan~ nda yap~ lan düzenlemeler de söz konusu bu farkl~l~klar
göz önüne al~ narak gerçekle~ tirilmi~tir.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nde hususi mekteplerin aç~lmas~ na imkan tan~n~ rken, devlet taraf~ ndan aç~ lan resmi mekteplerde gayr~müslim vatanda~lar~ n durumlar~~göz önüne al~ narak baz~~düzenlemelere gidilmi~ tir.

Söz konusu düzenlemeler genel olarak, nüfus yo~unlu~una göre farkl~~ cemaatler için iptidai ve rü~tiyelerin aç~ lmas~~yan~nda, rü~ tiye mekteplerinde
görevlendirilmek üzere muallimlerin yeti~tirilmesi için k~ z ve erkek muallim
mekteplerinin aç~ lmas~~ ve bu mekteplerin programlar~ nda yer verilen din
derslerinde, her cemaatin kendi dinlerinin ö~retimine yer verilmesi, ayr~ca
baz~~ derslerin kendi lisanlar~~ ile okutulmas~ yla ilgilidir7 . Bu durum,
Müslüman olmayan vatanda~lar~ n, devlet nazar~ nda ikinci s~ n~ f
görülmesinden de~il, sahip olduklar~~kültürel farkl~l~ klar~ n korunmas~~
amac~ndan kaynaklan~r. Bu farkl~l~~~n e~itim alan~ nda dikkate al~ nmas~~ ve
düzenlemenin buna göre yap~lmas~~ay~r~mc~l~ k de~il, farkl~l~ klara gösterilen
sayg~n~ n sonucu olarak de~erlendirilmelidir. Ancak bu ay~r~m~ n siyasi, hukuki ve sosyal alanlarda devletin birlik ve bütünlü~ünün zedelenmemesi ve
devam~mn sa~lanmas~~amac~n~~ a~maks~z~ n, herkesin kendi dinini ve dilini
ö~renmesine imkan tan~nmas~~ile s~n~rl~~tutulmas~n~ n bilinmesi gerekir. ~~te
bu nokta özellikle Tanzimat'tan sonraki dönemde a~~lm~~~oldu~u içindir ki
e~itimde amaç birli~i zedelenmi~ , neticede yabanc~~ve az~nl~ k okullar~~devletin parçalanmas~ nda önemli bir paya sahip olmu~ tur. Maarif-i Umumiye Ni6 Gülnihal Bozkurt, Az~nl~k ImtiyazIar~-Kapit~
llasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçi~,
Atatürk Kültür Dil ve Tarih W~ksek Kurumu, Atatürk Ara~t~ rma Merkezi Yay., Ankara 1998, s. 6.
7 Bk. "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi", Diistur ~~, Tertit~
-i Evvel, mad. 3, 6, 15, 18, 23, 25,
27, 29, 33, 54, 69.
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zamnamesi'nin 129. maddesi Osmanl~~teb'as~~olan veya olmayan ki~iler ile
cemaatlerin mektep açmalar~na birtak~m ~artlar içerisinde izin vermekte ve
bunlar~~husus1 mektepler olarak nitelemektedirs.
Az~nl~k ve yabanc~~mekteplerinin aç~labilme ~artlar~~ve faaliyet esaslar~~
ile ilgili ilk yasal düzenlemeye Maarif-i Umumiye Nizamnamesi içerisinde yer
verilmi~tir. Ancak bu tarihten önceki baz~~uluslararas~~ anla~malarda, gerek
ülkedeki gayr~ müslimlerin birtak~ m haklar~ n~n korunmas~~ ile ilgili
düzenlemelerin yap~lmas~~ (~slahat) gerekçesine ba~l~~ olarak, gerekse taraf
, ülkelere verilen imtiyazlar kapsam~nda bu mekteplerin aç~labilmesi için gerekli altyap~~haz~ rlanm~~t~ r. Tanzimat dönemi ile ilgili olarak, 1856 tarihli Paris Anla~mas~, bu kapsamda de~erlendirilmelidir. Y~ne bu anla~ma ile
ba~lant~l~~olarak ayn~~ y~l haz~rlanan Islahat Ferman~ 'nda, gayr~ müslimlerin
durumlar~n~n düzeltilmesi çerçevesinde, e~itim kurumlar~~açmalar~~meselesi
de gündeme gelmi~tir. Asl~nda meselenin kökünde Osmanl~~teb'as~~olarak
bulunan gayr~ müslimlerin, özellikle de H~ ristiyanlar~ n haklar~ n~n
geni~letilmesi meselesi vard~r. Nitekim K~r~m Harbi sonunda imzalanan Paris
Anla~mas~~ ile Osmanl~~Devleti, Avrupa devletler hukukundan yararlanmak
üzere kabul edilirken, ülkedeki H~ ristiyan teb'an~ n durumunun
düzenlenmesine de - o s~rada ilan edilen Islahat Ferman~'na at~fta bulunularak - yer verilmi~tir".
8 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin ilgili 129. maddesi ~öyledir: "Mekâtib-i hususiye baz~~
mahallerde cemaatler taraf~ndan veya gerek Devlet-i Aliye ve gerek teb'a-i ecnebiyeden olan
efrâd ve e~hastan biri canibinden ücredi veya ücretsiz olarak ihdas ve tesis olunan mekteplerdir
ki bunlann mesârifat ve muhassesât~~ya müessisleri taraf~ndan veyahut merbut olduklar~~vak~flar
canibinden idare ve ru'yet lul~mr. Memalik-i ~ahane'de bu nevi mekteplerin tesisine evvela muallimlerinin yedinde Maarif Nezareti canibinden veyahut mahalli maarif idaresinden
~ehadetname bulunmak ve saniyen bu mekteplerde edebe ve politikaya mu~âyir ders okutturulmamak için talim olunacak derslerin cetveli ve kitaplar Maarif Nezareti'nden veyahut mahalli
maarif idaresinden tasdik edilmek üzere ta~rada ise vilayet maarif idaresi ile vilayet valisi taraf~ndan ve Dersaadet'te Maarif Nezareti canibinden ruhsat-~~resmiye verilir. Bu üç ~art kâmilen
mevcut olmad~kça mekâtib-i hususiye kü~ad~na ve devam~na ruhsat verilmez ve hilaf~nda hareket
vukuu takdirinde men' ve seddolunur. Mekâtib-i hususiye kü~ad edenlerin tayin edecekleri
hocalann yedlerinde ~ehadetname bulundu~u halde onu maarif idaresine tasdik ettirmeleri
laz~m gelecektir".
Anla~man~n 7. maddesinde ~u ifadelere yer verilir: "....Saltanat-~~Seniyye'nin Avrupa
hukuk-~~umumiyesi ve cemiyeti menklinden hissedar olmaya dahil oldu~unu ilan ederler...". 9.
maddesinde ise ~u ifadeler yer al~r: "Zât-~~hazret-i Padi~ahi teb'alarm~n saadet-i hallerine masruf
olan himmet-i mütevaliyeleri iktizas~nca kaymiyet ve diyanet ay~rmayarak cilmlesi için mücib-i
~slah-~~hal olmakla beraber, memâlik-i ~ahanelerinin hristiyan ahalisi haklar~nda niyât-~~inayetkârânelerini teyit eder bir k~ ta ferman-~~âli ihsan buyurmu~~olduklar~ndan....". Her iki madde
içerisinde, söz konusu ~slahat meselesinin ülkenin iç i~lerine müdahale için hak ve salahiyet
veremeyece~i aç~kça belirdlmektedir. Bk. Vakanüris Ahmet Lütfi Efendi Tarihi IX, Yay~nlayan:
Münir Aktepe, Edebiyat Fak. Matbaas~, ~stanbul 1984, s. 235-236.
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Ülkedeki gayr~ müslimlerin haklar~~ve durumlar~ n~n iyile~tirilmesi
amac~yla bir taahhüt olarak haz~rlanan Islahat Fermarn'nda, gayr~müslim teb'aya daha önce verilmi~~olan imtiyazlar~n aynen devam ettirilece~inin
ötesinde "vaktin vesâr-~~medeniyet ve mâlümât-~~müktesibenin icap ettirdi~i
~slahatm" hükümetin nezaretinde ve patrikhanelerde olu~turulacak meclisler
arac~l~~~~ile görü~ülerek kararla~ur~l~p uygulanaca~~~belirtilmektedir. E~itim
konusuna da yer verilen Fermanda ~ehir, kasaba ve köylerde gayr~müslimlere
ait kilise, mektep, hastane ve mezarl~ k gibi mekanlar~n tamir ve yeniden
in~asm~ n, ilgili cemaatin reisinin uygun görmesi ile mümkün olup bu konuda herhangi bir zorluk ç~karulmayarak sadece ba~vurunun yeterli olaca~~~
belirtilmektedir. Ferman'da, her bir cemaatin maarif, hiref ve sanayiye dair
mektepler açma haklar~n~n oldu~u; ancak bu mekteplerin usül-i tedris ve
muallimlerin tayini, üyeleri padi~ah taraf~ndan atanan Müslüman ve
gayr~müslim iiyelerden olu~an karma (muhtelit")) bir maarif meclisinin nezaret ve tefti~i alt~nda olaca~~~belirtilmi~tir. Buna göre, dini amaçl~~mekteplerin aç~lmas~~ve faaliyeti, tamamen ilgili cemaatin ruhani liderlerinin yetkisine b~rak~lm~~t~r. Buna kar~~l~k genel ya da mesleki e~itimle ilgili olarak
açalacaklar ise yine Müslüman ve gayr~ müslim üyelerden olu~an bir kurulun
denetimine b~rak~lm~~t~r. Y~ne e~itimle ilgili olarak resmi mekteplere, gerekli
~artlar~~ ta~~yan bütün teb'an~n girmesinde bir sak~nca olmad~~~~belirtilerek,
askeri ve sivil (mülki) mekteplere gayr~ müslim talebelerin de kabul edilece~i
bildirilmektedir''.
Gayr~müslimlerin e~itim de dahil birtak~m haklar~n~n korunmas~~ konusuna bu derece temas edilmesinin ard~ nda acaba ne gibi amaçlar bulunmaktad~r? Osmanl~~Devleti, gayr~müslim teb'as~n~~bu haklardan mahrum
b~rakm~~~m~d~ r ki esasen bir devletin içi~leri olan bu konulara uluslararas~~
anla~malarda yer verilmi~~veya fermanla teminat alt~na al~nmak durumunda
kalmm~~ur ?
Tanzimat ve sonras~nda e~itim alan~ndaki yenile~me çabalar~~ çerçevesinde olu~turulan te~kilat ve aç~lan mektepler içerisinde, gayr~müslimlerin
yer alamayaca~~~ile ilgili yasal bir düzenleme olmad~~~~gibi yeni kurulan
mekteplere gayr~ müslimlerin kabul edilmemesi gibi bir uygulama da söz
konusu de~ildir. Nitekim Maarif-i Umumiye Nizamnamesi bunun aç~ k bir
belgesidir. Y~ne Tanzimat döneminden itibaren e~itim-bilim faaliyetlerinin
i° Farkl~~dini ve etnik kökene mensup kimselerden olu~an grup için kullan~lan bir tabirdir.
Mektepler için de kullan~lan muhtelit tabiri ayn~~anlam~~ta~~r. Bazen k~z ve erkek ö~rencilerin
birlikte e~itim görmeleri anlam~na da gelmektedir.
Ferman~n tam metni için, Bk. Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi V. s. 258-264; Suna
Kili/A.~eref Gözilbüyillt, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i ~ttifal~tan Günümüze), s. 14-18.
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düzenlenmesi ve uygulanmas~~ çal~~malar~nda gayr~miislimlere de görevler
verilmi~tir. 1851 y~l~ nda kurulan Encümen-i Dâni~~bünyesinde, Meclis-i
Maarif-i Umumiye'nin 1864 y~ l~nda Meclis-i Muhtelit olarak yeniden
düzenlenmesi sonucu olu~ turulan cemiyette, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kurulan Meclis-i Kebir-i Maarif bünyesinde, 1866 y~l~nda kurulan
Tercüme Cemiyeti'nde gayr~ müslim üyeler yer alm~~ur'2. Ayr~ca, Maarif Nezareti Müste~arl~~~ , Mekâtib-i Aliye Müdürlü~ü, Matbualar Müdürlü~ü gibi
üst düzey yöneticilikleri ile çe~ itli seviyedeki mekteplerde idareci ve muallim
olarak görevler verilmi~tir13. E~itim için yurtd~~~ na gönderilen talebeler
aras~nda da gayr~müslimler vard~ r".
Yasal bir engelleme söz konusu olmamas~na, hatta kabul edileceklerine
Islahat Ferman~ 'nda yer verilmesine ra~men, gayr~müslimlerin resmi mekteplere ra~bet etmedikleri görülmektedir. Bunun nedenleri aras~nda bu insanlar~ n yabanc~~mekteplerine yönelmeleri yan~ nda', kimi belgelerde söz
konusu edildi~i üzere, resmi mekteplerin say~~ ve nitelik olarak yetersiz
olu~lar~d~ r.
Yap~ lan düzenlemelerin sonucunda Tanzimat sonras~ ndaki dönemde
yabanc~~ ve az~ nl~ klara ait hususi mekteplerin say~ lar~ n~ n h~zla artmaya
ba~lad~~~~görülür. Aru~ta rol oynayan ba~l~ ca neden, mektep açman~n yabanc~~devletlere bir ayr~cal~ k, ili~kilerin düzenlenmesine yard~ m edici bir unsur olarak görülmesi, ard~ ndan da böyle bir uygulaman~ n, talip olan her devlet için adeta bir hak haline dönü~ mesidiri".
Bu hak yabanc~~devletlere verilirken, aç~ lan mekteplerin hukuki statüleri
ve denetlenmesi gibi konularda herhangi bir düzenlemenin yap~lmad~~~~
görülmektedir. E~itim alan~ ndaki di~er faaliyetlere benzer biçimde, önce
12 Mahmud Cevad. Maarif-i Um~~ miye Nezareti Tarih çe-i Te~kilat ve icraat], Yay~ na
Haz~ rlayanlar: Mustafa Ergün, Tayyip Duman, Sebahattin Ar~ba~, H. Hüseyin Dilaver, MEB Yay.„
Ankara 2002, s. 36-43, 68-72, 93-96, 78-79.
114 Mahmud Cevad, Maarif-i Um~~miye Nezareti Tarih çe-i Te~kilat ve ~craau, s. 106, 160,
170, 225.
I Mahmud Cevad, Maarif-i Umun~iye Nezareti Tarihçe-i Te~kilat ve icraat], s. 173.
15 1881 y~l~ nda Harput'ta aç~lan askeri rü~tiye mektebinin ö~renci kontenjan~ n~n yar~s~~
gayr~müslimlere ayr~lm~~ ur. önceleri bu kontenjan dolmakta iken daha sonralar~~ bo~~kalm~~,
gayr~müslimler yabanc~~misyoner okullar~n~~ tercih etmeye ba~lam~~lard~ r. Bk. Erdal Aç~ kses,
Amerikal~lar~n Harpl~ etaki Misyonerlik Faaliyetleri, TTK Bas~mevi, Ankara 2003, s. 105.
16 Osmanl~~ Devleti'nin kendi topraklar~ nda yabanc~~ devletlerin mektep açmalar~ na izin
vermesinin bu devletlere bahsedilen bir imbyazdan, verilmesi gerekli bir hak haline dönü~mesi,
kapitülasyonlarm geli~imine benzemektedir.
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planlaman~n ve düzenlemenin yap~larak, ard~ndan faaliyete geçilmesi esas~~
göz ard~~ edildi~i gibi, bu mektepler için de önce hak verilmekte, hakk~~alan
faaliyete giri~mekte, ancak bu faaliyetin sak~ncalar~~görüldil~ünde çal~~ma
esaslarm~ n tespit ve faaliyetlerinin kontrolü cihetine gidilmekte, bundan da
beklenen sonuç al~namamaktad~r. Bu mektepler hakk~nda kapsaml~~ hukuki
düzenlemelerin ve buna ba~l~~olarak denetimlerinin yeterli ölçüde
yap~lamamas~ , kontrolden ç~ kmalar~n~ n ba~l~ca nedeni olmu~tur.
B. II. ABDÜLHAM~T DÖNEM~ NDE YABANCI VE AZINLIK MEKTEPLER~~
Çal~~mam~ zda II. Abdülhamit döneminde yabanc~~ ve az~nl~ k mekteplerine kar~~~geli~tirilen tutum ile bu tutumun sonuçlar~ n~n ortaya konulmas~nda takip edece~imiz yakla~~ m, konuyla ilgili olarak bu dönemde
haz~rlanm~~~raporlar~n kronolojik olarak ele al~ narak içeriklerinin tan~ t~lmas~~
biçiminde de~il, mevcut belgelerden hareketle Osmanl~~Devleti'nin konuya
yakla~~m~, olu~an kanaatin nedenleri ve gerekçeleri, mekteplerin faaliyetleri
ile birlikte ortaya konularak, ard~ ndan da öne sürülen çözüm önerileri,
al~nan tedbirlerin uygulanma imkan~~ ve nihayet sonuçlar~ n de~erlendirilmesi biçiminde olacakt~r.
ileride yer verece~imiz belgelerden de aç~kça anla~~laca~~~üzere, II.
Abdülhamit döneminde yabanc~~ve az~nl~ k mektepleri, faaliyetleri itibariyle
devletin siyasi bütünlü~ünü tehdit eden nitelikler ta~~ yan, bu yüzden de
kontrol alt~na al~nmas~~ gereken kurumlar olarak görülmü~lerdir. Böyle bir
kanaatin ortaya ç~ kmas~n~ n bir vehime ya da fobiyeu mi yoksa gerçekten de
somut verilere mi dayand~~~~konusunun ortaya konulmas~~gerekir.
Öncelikle ~u hususu belirtmeliyiz ki yabanc~~ve az~ nl~ k mektepleri meselesi özellikle Tanzimat ve sonras~~dönemde, misyonerlik faaliyetleri ile yabanc~~devletlerin, ülkedeki az~ nl~ klar~ n haklar~n~~ savunmak ad~ na Osmanl~~
Devleti'nin içi~lerine müdahalede bulunmalar~~konusuyla birlikte geli~mi~tir.
Osmanl~~Devleti'nin gücünü kaybetti~i ve çökü~~içerisinde bulundu~u bu
17 Aktüel Dergisi'nin Say~ : 63, Temmuz 2005 s. 44-47 say~s~nda yay~mlanan ve Hans-Lukas
Kieser'in görü~lerine yer verilen "Misyonofobinin Kayna~~~Abdülhamit" ba~l~kl~~yaz~ da, II.
Abdülhamit'in misyonerlik faaliyetleri konusundaki tavr~ n~ n "Misyonofobi" olarak
de~erlendirildi~i görülmektedir. Gerek bu yaz~da gerek ayn~~yazar~n, Iskalanm~~~Bar~~~: Do~u
Vilayetlerinde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938, ~leti~im Yay., ~stanbul 2005 adl~~
çal~~mas~ nda, söz konusu faaliyetlerin olumlu taraflar~~öne ç~karulmaya çal~~~lmaktad~r.
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dönemlerde az~nl~ klar konusu, yabanc~~ devletler taraf~ ndan çe~itli
gerekçelerle müdahale konusu yap~larak uluslararas~~ anla~malarda yer
almas~~ sa~lanm~~t~r. Di~er taraftan, yabanc~~devletlerin bu mekteplerin kurulu~lar~ na arac~l~ k ederek himaye ettikleri, bu konuda kimi zaman yabanc~~
devletlerin elçilerinin, devlet görevlileri ile kar~~~kar~~ya geldikleri bilinmektedir. Bu durum co~rafi, etnik, dini ve kültürel yap~s~n~ n hassasiyeti itibar~yla
Osmanl~~ devlet adamlar~n~~ rahats~z etmi~tir. Islahat Ferman~~ve Maarif-i
Umumiye Nizamnamesi gibi düzenlemelerde bu konu ile ilgili hükümlere
yer verilmesinin bir nedeni de yabanc~~devletlerin miidahalelerine engel
olunmas~~arzusudur. Aksi takdirde Osmanl~~ Devleti'nin e~itim imkanlar~~
aç~s~ndan teb'as~~aras~nda ay~r~m yapt~~~~ya da onlar~ n inanç ve kültürlerine
müdahale etmeye çal~~t~~~ n~~iddia edebilmek mümkün de~ildir. Aksine devlet, teb'as~~ aras~ nda din ve milliyet ay~ r~m~~yapmadan imkanlar~ n~~sunmay~~
hedeflemi~tir. Herkesin kendi tercihi ile sahip oldu~u inanç ve kültürünün
devam~ na imkan vermeye çal~~m~~, bunu bir esas olarak kabul etmi~tir. Bu
yakla~~ m~ n önceki dönemlerde de geçerli oldu~u belgelerden aç~ kça
anla~~lmaktad~ r. Mesela 1847 y~l~ ndaki bir yang~nda ~stanbul'da Kad~ rga Liman~~ civar~ nda yanan Ermeni s~ byan mektebi, Patri~in talebi üzerine,
Padi~ah'~ n ferman~~ ile eskisinden daha mükemmel biçimde yeniden in~a
edilmi~tir'''. Ayn~~yakla~~m~ n II. Abdülhamit döneminde de devam etti~i
görülmektedir. 1901 y~l~nda Bafra'daki Ermeni cemaati taraf~ndan bildirilen,
kilise avlusunda bulunan harap durumdaki mektebin y~ k~larak yenisinin
yap~ lmas~~ hususundaki talep, Sür-y~~ Devlet Mülkiye Dairesinde incelenmi~tir. ~nceleme sonucunda mevcut mektebin ruhsat~~bulunmamas~ na
ra~men, önceden beri var oldu~u göz önüne al~narak yeniden in~a edilmesinde bir sak~nca bulunmam~~, mektebe, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 129. maddesine uygun olarak faaliyet göstermek üzere ruhsat verildi~i
gibi, in~a masraf~ mn yar~s~ n~n da devlet taraf~ndan kar~~lanmas~ na karar verilmi~tir'". Ci~lüs y~ldönümü tebrik töreninde, Ermeni Patri~i'nin mekteplerdeki e~itimin düzene sokulmas~~ yönündeki talebi II. Abdülhamit taraf~ ndan uygun görülmü~, Müslüman ve gayr~müslim üyelerden olu~an bir
komisyon kurularak gerekli çal~~malara ba~lanmas~~Sadarete bildirilmi~tir20.
Yine, yabanc~lar~n faaliyet gösterdi~i alanlardan birisi olan yetimhanelerin
aç~lmas~~ile ilgili olarak 1899 tarihli bir belgede ~u ifadelere yer verilir:

BOA. A.DVN.MHM. No: 5/1, 1263 (1847).
BOA. Y.A.Res. No: 111/70, Gurre-i Zilkade 1318/7 ~ubat 1316 (20 ~ubat 1901).
20 BOA. Y.PRK.B~K. No: 53/126, 2 Rebiülahir 1315 (31 A~ustos 1897).
18
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"...Anadolu'nun münasip bir mahallinde hükümetçe bir eytamhane
in~as~yla oraya her s~ n~f teb'a-i Osmaniye eytam~ n~ n kabulü ve bunlar~ n
milliyetlerini muhafaza ve ahlakm~~tezhibe kâfil olmak üzere...2".
Teb'a aras~nda ay~ r~m yap~lmad~~~~gibi herkesin milliyetinin ve buna
ba~l~~olarak inanç ve kültürünün muhafaza edilmesi de e~itimde bir hedef
olarak belirlenmi~tir.
Yabanc~~ve az~nl~ k mekteplerinin ülkenin bütünlü~ünü bozucu faaliyetlerde bulunduklar~~ ve bunun engellenmesi gerekti~i dü~üncesi, II.
Abdülhamit döneminde bu konuyla ilgili olarak haz~ rlanan raporlar~n tamam~ nda ana hareket noktas~ n~~ olu~turmu~ tur. Ortaya ç~ kan "ülkenin
bütünlü~ünün bozulmas~" endi~esinin iki nedene dayand~~~~görülmektedir.
Bunlardan ilki siyasi bütünlü~ün bozulmas~ , yani özellikle gayr~ miislimlerin,
siyasi ayr~l~ k hareketlerine girmelerinin sa~lanmas~~ veya desteklenmesidir.
Di~eri ise Müslümanlarla birlikte gaynmüslimler için de söz konusu olan, geleneksel dini-kültürel yap~n~ n bozulmas~~sonucunu do~urabilecek misyonerlik faaliyetleridir. Osmanl~~Devleti teb'as~ m dini kimlikleri ile tan~ maktad~ r.
Bu nedenle devlet her cemaatin kendi kimli~ini, dolay~s~ yla dinini muhafaza
etmesini sa~lamay~~kendine görev olarak kabul etmektedir. Bu nedenlerden
ötürü devlet her hâlükârda, yabanc~~ve az~nl~ k mekteplerinin gerçekle~ tirdi~i
ya da arac~l~k etti~i misyonerlik faaliyetlerini bölücülük faaliyetleri yan~nda
önemli bir problem olarak kabul etmektedir.
Osmanl~~Devleti'nde faaliyet gösteren yabanc~~ve az~nl~ k mekteplerinin
ülkede bölücülük faaliyetlerini destekledikleri, gayr~miislim unsurlar~~
k~~k~ rtmaya çal~~t~klar~~görülmektedir. Nitekim 1893 tarihli bir belgede Sivas,
Kayseri, Yozgat ve Merzifon civar~ ndaki Ermenilerin bölücülük faaliyetleri ile
bunlara destek veren Protestan Mektebi'nden söz edilmektedir22. Yine bu
konuyla ilgili olarak ba~ ka bir belgede ise Merzifon'daki Protestan Mektebi'nde yap~lan toplant~ da, provakasyon amaçl~~olarak, Bo~azl~yan'daki Ermeni
kiliselerinin ve Yozgat'taki Protestan Mektebi'nin yak~lmas~n~n, ayr~ca ilkbaharla birlikte Müslüman k~ yafetiyle çetelerin ç~ kart~l~p asayi~in bozulmas~~ve
bir misyonerin öldürülmesinin planland~~~~belirtilerek gerekli tedbirin
al~nmas~~istenmektedir23. Belgede, söz konusu mekteplerin, e~itim-ö~retim
21 BOA.

Y.A.Res. No: 101/39.
BOA. Y.A.Hus. No: 269/88, 18 Receb 1310/24 Kanunusani 1308 (5 ~ubat 1893).
23 BOA. Y.A.Hus. No: 272/56, 10 Ramazan 1310/16 Mart 1309 (28 Mart 1893); Y.MTV.
No: 76/46, 15 Mart 1309 (27 Mart 1893).
22
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d~~~ nda ve bununla hiçbir ilgisi olmamak üzere Ermenilerin k~~k~ rularak huzurun bozulmas~~ için yap~ lan planlarda merkez niteli~inde oldu~u,
haz~ rlanan provakasyon ile halk~ n yan~ nda d~~~güçlerin ilgi ve deste~inin
sa~lanmas~n~ n hedeflendi~i belirtilmektedir. Osmanl~~Devlet Ar~ivi'ndeki
belgelerde yer alan bu bilgilerin, genel amac~~tespit noktas~ nda, isabetli olduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Julius Richter'in, ayn~~zamanda misyonerlik faaliyetleri ile ilgili rapor mahiyetinde olan eserinde, Ermenilerin Sason ve civar~ nda ba~latt~ klar~~isyan~ n neden ve niteli~i hakk~ndaki yakla~~m~ , Ermenilerin dini ve siyasi aç~dan nas~l k~~k~ rt~ld~~~ m ortaya koyar. Asl~ nda siyasibölücü nitelikli isyan hareketlerinin dini temele dayand ~ r~ larak,
"Müslümanlar~ n H~ ristiyanlar~~ sadece inançlar~ ndan dolay~~ katlettikleri"
önyarg~ smdan hareketle ortaya konulan bu tür yakla~~m, tarihi gerçekle asla
örtü~medi~i gibi, as~ rlarca birlikte bar~~~içinde ya~ayan ve herhangi bir problem te~ kil etmeyen "inanç" farkl~l~~~n' çat~~ma ve dü~manl~ k nedeni haline
getirmek niyetini de adeta itiraf eder niteliktedir21. Eserde, olay tamamen
Müslüman-H~ ristiyan din çat~~ mas~~ olarak aç~ klanarak, H~ ristiyan
Ermenilerin imanlar~ na sahip ç~ kmak ad~ na maruz kald~ klar~~ eziyetlere
ra~men nas~ l direndikleri ve bu u~urda can verdikleri efsanevi biçimde
anlat~lmaktad~r25. Bununla birlikte yazar, meydana gelen olaylar~~masumane
bir hak aray~~~~ve maruz kal~ nan zulüm biçiminde dile getirmeye çal~~~ rken
olay~ n siyasi-bölücü niteli~ini de ortaya koymaktad~ r'. Gerek sözünü
etti~imiz bu eser gerekse di~er çal~~ malar, misyonerli~in ve misyonerlerin
açt~~~~mekteplerin gerçek amac~ n~ n din perdesi alt~ nda siyasi hedefler
oldu~unu ortaya koymaktad~ r'''.
21 Olaylardan bir katliam olarak söz eden Richter, bunun soy farkl~l~~~ ndan dolay~~de~il,
sadece din farld~l~~~ndan dolay~~ gerçekle~tirildi~ini iddia eder: "The massacres were not due to
a question of race but to one of religion", Julius Richter, A Histo~ y of Protestant Missions in The
Near East, Newyork 1910, s. 143.
25 Julius Richter, A History of Protestant Missions in The Near East, s. 140-146.
2<1 Yazar, Osmanl~lar~ n hakim olduklar~~ arazide ya~ayan Ermenilerin ac~ kl~~ bir durumda
olduklar~ n~~belirterek 1878 y~l~ ndaki Berlin Kongresi'nin Ermenistan için yeni bir gün do~~~ mu
oldu~unu, ba~lat~lan isyan~ n da yeterli haz~rl~ k yap~ l~nad~~~~için zamans~z oldu~unu
belirtmektedir. Julius Richter, A History of Protestant Missions in The Near East, s. 135-139.
27 Bk. Hans-Lukas Kieser, Iskalan~n~~~Bar~~~Do~u Vilayederi'nde Misyonerlik, Etnik Kimlik
ve Devlet 1839-1938, s. 74-78. E~itim ve okulla~man ~ n misyoner amaçlar~ n~ n
gerçekle~tirilmesinin önemli bir arac~~ oldu~u belirtilmektedir. Bk. Julius Richter, A Histoly of
Protestant Missions in The Near East, s. 123, 135; Erdal Aç~ kses, Amerikal~lar~n Harpuetaki
Misyonerlik Faaliyetleri, s. 151; Gülbadi Alan, Merzifon A~nerikan Koleji ve Anadolu'daki
Etkileri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas~lmam~~~Doktora Tezi, Kayseri 2002, s.
344-356; Gülbadi Alan, "Protestan Amerikan Misyonerleri Anadolu'daki Rumlar ve Pontus
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Bu giri~imlerin ülkedeki az~ nl~klar taraf~ndan de~il, özellikle yabanc~ lar
taraf~ndan planland~~~ na dikkat çekmek istiyoruz. Gayr~müslim az~nl~klar~n
ve temsilcilerinin isyan ve bölücülük hareketlerini desteklemedikleri ve rahats~ zl~k duyduklar~~ görülmektedir. Nitekim bas~nda ç~kan baz~~haberler,
az~nl~ k temsilci ve din adamlar~n~ n isyan hareketlerini onaylamad~~~n~~ortaya
koymaktad~ r28. 1887 y~ l~nda Sadrazam Kamil Pa~a'n~n belirtti~ine göre
~stanbul Beyo~l~~ 'nda Taksim meydan~ na yak~ n bir mevkide kiralanan bir
handa kurulan yat~l~~Yunan Mektebi'nde bölücü nitelikli fikirler çocuklara
a~~ lanmakta, Cuma günleri yap~ lan selaml~ k töreninden dönen Türk askerlerine hakaret ettirilmektedir. Baz~~ Rum veliler, bütün bunlara sebep olan
mektebin Yunanl~~müdürünün görevinden uzakla~ur~lmas~n~~istemi~ler; ancak netice elde edemeyince tepkilerini çocuklar~ n~~ bu mektepten alarak ortaya koymu~lard~r. Kamil Pa~a, söz konusu olayla ilgili olarak gerekli tedbirin
al~ nmas~ n~, ayr~ ca ecnebi ve H~ ristiyan mekteplerinin iyi tefti~~edilmesi gerekti~ini belirunektedir2". Yine Kamil Pa~a, ba~ka bir yaz~s~nda, az~nl~ k mektepleri üzerindeki yabanc~~ devletlerin müdahalelerine dikkat çekmi~tir.
Yaz~ da, Yunan hükümetinin ülkedeki Rum mekteplerine, gönderdi~i zararl~~
yay~ nlarla, müdahale etmeye çal~~~ p fesat tohumlar~n~ n geli~mesine neden
oldu~unu belirterek durumunun maarifçe tetkik edilmesi gerekti~i belirdimektedir30.

Meselesi", s. 195-203. Il. Abdülhamit dönemindeki misyoner faaliyetleri ve de~erlendirmeler
hakk~ nda bilgi için, Bk. Selim Deringil, iktidar~n Sembolleri ve ~deoloji II. Abdülhamit Dönemi
(1876-1909), Cev: Gül Ça~al! Güven, Yap~-Kredi Yay., ~stanbul 2002, s. 119-140.
28 Sason olaylar~ ndan sonra Ermeni din adam~~
ve ileri gelenleri devlet yetkililerine
gönderdikleri mesajlarda, olaylardan dolay~~üzüntülerini belirterek bu tür fesat hareketlerine
kar~~~olduklar~ n~ , kendilerinin din, ~rz, mal ve can güvenli~i içerisinde ya~ad ~ klar~n~~ belirterek
~ükranlarm~~ifade etmi~lerdir. Bk. ~ kdam, Say~ : 482, 9 Cemaziyelahir 1313/14 Te~rinisani 1311/
26 Te~rinisani 1895; ~kdam, Say~: 545, 13 ~aban 1313/28 Kanunusani 1896; ~ kdam, Say~: 806, 8
Cemaziyelevvel 1314/3 Te~rinievvel 1312/15 Te~rinievvel 1896; ~ kdam, Say~: 822, 24
Cemaziyelevvel 1314/19 Te~rinievvel 1312/ 31 Te~rinievvel 1896; ~ kdam, Say~: 826, 28
Cemaziyelevvel 1314/23 Te~rinievvel 1312/4 Kas~ m 1896.
29 BOA. Y.A.Hus. No: 201/65, 13 Receb 1304/26 Mart 1303 (7 Nisan 1887).
3') BOA. Y.A.Hus. No: 238/33, 7 Muharrem 1308/11 A~ustos 1306 (23 A~
ustos 1890).
Yunan Hariciye Nezareti'ni~~ , Rum mektepleri~~i~~~ denetlenmesi ve sorumlulu~unun Rum
Patrikhanesine ait oldu~undan, maarif memurlar~~ taraf~ ndan gelir-gider, ö~retim program~,
talebe say~s~~ hakk~ nda istenilecek bilgilerin metropolitler taraf~ ndan verilece~ine ili~kin,
konsoloslar arac~l~~~~ile Osmanl~~ idaresindeki bölgelerdeki meu-opolitlere gizlice gönderilen
talimat Yal~ya valili~i taraf~ ndan ele geçirilip hükümete bildirilmi~tir. Bk. Y.A.Hus. No: 236/ 52,
15 Zilkade 1307/20 Haziran 1306 (3 Temmuz 1890).
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1893 tarihli bir raporda ise baz~~ecnebi devletlerin, ülkede farkl~~niyetlerle açm~~~olduklar~~mekteplerin say~~ve e~itim tarzlar~ n~n (usül-i talimiye)
art~ k kay~ ts~z kal~ namayacak hale geldi~ine dikkat çekilmektedir. Suriye,
özellikle de Kosova, Manast~r ve Yanya'da aç~lan bu mekteplerin Yunan, Bulgar, S~rp ve Romenleri destekledikleri ve halk~~kendi yanlar~na çekerek devletten so~utmaya çal~~t~klar~~belirtilmektedir. Ayn~~ belgede, ~stanbul Bebek' te bulunan Amerikan Mektebi'nin zararl~~faaliyetlerde bulundu~u belirtilerek, bu mektebin Bulgaristan'~n ~imdiki hale gelmesinde Rusya'dan daha
fazla katk~s~n~n oldu~u ileri sürülmektedirm.
1896 y~l~ nda Do~u Anadolu'da alt~~merkezdeki (Vilâyât-~~Sitten) e~itimle
ilgili olarak yap~ lan çal~~malar~~ incelemek üzere görevlendirilen ve
haz~rlad~~~~raporunda az~nl~k mekteplerinin faaliyetlerine de yer veren ~akir
Pa~a, 1894 y~ l~ nda Ermenilerin Sason'daki isyanlar~ n~~ kasdederek,
kar~~~ kl~ klar~ n ortaya ç~kmas~nda ve geli~mesinde bu mekteplerin önemli
pay~n~n oldu~unu belirtmektedir:
"Vilâyât-~~Sitte'de r~zâ-y~~merâhim-i irtizâ-y~~ padi~ahiye muhalif zuhür eden
âhire, mârü'larz, mekâtib-i hususiye ve milliyelerde ezhân-~~ etfâlin
zehirlenmi~~ve bu cihetle tesvilât-~~ hariciyeye kap~ lma~a istidat hâs~l olmu~~

i~ti~~-~

bulunmas~ n~ n pek çok yard~m~~oldu~unu inkar kabil de~ildir" .

Tepki toplayan veya tedirginlik do~uran konulardan biri de bu mekteplerde yap~lan misyonerlik faaliyetleridir. 25 Zilhicce 1316 (6 May~s 1899) ve 6
Muharrem 1317 (17 May~s 1899) tarihlerini ta~~yan ve daha önce
yarnland~~~na rastlamad~~~m~z, yabanc~~ve az~nl~klar taraf~ndan aç~lan mektep, yetimhane gibi kurumlar~n kurulu~~ve faaliyetleri ile ilgili olarak
al~nmas~~ gereken tedbirleri içeren iki rapor ile birlikte bulunan ve Sadrazam'~n imzas~m ta~~yan Padi~ah'a arz yaz~s~nda, Anadolu'da misyonerler taraf~ndan yap~lan faaliyetler devam etti~i takdirde ahalinin eficâr ve ahlâk~n~n
bozulaca~~na dikkat çekilerek bunun önüne geçilmesinin gereklili~i
üzerinde durulmaktad~ r. Yine Hariciye Naz~ r~~Tevfik Pa~a ba~kanl~~~ndaki
komisyonun haz~rlad~~~~raporda da ülkedeki misyoner faaliyetlerinin zararl~~
31 BOA. Y.EE. No: 10/53, 13 Temmuz 1309 (25 Temmuz 1893). ~leri sürülen bu iddian~n
yanl~~~olmad~~~~anla~~l~yor. Bk. Uygur Kocaba~o~lu, "XIX. Yüzy~lda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
Avrupa Topraklar~ nda Amerikan Misyoner Faaliyetleri", Tanzimat'~n 150. Y~ldönümü
Uluslararas~~Sempozyumu Bildirileri, TTK Bas~mevi, Ankara 1994, s. 548-551.
32 Söz konusu bu alt~~vilayet Erzurum, Harput, Diyarbak~r, Sivas, Bitlis, Van vilayetleridir.
33 BOA. Y.EE. No: 131/21, 16 Zilkade 1313/17 Nisan 1312 (29 Nisan 1896).
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etkilerinden söz edilerek, bunlar~ n engellenmesinin hükümetin görevi
oldu~u vurgulanmaktad~rm.
Ülkede aç~lan yabanc~~mekteplerinde izlenen ö~retim program~~ incelendi~inde, ilki do~rudan din görevlisi yeti~tirmek amac~yla aç~lan, ikincisi
ise genel e~itim a~~rl~kl~~ mektepler olmak üzere iki tür mektebin var oldu~u
görülmektedir. Çe~itli ö~retim basamaklarma ayr~ lan her iki tür mekteplerde
do~al olarak farkl~~programlar izlenmektedir. Dini e~itimin yap~ld~~~~üç ya
da dört y~ l süreli ilahiyat mekteplerinde Türkçe, ~ngilizce, Ermenice, Rumca,
Latince gibi dil derslerinin yan~ nda, H~ristiyanl~ k dinine ait inanç esaslar~ ,
~ nci! ve Tevrat tefsirleri, Kilise Tarihi, Ermeni Kilisesi Tarihi, H~ristiyan Ahlaki ve Ahlak Felsefesi gibi teorik dersler yan~nda kutsal müzik, hitabet ve
vaaz sanat~, papazl~k ve pastörlük mesle~i ile ilgili pratiklere de yer verilmektedirm. Genel e~itim a~~rl~ kl~~mekteplerde (kolej) ise mektebin ö~retim seviyesi, ö~rencilerin milliyet ve cinsiyetlerine göre farkl~l~klar ta~~yan programlar izlenmektedir. ~ lk ve orta dereceli mekteplerde okuma-yazma, Türkçe,
Ermenice, Rumca, ~ ngilizce, Aritmetik, Fizik, Kimya, Co~rafya, Ermeni Tarihi, Din Dersi, yüksek k~sm~ nda ise Yunanca, Latince, Frans~zca, Felsefe,
ilahiyat, Müzik derslerine, k~zlar için ise ayr~ ca Ev Ekonomisi, Diki~-Nak~~, El~~ leri ve Pedagoji derslerine yer verilmi~ tir. Harput'taki F~ rat Koleji'nde
ö~retim dili Ermenice olmu~tur36. Uygulanan programlar, amaca uygun
biçimde, az~ nl~ klar~ n siyasi bölücülü~e uzanan milli kimlik kazand~ r~lmas~~
noktas~ nda önemli paya sahip olmu~tur".
BOA. Y.A.Res. No: 101/39.
Uygur Kocaba~o~lu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzy~lda Osmanl~~
Imparatorlu~u 'ndaki Amerikan Misyoner Okullar~, s. 172-175.
35 Bk. Uygur Kocaba~o~lu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzy~lda Osmanl~~
imparatorlu~u 'ndaki Amerikan Misyoner Okullar~, s. 190; Erdal Aç~kses, Amerikal~lar~n
Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 101, 149.
37 Mekteplerde okutulan dersler hakk~ nda, Zühtü Pa~a'n~n, ileride daha geni~~olarak
bahsedece~imiz raporunda da bilgi verilmektedir. Bk. Atilla Çetin, "Maarif Naz~r~~Ahmet Zühtü
Pa~a'n~n Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'ndaki Yabanc~~ Okullar Hakk~ nda Raporu", ~. Ü. Edebiyat
Fakültesi Güney-Do~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Dergisi, Say~: 10-11, Y~ l: 1981-1982, Edebiyat
Fakültesi Bas~ mevi 1983, s. 200; Yahya Akyüz, "II. Abdülhamit Devrinde Protestan Okullar~~ ~le
ilgili Orijinal ~ ki Belge", A. Ü. E~itim Fakültesi Dergisi 111/1-4, Ankara 1970, s. 124-126. Daha
ayr~ nt~l~~bilgi için, Bk. Erdal Aç~ kses, Amerikal~lar~ n Harpuetaki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 141154; Uygur Kocaba~o~lu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzy~lda Osmanl~~
imparatorlu~u 'ndaki Amerikan Misyoner Okullar~, s. 152-205; ~amil Mutlu, Osmanl~~Devletinde
Misyoner Okullar~, s. 57, 106-108, 114, 149-151, 260-262, 256; Gülbadi Alan, Merzifon Amerikan
Koleji ve Anadolu'daki Etkileri, s. 103-109, 263-266; Gülbadi Alan, "Amerikan Board Okullar~~ ve
Türk-Ermeni ili~kilerinde Oynad~klar~~Roller", s. 160-170.
34
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Yabanc~~mekteplerinin misyonerlik faaliyetleri incelenirken ~uras~~
gözden uzak tutulmamal~d~r ki, bu mekteplerde Müslüman ö~rencilere kar~~~
do~rudan bir H~ristiyanl~ k telkini - muhtemelen do~acak tepkiden çekinildi~i için - söz konusu olmam~~ur38. Bu tepki, do~rudan ö~rencinin ebeveyni
ve kendisinden gelebilece~i gibi ayn~~zamanda resmi makamlar~ n
müdahalesini de do~uracakt~ r. Zira devletin genel yakla~~m~, her cemaatin
inanç da dahil bütün kültürel özelliklerinin korunmas~ d~r. Tepkiyle
kar~~la~mamak için do~rudan telkin yerine, mekteplerde olu~an dini ve
kültürel ortam arac~ l~~~~ile öncelikle al~~urma, ~s~ nd~ rma, üstünlü~ü
hissettirme yoluyla ö~rencinin haz~ rlanmas~~ ön plana ç~ kmaktad~r. Yabanc~~
olan~n güzelli~i, üstünlü~ü, uygunlu~u, kolayl~~~~ve sa~lad~~~~imkanlar~~
ö~renciye sunularak onun, yabanc~~olan~~benimsemesi veya yak~nl~k duymas~~
sa~lanmaya çal~~~larak, do~rudan din telkini yerine kültürel empoze yolu
seçilmektedir. Böylece ö~renci din olarak Müslüman kalsa bile, kendi
kültürüne so~ukluk hissedip öteki kültür kar~~s~nda daha geri kald~~~n~~
dü~ünmeye ba~layarak yabanc~~ kültüre yak~nl~k hissedecek ve zamanla da
olsa üstünlü~ünü kabul edecektir. Osmanl~~ toplumu üzerinde mektepler
arac~l~~~~ile kültür empozesi siyasi amaçlar da ta~~maktad~r".
1907 y~l~nda sunulan bir raporda, az~nl~ k ve yabanc~~mekteplerine giden
Müslüman çocuklar~n~n dini ve milli kimliklerini korumalar~~konusuna temas edilerek, bu mekteplerde çocuklara do~rudan dini telkin yap~lmad~~~;
ancak okutulan derslerin içeri~i, ortam ve terbiye biçimi, k~saca sunulan bilgiler ve ya~an~lan kültürel ortam arac~l~~~~ile çocuklar~n kendilerine
e~iliminin sa~land~~~~belirtilmektedir40. Dönemin sonlar~na ait bu belgede
ileri sürülen fikirlerin, daha önceki y~llara, 1898 y~l~na ait bir belgedeki bilgilerle birle~tirildi~inde, yanl~~~olmad~~~~ileri sürülebilir. Belgede, ülkede
38 Kr~.

Erdal Aç~kses, Amerikal~lar~n Harput'taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 36.
Bk. ~amil Mutlu, Osmanl~~Devletinde Misyoner Okullar~, s. 83, 97-106, 148; Erdal
Aç~kses, Amerikal~lar~n Harp ut'taki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 77, 112 vd., 170.
`I° BOA. Y.PRK.AZI. No: 52/28, 24 Mart 1323 (6 Nisan 1907). 24 Mart 1323 (6 Nisan
1907). Müslüman çocuklar~n~n din e~itimleri ile ilgili ba~ka bir belgede, yabanc~~mekteplerdeki
dini ortamdan Müslüman çocuklar~n~n etkilendi~inden bahsedilmektedir. Padi~ah'~ n bir
görü~me s~ras~nda Amerikan elçisine, Robert Kolej'delti dini ayinlerde farkl~~inan~~lardaki
çocuklar~n durumu ile ilgili sordu~u soruya kar~~l~k elçi, bütün talebelerin hep birlikte papaz~n
nezaretinde dua ettiklerini ve talebeler aras~ nda müslüman çocuklar~ n da bulundu~unu
söylemi~ tir. Bk. BOA. Y.EE. No: 5/127, 8 Ramazan 1317/28 K.Ewel 1315 (10 Ocak 1900). Ayn~~
durumdan di~er belgelerde de söz edilmektedir. Bk. BOA. Y.EE. No: 5/128, 1 Rebiülahir 1317
(9 A~ustos 1899).
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çe~itli vilayetlerdeki az~nl~k ve yabanc~~mekteplerinin faaliyetleri hakk~nda
bilgiler istenmi~, vilayetlerden ba~kente gönderilen yaz~larda, misyonerlik
çal~~malar~n~n niteli~i ve sonuçlar~~hakk~nda önemli bilgiler iletilmi~tir41.
Gönderilen cevabi yaz~ larda, genel olarak bu mekteplere giden Müslüman
çocuklar~n~n ,say~s~n~n çok fazla olmad~~~, H~ristiyanl~k.' kabul edenlerin
daha çok askere gitmemek için bu yolu seçtikleri, bununla birlikte
Müslüman çocuklar~n~n din e~itimi aç~s~ndan yeterli bilgiye sahip olmad~klar~, bu konuda cahilli~in oldu~u belirtilmektedir. Kudüs'ten gelen
yaz~da ise baz~~Müslümanlar~ n maddi yönden istifade edebilmek için
çocuklar~n~~ H~ ristiyan yetimhanelerine terk ettikleri ve bunlar~n da
H~ristiyan olarak yeti~tirildikleri bildirilmektedir. Ayn~~biçimde geni~~çapl~~
bir bilgi toplama faaliyetinin dönemin sonlar~nda, 1907 y~l~nda, tekrarland~~~~görülmektedir42 . Bu denetimin özellikle Amerikan okullanna
yöneldi~i ve ne gibi çal~~malar yapt~klar~n~n yan~~ s~ra, talebeleri aras~nda
Müslüman olup olmad~~~n~ n özellikle üzerinde duruldu~u görülmektedir.
Verilen bilgilerden, bu mekteplere Müslüman çocuklar~n~n fazla ra~bet etmedi~i anla~~lmaktad~r.
Söz konusu 1898 ve 1907 tarihli iki soru~ turma sonucunda vilayetlerden
gelen bilgiler, yabanc~~mekteplerin zararl~~faaliyetlerinden ~ikayet ederek
tedbir al~nmas~~gerekti~ine dair bilgilerin bulundu~u di~er belgelerle çeli~ir
gibi gözükmektedir. Ancak kanaatimizce, yukar~da sözünü etti~imiz bu iki
soru~ turma sonucunda vilayetlerden gelen cevaplar, az~nl~k ve yabanc~~mekteplerinin zararl~~faaliyetlerde bulunmad~ klar~n~~ de~il, özellikle
Müslümanlar üzerindeki misyonerlik faaliyetlerinin neticesiz kald~~~n~~ortaya
koyar. Bu durum, al~ nan tedbirlerin sonucu olarak de~erlendirilmelidir.
Ayr~ ca, bu mekteplerin misyonerlik faaliyetlerini aç~kça de~il, özendirme yoluyla yapt~klar~ , yine bu faaliyetlerin amaçlar~~aras~nda özellikle az~nl~klar~n
k~~k~rt~larak, siyasi aynl~~a yol açmak üzere te~kiladand~nlma gayretinin
oldu~u da unutulmamal~d~ r. Protestan misyonerlik faaliyetlerinin

41 BOA. Y.PRK.UM.

No: 44/96, 27 ~aban 1316/29 Kanunuewel 1314 (10 Ocak 1898).
Y.PRK.UM. No: 5/20, 2 May~s 1323 (15 May~s 1907). Mekteplerin faaliyetlerinin
dönem boyunca takip edildi~i görülmektedir. Bk. BOA. Y.PRK.B~K. No: 62/64, 10 Temmuz
1316 (23 Temmuz 1900); Y.PRK.MKT. No: 45/5, 1 Tesrinisani 1317 (14 Kas~m 1901).
43 Ermeniler önceleri Protestan rnisyonerlere tepki gösterirken, daha sonralar~~bu tepldnin
azalarak ortadan kalku~~ , Ermenilerden bu mezhebe geçenlerin oldu~u görülür. Bk. Uygur
Kocabaso~lu, Kendi Belgeleriyle Anadolu'daki Amerika 19. Yüzy~lda Osmanl~~
42 BOA.

YABANCI VE AZINLIK MEKTEPLER~N~N FAAL~YETLER~~

629

Müslümanlardan daha çok özellikle Ermeniler", ayr~ ca Nesturi" ve Yezidilere 15 yönelik olarak gerçekle~tirildi~i, faaliyet merkezlerinin (istasyon) belirlenmesinde gayr~müslim nüfusun yo~unlu~unun göz önüne al~nd~~~~bilinmektedir
Osmanl~~ toplum yap~s~ na bak~ ld~~~ nda, Müslüman halka do~rudan
ba~ ka bir dinin telkin edilmesinin zaten netice getirmeyecek bir davran~~~
olaca~~~ileri sürülebilir; çünkü farkl~~ etnik ve dini özellikler ta~~yan Osmanl~~
toplumunda kimlikler din üzerinden ~ekillenmektedir. Devletin teb'as~ na
yakla~~m~~da din kimli~i üzerinden olmaktad~r. Bu durum do~al olarak, her
insan~ n kendi kimli~ini olu~turan dinine ba~l~~kalmas~ na, bundan kolayca
vazgeçmemesine neden olmaktad~ r. Bununla birlikte milli kimli~in öne
al~ nmas~ n~ n veya birlikte ortaya ç~ kmas~ n~n bu durumu tersine çevirece~ini
iddia etmek do~ru de~ildir. Osmanl~~Devleti'nin son dönemlerinde milli
kimliklerin ön plana ç~kmas~n~ n da insanlar~n dine olan ba~l~l~~~n~~azaltmas~~
sonucunu do~urdu~unu iddia etmek mümkün de~ildir. Son dönem Osmanl~~ tarihi incelendi~inde, ba~~ms~zl~ k gayretine giren unsurlar~ n milli
kimliklerinin olu~mas~ nda dinin önemli bir tesirinin oldu~u görülmektedir '7. Esasen misyonerlerin ba~armar hedefledikleri ve siyasi aç~dan
problemin do~du~u as~l mesele de bu olmu~tur.
Bu durumda, misyonerlik faaliyetlerinin as~l amac~ n~ n Müslümanlar~ n
H~ ristiyanla~nr~lmas~~ çabas~ ndan daha çok, di~er siyasi çabalarla birlikte
gayr~ müsli~n veya farkl~~ etnik gruplar~n harekete geçirilerek devletin
bölünmesi veya zarflat~lmas~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Birincisi dini, di~eri siyasi amaçl~~görünen bu hareketin siyasi amaçlar~ndan endi~e duyulmas~~çok
do~ald~ r. Dini taraf~ n~ n ise iki yönü bulunmaktad~ r : ilki Müslümanlar~ n
~mparatorlu~u'ndaki Amerikan Misyoner Okullar~, s. 60, 76, 101; ~lber Ortayll, "Tanzimat
Döneminde Tanassi~ r ve Din De~i~tirme Olaylar~", Tanzimat'~n 150. Y~ldönümü Uluslararas~~
Sempozyumu Bildirileri, TTK Bas~mevi, Ankara 1994, s. 485; Erdal Aç~ kses, Amerikal~lar~n
Harpuetaki Misyonerlik Faaliyetleri, s. 49-50, 54, 77-78, 102-103. Baz~~ Ermenilerin Protestan ve
Katolik mezheplerine ~eçmelerine, kendi içlerinde ortaya ç~ kan anla~mazl~klar da neden
olmu~tur. Bk. Ahmet Cevdet Pa~a, Tezakir (40-Tetimme), Yay~ nlayan : Cavid Baysun, TTK
Bas~ mevi, Ankara 1991, s. 206-207.
II BOA. Y.PRK.UM. No: 48/69, 27 C.Ahir 1317/ 21 Te~rinivvel 1315 (2 Kas~m 1899);
Y.PRK.DH. No: 8/25, 30 Te~rinisani 1310 (12 Aral~k 1894). Ayr~ca, Bk. Julius Richter, A Histo~y
of Protestant Missions in The Near East, s. 117.
BOA. DH.EUM.THR. No: 5/29, 30 ~aban 1327/3 Eylül 1325 (16 Eylül 1909).
'111 Julius Richter, A History of Protestant Missions in The Near East, s. 115-117.
'17 Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi V, s. 112-113.
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dinlerini de~i~ tirmeleri, ikincisi ise gaynmüslimlerin Katoliklik veya Protestanl~k inançlar~n~~benimsemeleri. Bu amaçlarm endi~e duy~~rmas~n~n nedenleri temelde ortakun Herkesin sahip oldu~u dinin ve buna ba~l~~ olarak da
kültürün korunmas~~iste~idir ki bu istek do~al olarak Müslüman teb'a için
çok daha güçlü biçimde ortaya ç~kmaktad~r.
Öncelikle belirtmeliyiz ki H~ristiyanl~ k dininin Müslümanlara telkin edilerek bu dine girmelerinin temin edilmesi amac~n~~güden misyonerlik
çal~~malar~n~ n tehlikeli hale gelmesi ya da böyle kabul edilmesinin sebepleri
aras~nda, Müslüman ahaliye ~slam dinin esaslann~n ö~retilmesindeki mevcut
eksiklikler zikredilmelidir. Nitekim, Erzincan'daki e~itim problemlerinin
dile getirildi~i bir belgede birçok köyde mektep, cami ve dinin esaslar~ n~~
ö~retecek bir imam~n bulunmad~~~ , bu yüzden de ahalinin Protestan misyonerlerinin telkinlerine kar~~~savunmas~z kald~klarn~dan ~ikayet edilmektedir48. Yine 1907 tarihli ba~ka bir belgede, bu mekteplere giden Müslüman
çocuklar~n~n inanç ve devlete ba~l~l~klan konusunda kar~~~kar~~ya kald~klar~~
problemlere temas edilerek, çocuklar~n dinlerini de~i~tirme konusunda
do~rudan bir telkinle kar~~la~mad~ klan; ancak mektep ortam~, verilen terbiye ve davran~~~~ekilleri ile kendilerine meyletmelerinin sa~land~~~~belirdimektedir. Bunun önlenmesi için Müslüman çocuklar~n bu mekteplere gitmezden önce dini ve milli konularda yeterli ve dor~n~cu bilgilerle donaulmas~~gerekti~inin belirtildi~i raporda, Müslümanlar~n bu mekteplere
yönelmesinin nedeninin kaliteli e~itim vermelerinden kaynakland~~~~belirtilerek, resmi devlet okullar~n~n ~slah edilip, buralarda çal~~an ö~retmenlerin
özellikle maddi aç~dan yeterli hale getirilmesi gerekti~i vurgulanmaktad~r"..
1899 y~l~nda Sadarete sunulan ayn~~içerikli iki yaz~da belirtildi~ine göre,
baz~~ devlet adamlar~~ taraf~ndan ecnebilere ~irin görünmek (cemile
göstermek) arzusu ve iyi bir ~ey yapt~klar~~ dü~üncesiyle e~itim konusunda
tan~nan serbestli~in suistimal edilmesi yüzünden, lüzumundan fazla yabanc~~
ve az~nl~k mektebi kurulmu~ , devlet bütün mektepleri denetleme hakk~na
sahip oldu~u halde bunu gerçekle~tirememi~tir. Di~er taraftan Müslüman
çocuklar~n~n da devam etti~i bu mekteplerdeki program~n ve baz~~uygulamalar~n ~slam inanc~~ile çeli~ir nitelilder ta~~mas~, onlar~n H~ristiyan geleneklerine kap~lmalanna ve inançlann~n bozulmas~na neden olabilecektir. Yine bu
çocuklar~n, mekteplerdeki dini ayinlere de kat~ld~klar~~görülmektedir. Bu
48

BOA. Y.EE. No: 131/28, 22 Zilhicce 1313/22 May~s 1312 (4 Nisan 1896).
BOA. Y.PRK.AZi. No: 52/28, 24 Mart 1323 (6 Nisan 1907).
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yüzden, özellikle payitaht olan ~star~bul'daki Müslüman çocuklar~n bu tehlikelerden uzak tutulmas~~gerekti~i ileri sürülmektedir'. Belgede bu konuda,
devletin e~itim kurumlar~n~n say~~ve nitelik olarak geli~tirilerek Müslüman
çocuklar~n~ n yabanc~~ mekteplerine gitmelerine ihtiyaç b~ rak~lmamas~~
yan~ nda, mekteplerdeki din derslerine gereken önemin verilmesi çare olarak
gösterilmektedir.
Umum Mekâtib-i Askeriye-i ~âhâne Naz~ r~~ taraf~ ndan 1907 y~ l~ nda
hükümete gönderilen bir yaz~dam, ülkede e~itimin geli~mesi ad~na yap~lanlar
övücü bir dille anlat~ ld~ ktan sonra, buna ra~men birçok eksikli~in
oldu~undan bahsedilerek, ~~kodra gibi stratejik aç~dan önem ta~~yan bir vilayette e~itimin yeterince geli~ememesi yüzünden ahalinin cahil kald~~~, buradaki halk~ n ayn~~ zamanda fakir olmalar~~ yüzünden de ecnebi ruhban cemiyetlerinin faaliyetlerine maruz kald~ klar~~ belirtilmektedir. Bu cemiyetler,
kurduklar~~okullarda, köylerden toplad~klar~~Müslüman çocuklar~~ rahip olarak e~iterek köylerine geri göndermektedir. Yerle~im yerlerinden daha
uzaklarda bulunan da~~köylerinde birçok Müslüman~n H~ ristiyanla~t~~~~
(tanassur), hatta bunun kasabalara bile sirayet etti~i belirtilmektedir. Yaz~da,
görünü~te halk~ n H~ ristiyanla~t~ r~ lmas~ na yönelik bu çal~~malar~n asl~nda
siyasi gayeler ta~~d~~~~belirtilerek, bütün bunlar kar~~s~ nda al~ nmas~~gerek
tedbir olarak, ruhban cemiyetlerinin istifade etti~i eksikliklerin
kapat~lmas~ n~ n gereklili~ine dikkat çekilmektedir. Buna göre, köylerdeki
fakir çocuklar~n giderlerinin kar~~lanaca~~~ve dini konularda yeterli düzeyde
bilgi sahibi olabilecekleri ve tahsillerini tamamlay~ p geri köylerine
döndüklerinde etraflar~ ndaki insanlar~~ zararl~~ fikirlere kar~~~uyarabil~nek
üzere ~~kodra merkezinde yanl~~ bir Darülmuallimin'in aç~lmas~~ gerekti~i
bildirilmektedir. Verilen bilgiler ve tedbir olarak ileri sürülenlerden
anla~~lmaktad~ r ki çocuklar~n dini bilgileri ö~renmesi ile milli ve siyasi
birli~in sa~lanmas~~aras~nda ayr~lmaz bir ili~ki kurulmaktad~r.
Rumeli Vilâyât-~~ ~âhânesi Müfetti~i Hüseyin Hilmi taraf~ndan ~stanbul'a
gönderilen 1904 tarihli ba~ ka bir belgede", Selanik'teki Müslüman ailelerin
varl~ kl~~ olanlarm~n ticaretle u~ra~t~klar~, buna imkan~~ olmayanlarm~n ise
yerli ve yabanc~~ ncarethanelerde katiplik yapt~klar~ n~~belirtmektedir. Ancak
BOA. Y. EE. No: 5/128, 1 Rebiülahir 1317 (9 A~ustos 1899); Y. PRK. B~K. No: 60/24, 4
Rebiiilahir 1317 (12 A~ustos 1899).
51 BOA. Y.MTV. No: 302/216, 28 ~aban 1325/23 Eylül 1323 (6 Ekim 1907).
BOA. Y.MTV. No: 260/200, Selh-i Rebiülevvel 1322/1 Haziran 1320 (14 Haziran 1904).
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bu i~i yapabilmek özellikle mâli konularla ilgili bilgilere sahip olmaya ba~l~~
kald~~~ ndan, Müslüman gençlerden maddi durumu iyi olanlar~n tahsil için
Fransa ve ~sviçre'ye, yeterli gücü olmayanlar~ n ise Selanik'telti Fransa, ~talya,
Romanya ve Rum mekteplerine devam ettikleri, böylece "fikir ve terbiye-i islamiye ve osmaniyelerinin" yani milli ve dini terbiyelerinin bozuldu~u belirtilmektedir. Yaz~ da, Selanik'te kurulan Terakki ve Feyziye mekteplerinin
programlar~ na Ticaret Hukuku, Kavâid-i ~ktisadiye ile Usül-i Defteri ve
Muhâsebât ve Muhaberât-~~ Ticariye gibi dersler ilave edildi~i takdirde
gençlerin bu yola ba~vurmak mecburiyetinde kalmayacaklar~~belirtilerek bunun gerçekle~tirilmesi istenmektedir.
II. Abdülhamit döneminde, yabanc~~mekteplerin say~s~n~n h~zla artmas~~
ve faaliyetlerinin denedenememesi ciddi bir problem olarak kabul edilerek,
say~lar~ndaki art~~~ n önüne geçilmesi ve faaliyetlerinin kontrolü için
çal~~malar ba~lat~lm~~t~ r. Öncelikle bu mekteplerin aç~ lmas~n~n yasal dayana~~~olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin 129. maddesinin yeniden
düzenlenmesine giri~ilmi~ tir". Bu problemin giderilmesi konusunda somut
ad~ m, söz konusu mekteplere ruhsat verilmesi ile ilgili esaslar~n, 28 Cemaziyelevvel 1309 (30 Aral~ k 1891) tarihinde padi~ah~ n iste~i üzerine yeniden
düzenlenmesi ile at~lm~~t~ r'. Bu düzenlemeden yakla~~ k üç ay önce, 22 Safer
1309/15 Eylül 1307(27 Eylül 1891) tarihinde, konu ile ilgili olarak Mihran
53 Bk. ~amil Mutlu, Osmanl~~Devletinde Misyoner Okullar~, s. 27. 11 Cemaziyelevvel
1304/25 Kanunusani 1302 (5 ~ubat 1887) tarihli "Mektep Kü~ad~~Hususunun Bil-istizan Sudûr
Edecek ~rade-i Seniyye Üzerine Ferman-~~ Ali Sudûruna Taliki Hakk~ nda Irade-i Seniyye" de
misyonerlik amaçl~~olarak aç~lan ecnebt mekteplerinin zararl~~faaliyederinden söz edilerek, bu
mekteplerin bizzat Padi~ah~n iznine ba~l~~olarak gerçekle~ebilmesi için ~f~rü-y~~Devlet'in Maarif
Nizamnamesi üzerinde gerekli düzenlemeyi yapmas~~istenmektedir. Bk. "Mektep Kü~ad~~
Hususunun
Sudür Edecek ~rade-i Seniyye Üzerine Ferman-~~ Ali Sudüruna Taliki
Hakk~nda ~rade-i Seniyye" Düstur V, Tertib-i Evvel, 5.759-760. Nizamnamedeki bu düzenlemenin gerçekle~tirilemedi~i, 1893 y~l~ndaki di~er bir iradeden anla~~lmaktad~ r. "Meclis-i Vükelaca
Ba'de't-tezekkür Müsaade-i Seniyye ~stihsal Edilmedikçe Mektep Kfi~ad~ na ruhsat Verilmemesi
Hakk~nda" ki iradede, gerekli inceleme yap~lmadan ve Padi~ahm izni olmadan bu mekteplerin
aç~lmas~ na kesinlikle izin verilmemesinin kanun olarak kabul edilmesi, aksine davrananlar~n
devlet ve millete ihanet etmi~~saplacaklan belirtilmektedir. Düstur VI, Tertib-i Evvel, s. 14561457. Kat'i olan bu talimatm, bu tarihten sonra aç~ lacak mektepleri kapsad~~~~anla~~lmaktad~r.
1896 tarihli bir belgede, Dahiliye Nezareti, gayr~ müslim mekteplerinin in~as~~ve tamirinin
padi~ah~ n iznine ba~l~~oldu~unu; ancak yanm~~~mekteplerin yeniden faaliyete geçmeleri
konusunda nas~l davrandmas~~gerekti~i hakk~nda görü~~istemektedir. Meclis-i Mahsus ve Maarif
Nezareti, bu konuda tam bir aç~ kl~~~n olmad~~~n~, ancak kiliseler için oldu~u gibi, yanm~~~
mekteplerin yeniden in~a ve faaliyetlerine ba~lamas~~için izne gerek olmad~~~na karar vermi~tir.
BOA. Y.A.Res. No: 81/6, 3 Rebiülewel 1314/31 Temmuz 1313 (12 A~ustos 1896).
54 Bu düzenlemeden, konu ile ilgili bir rapor sunan Maarif Naz~ r~~ Ahmet Zühtü Pa~a söz
etmektedir. Bk. Atilla Çetin, "Maarif Naz~r~~Ahmet Zühtü Pa~a'n~n Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'ndaki Yabanc~~Okullar Hakk~ nda Raporu", s. 196.
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Boyac~yan taraf~ ndan sunulan bir rapor bulunmaktad~ r. Resmi bir talep
üzerine de~il, söz konusu ki~inin kendi iste~i ile kaleme ald~~~~anla~~lan bu
raporun, söz konusu düzenlemenin yap~lmas~ nda etkisinin oldu~u ileri
sürülebilir. Bu tarihten sonra, ileri gelen devlet adamlar~ndan konu ile ilgili
ayr~nt~l~~görü~ler al~narak çal~~malar daha da ilerletilmi~tir.
Döneme ait belgelerde yabanc~~ve az~nl~ k mekteplerinin durumu ile
ülkedeki misyonerlik faaliyetleri birbirinden ayr~~olarak ele al~nmam~~t~r.
Her iki konuya ait çal~~ malar~n ayn~~ tarihte ba~lamas~~ bunu aç~kça
göstermektedir ki, bu tarih 1893 y~l~~olarak tespit edilmektedir. Bu tarihi
ta~~yan bir belgede, Protestan misyonerlerinin olumsuz faaliyetlerinin engellenmesi çerçevesinde, al~nmas~~gereken tedbirlerle ilgili olarak Padi~ah~n
iste~i Dahiliye Müste~ar~~ ba~kanl~~~nda ~ürâ-p Devlet, Adliye, Hariciye ve
Zaptiye Nezaretlerinden baz~~memurlar~n kat~l~m~~ile olu~turulan komisyonun belirledi~i esaslar~~içeren mazbatan~n sunuldu~u belirtilmektedir56.
Al~nan karar~ n, öncelikle durumun tespiti ve nelerin yap~labilece~inin belirlenmesine yönelik olarak, derhal ba~lauld~~~~anla~~lmaktad~ r. Nitekim 1893
tarihini ta~~yan birçok rapora ula~ma= mümkün olmu~tur. Çal~~malar ve
çözüm aray~~lar~~sonraki y~llarda da devam etmi~tir.
1893 tarihli bir raporda57 , mevcut problemin çözümü için gerekli dayana~~ n Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nde bulundu~u belirtilerek, buna
göre ruhsats~ z mekteplerin derhal kapaulabilece~i, ruhsatl~~olanlar~n ise çok
s~k~~biçimde denetlenerek, aç~~~~bulunanlar için böyle bir yolun takip edilebilece~i belirtilmektedir. Belgenin son k~sm~nda bu mekteplerin kapaulmalarm~n kolay olmayaca~~, ~iddete ba~vurulmasm~ n ise isabetli olmay~p, daha tutarl~~tedbirlerin al~nmas~~gerekti~i belirtilmektedir.
Bu dönemde önemli bilgiler içeren di~er bir rapor da Ahmet Zühtü
Pa~a taraf~ndan haz~rlanm~~t~ r. Ahmet Zühtü Pa~a, Padi~ahm iste~i üzerine
ülkedeki yabanc~~ve az~nl~k mekteplerinin say~lar~~ile ilgili bilgileri içeren ilk
raporunu 1893 y~l~nda, ertesi y~l da daha kapsaml~~olan ikinci raporunu
55 Kudüs Mutasamfli~~~maiyetinde kaymakam miilaz~ nu olarak görev yapan Ermeni as~ll~~
Osmanl~~devlet görevlisi Mihran Boyac~yan taraf~ndan haz~rlanan bu rapor için, Bk. Atilla Çetin,
"II. Abdülhamit'e Sunulmu~~Beyrut Vilayetindeki Yabanc~~Okullara Dair Bir Rapor", Türk
Kültürü, Say~: 253, Y~l: XXII, May~s 1984, s. 316-324.
56 BOA. Y.A.Hus. No: 269/89, 17 Fteceb 1310/24 Kanunusani 1308 (5 ~ubat 1893).
57 BOA. Y.EE. No: 10/53, 13 Temmuz 1309 (25 Temmuz 1893). Belgede, yabanc~lar~n
mektep açmalann~ n Maarif Nezareti yahut mahalli idarelerin iznine ba~l~~oldu~u halde, sab~k
sadrazam Kamil Pa~a'n~n bu kural~n d~~~na ç~karak Italya sefirinin talebi üzerine farkl~~yerlerde
10 Italyan mektebinin aç~lmas~na do~rudan kendisinin izin verdi~i belirtilmektedir.
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haz~ rlam~~ t~ r58. ~kinci raporun ba~~taraf~nda, mekteplerin aç~ lmaya
ba~lanmas~~ve bunun gerekçeleri hakk~ nda Maarif Nezareti'nde herhangi bir
bilginin bulunmad~~~~belirtilerek, gerekli bilgilerin Divan-~~Hümayun Kalemi'nden al~nd~~~~ifade edilmektedir. Sadece bu ifade bile, Osmanl~~Devleti'nde aç~ lan yabanc~~ve az~nl~ k mekteplerinin kontrol d~~~ nda oldu~unu ve
bunun nedeninin de yetkililerin ihmalinden kaynakland~~~n~~ispata kâfidir.
Ayn~~raporda, bu mekteplerin aç~ lmas~~konusunda devlet taraf~ ndan bir imtiyaz~n verildi~ine dair bir anla~man~n olmad~~~~ifadesine yer verilmektedir.
Bu bilginin do~ru olmad~~~~kanaatindeyiz; çünkü daha önce temas etti~imiz
1856 y~l~nda haz~rlanan ve Paris Anla~mas~'nda at~ fta bulunulan Islahat Fermani ile bu hakk~ n belirli ~artlar dahilinde verildi~i bilinmektedir. Buna
ra~men raporda bu ifadeye yer verilmesi, söz konusu tarihten sonra konuyla
ilgili olarak hiçbir ciddi düzenlemenin yap~lmad~~~n~~ortaya koymaktad~r.
Hatta raporda belirtildi~ine göre hiçbir dayanaklar~~olmamas~ na ra~men,
yabanc~~ülkelerin elçilerinin giri~imleri ile 498 mektebin aç~lmas~na ruhsat
verildi~i, ba~~bo~luktan yararlanarak 4049 mektebin de ruhsats~z olarak faaliyetlerine devam etti~i anla~~lmaktad~ r. Yine raporda, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nde bu mekteplerin aç~ l~~lan ile ilgili ~artlar bulunmas~na
ra~men bunlar~n göz ard~~edilerek, özellikle ta~rada birçok mektebin ruhsats~z aç~lmas~na göz yumuldu~u belirtilmektedir. Bütün bunlar, mekteplerin
nas~l kontrol d~~~na ç~kt~~~n~~aç~ kça ortaya koymaktad~r.
1893 tarihli di~er bir raporda" bu mekteplerin ilk aç~l~~lan ve sonraki
seyri hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler verilmi~ tir. Buna göre, Kanuni zaman~nda
Alman imparatoruna kar~~~Fransa Krall'n~ n himayesi amac~yla Ni~'e donanma gönderilmesinden sonra, ~brahim Pa~a Frans~ zlara, kapitülasyon
ad~ nda ticaret ve hukukla ilgili konularda baz~~hak ve imtiyazlar vermi~, daha
58 Ahmet Ziihtil Pa~a 19 Muharrem 1311 (2 A~ustos 1893) tarihli oldu~unu belirtti~i ilk
raporundan, 1894 tarihinde sundu~u ikinci raporu içerisinde söz edilmektedir. ~kinci rapor
için, Bk. Atilla Çetin, "Maarif Naz~ r~~Ahmet Zühtü Pa~a'n~ n Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki
Yabanc~~Okullar Hakk~ nda Raporu", s. 189-219.
BOA. Y.EE. No: 39/15, 12 Muharrem 1311/13 Temmuz 1309 (27 Temmuz 1893). Kim
taraf~ndan haz~rland~~~ na dair bir bilgi bulunmayan rapor ~öyle ba~lar: "Mekâtib-i husûsiyeye
dair bir k~ ta lâyiha tahrir ve takdim olunmas~~kurenâ-y~~hazret-i padi~ahiye Bekir Bey kullan
vas~tas~yla dünkü Sal~~günü telakki etti~im emr ü ferman-~~hakây~k ni~an hazret-i Padi~ahi iktizââlisinden olmakla haurni~ân-1 çâkeri olan mâlümât-~~nâfian~ n bervech-i âti arama ictisâr
olunur". Bu rapor, yukar~da sözünü etti~imiz Ahmet Mini Pa~a'n~ n ilk raporu ile çok yak~n
tarihli olmas~na ra~men ona ait de~ildir. Ahmet Ziihtil Pa~a, ilk raporunda yabanc~~ve az~nl~ k
mekteplerinin say~lar~~hakk~nda bilgi verdi~ini belirtmektedir. Halbuki bu raporda mekteplerin
say~lar~~hakk~nda de~il, aç~h~~ve yayg~nla~malann~ n süreci hakk~ nda bilgiler bulunmaktad~r.
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sonra di~er devletlerle yap~lan ar~la~malarda da bu imtiyazlar yer alm~~t~r.
Önceleri e~itim alan~ nda Bat~l~ lara verilen herhangi bir imtiyaz bulunmad~~~, ancak K~r~ m Harbi'nden sonra imzalanan Paris Anla~mas~~ s~ras~nda
haz~ rlanan Islahat Fermam içerisinde, her cemaate kendi mekteplerini
kurma hakk~n~ n verildi~inden söz edilmektedir. Daha sonra Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 129. maddesinde hususi mektepler ad~~ alt~ nda
tan~ mlanan bu tür mekteplerin aç~l~~~ve i~leyi~i ile ilgili esaslar belirlenmi~tir.
Belgede, 1878 y~l~ nda imzalanan Berlin Anla~mas~n~ n 62. maddesinde de yabanc~~devletlerin konsoloslar~na, Osmanl~~s~n~rlar~~içerisindeki ruhbanlar ile
kutsal yerler ve di~er yerlerdeki dini ve hay~r amaçl~~aç~lan kurumlar~~himaye
etme hakk~~verildi~i ifade edilmektedir. Raporda, mevcut durumun nas~l bu
hale geldi~i belirtildikten sonra, art~k geri dönü~ün neredeyse mümkün
görünmedi~i, özellikle gayr~ müslim hatta Müslüman halk~ n bu mekteplere
yöneldi~i belirtilerek, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 129. maddesinin
i~letilebilece~inin belirtilmesinin gerçekçi olamayaca~~, çünkü Ali Pa~a'dan
sonra sadaret görevine getirilen Mahmut Pa~a'n~n yanl~~~icraatlar' yüzünden
iç ve d~~~kamuoyunun hükümetin aleyhine döndü~ü ifade edilmektedir.
~ fadelerden, meselenin çözümünün mümkün görünmedi~i kanaatine
ula~~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Yine 1893 y~l~ nda, ülkede say~lar~n~ n 2000 kadar oldu~u tahmin edilirken neredeyse 10.000'e ula~t~~~~görülen ecnebi mekteplerinin, Abdülmecid
zaman~ ndan itibaren artmaya ba~lad~~~~bilinmekte ise de aç~lmalarmin yasal
dayana~'-~ mn irade-i seniyyeye mi, Bab-1 Ali'nin izniyle mi yoksa yabanc~~devletlerle yap~lan anla~malar m~~oldu~u II. Abdülhamit taraf~ndan Said Pa~a'ya
sorulmu~tur. Said Pa~a'n~n Padi~ah'a bu konuda verdi~i cevab~ , önemi dolay~s~yla aynen aktarmay~~uygun görüyoruz:
"Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de ecnebiler taraf~ ndan mektep tesisine uhü'd-~~
mün'akide muktezâs~ nca salâhiyet-i sariha oldu~u halde bunun mahiyet ve
derece-i ~umülü muâheclât-~~mezkürenin tetebbuuna ve bi'l etraf tetkikine
muhtaç görülür. E~er netice-i tetkikât bu babta delalet-i sariha-i ahdiyenin
fakdan~n~~gösterir ise hasebül kaide delalet-i tazammunu mevcut olup
olmad~~~~dü~ünülmek laz~m gelece~i beyandan müsta~nidir. Binaenaleyh
bu ciheti teemmül olundukta saltanat-~~seniyye ile devlet-i saire beyninde
akdolunan muahedelerin umumunda en ziyade mazhar-~~müsaade ve imtiyaz olan devletin imtiyaz~na di~erlerinin dahi nail olduklar~~ f~kras~~ mevcut eydü~i tahattur olundu. Mesela 1862 sene-i iseviyesinde Danimarka
Devleti ile akdolunan muahedede "Taraf-~~Devlet-i Aliyye'den bilcümle
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düvel-i saire teb'a sefineleri ile ticaret ve seyr ü sefainine elhaletü hâzihi
i'ta olunmu~~ve müstakbelde i'ta olunabilecek yahut istifadesine.....
gösterilecek olan kâffe-i hukuk ve imtiyâzât ve muafiyata Danimarka teb'a
ve sefineleri ile ticaret ve seyr ü sefaininin dahi bihakk~ n nail ve haiz
olmalar~~ mahsusan mukarrer ve me~rt~ t bulunmu~ tur" diye bir madde
münderic bulunmu~tur. ~u halde Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de, ecnebiler
taraf~ ndan mekâtib te~ kiline cevaz-~~ sarih akdi yok ise de uhüd-~~düyel ve
onda dahi adem-i cevaz teslim olunsa ânifü'l beyan delalet-i tazammuniye-i
ahdiye ki en ziyade nâil-i imtiyaz olan devletin imtiyüzât~ na i~tirak~~ temin
eden madde-i ahdiyedir. Ona istinad olunaca~~~vârid-i hât~ r olur. Bunun
hangi zamanda ba~lam~~~oldu~u bahsine gelince, buras~~Divan-~~Hümayun
kuyüdunun tahdi~iyle teayyün eder. Mamallh bunun tahkik buyrulmu~~
oldu~u vechile vâlid-i vefir-i mehâmid-i cihanbârileri ahd-i saltanatlar~nda
iptida eylemi§ olmas~~ a~leb-i melhuzdur. Çünkü hakan-~~ mü~ arünileyh
hazretleri zamanlar~ nda akdolunmu~~olan Paris Muahedenamesi'nin 7.
maddesinde "Düvel-i Muazzama Saltanat-~~ Seniyye'nin Avrupa hukuk-~~
umumiyesi ve cemiyeti menâfiine hissedar olmakta dahil oldu~unu ilan
ederler ve Memâlik-i Saltanat-~~Seniyye'nin tamam~ yla istiklal-i âlisine riayet etmeyi taahhüd eylerler" deyü bir madde münderic olup, Avrupa hukuk-~~umumiyesi ve cemiyeti menafiinden istifade için ona emsal lüzumu
ve mekâtib dahi bu cümleye dahil olmas~~ mülahazas~ yla, müsaade-i
me~rühan~ n ol zaman ibtidar etmesi hat~ ra gelir. Evân-~~ memuriyet-i
abidanemde cereyan eden muamele haldundaki sual-i aliyeye dahi gelince
bir hayli müddete râci olan muamelat ve mekâtibât, rüz-1 merrenin efrad~ n~~ h~ fz ve itkanda adem-i imkan~~ bedihi olup, maahaza zaman-~~
memuriyet-i bendeganemde sefaretle veya alel~ tlak ecnebiler taraflar~ ndan
mektep tesisi için taraf-~~çâkerâneme müracaat vukuuyla bir muamele cereyan~~ tahattur olunamam~~t~ r. Ancak hristiyan cemaatleri taraflar~ ndan
bilâ-ruhsat mektep kü~ad~~menedilmi~~ve mekâtibde muz~ r dersler okutturulmamas~ na dikkat olunmak için daima valilere tahrir-i vesâya olunmu~~ve
mekâtibi tefti~~ve programlar~~tetkik için taraf-~~ devletten müfetti~ler tayin
k~l~ nm~~~idi.....Mekâtib-i ecnebiyenin dahi gerek idareleri gerek tedrisat
~~
~ayet hukuk-~~memlekete gayr-~~muvaf~ k esaslar üzerine müesses ve mebni
oldu~u tahakkuk etti~i halde devletçe sefaretlerle bilmüzakere kavaid-i
zab~ ta ittihaz~~mümkün olaca~~~vârid-i zihn-i kâs~r olur<x)".

Said Pa~a verdi~i cevapta, mektep aç~lmas~~ile ilgili özel bir anla~ma
veya
yap~ lan anla~malarda aç~ k bir taahhüdün bulunmad~~~ n~
; ancak bu hakk~ n

(w)

BOA. Y.EE. No: 82/45, 11 Muharrem 1311 (25 Temmuz 1893).
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dolayl~~olarak, t~pk~~kapitülasyonlarda oldu~u gibi Avrupa'daki her devletle
yap~lan anla~mada "standart" bir hak olarak, üstelik gelecekle ilgili bütün
geni~lemeler de pe~inen kabul edilerek verildi~ini belirtir. Bu uygulaman~n
ba~lama tarihi ile ilgili bilgisinin olmad~~~n~~belirten Said Pa~a, bunun için
Divan-~~Hümayun kay~ tlar~n~ n incelenmesi gerekti~ini, haurlayabildi~i kadar~yla 1856 y~l~nda imzalanan Paris Anla~mas~~ile Osmanl~~Devleti'nin, Avrupa genel hukuku ve toplumu menfaatine kat~l~m~~söz konusu olmas~ndan
dolay~ , bunun gereklerinden birisi olarak mektep aç~lmas~ na izin verilmi~~
olabilece~ini belirtir. Said Pa~a, kendi sadrazaml~~~~döneminde yabanc~~
mektebinin aç~lmas~~hakk~nda bir talebin olmad~~~n~, gayr~müslim az~nl~ k
mekteplerinin ruhsats~z aç~lmas~ na engel olunmas~~ve mekteplerin kontrol
alt~nda tutulmas~~için müfetti~ler görevlendirildi~i ve valiliklere gerekli talimatlar~n verildi~ini belirtmektedir.
Belge, mekteplerin aç~l~~~ve i~leyi~~~artlar~ n~n neler oldu~u konusunun
Padi~ah taraf~ ndan, eski bir sadrazama sorulmas~~ve onun da bütün bunlar~n
gerekçelerini belirtme konusundaki tereddüt ve belirsizli~i ortaya koymas~~
aç~s~ ndan oldukça ilginçtir. Dikkati çeken di~er bir husus da belgede,
ülkedeki ecnebi mekteplerinin 2000 kadar oldu~u tahmin olunur iken
10.000'e ula~t~~~~ifadesine yer verilmi~~olmas~d~r. Ula~t~~~~ifade edilen rakam
ile tahmin edilen rakam aras~ndaki ölçüsüzlük bir yana, 2000 rakam~n~n da
"tahmin olunmas~", bu kurumlar~ n denetimden ne kadar uzak ve kendi hallerine b~ rak~ld~klar~n~~gösteren önemli bir veridir. ilginç olan ise bahsedilen
10.000 rakam~n~n - ki bu rakam~ n say~n~ n a~~r~~artmas~~anlam~ nda, fazlal~~~~
ifade için kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r - sadece yabanc~~ de~il, az~nl~k mektepleri de dahil edildi~inde gerçe~i yans~tu~~d~r. Bununla birlikte mektep say~s~~
üzerinde kesin bir rakamdan bahsedilmesi pek de mümkün
görülmemektedir". Ülkedeki yabanc~~mekteplerinin ait olduklar~~devletler

61 1894-1895 y~llar~nda ~stanbul'da Rum, Ermeni, Ermeni Katolik, Musevi ve Bulgar
az~nl~klara ait 604, Frans~z, ~ngiliz, Italyan, Alman, Rus, S~rp, ~ran, Avusturya ve Amerikal~lara ait
64 yabanc~~mektebi bulunmaktad~r. Ayn~~y~llarda vilayetlerde az~nl~klara ait, yar~s~~ruhsatl~~32
yat~l~ , 4115'i ruhsatl~~2290'1 ruhsats~z gündüzlü toplam 6437, yine vilayederde Frans~z, ~ngiliz,
Italyan, Alman, Rus, ~ran, Avusturya ve Amerikal~lara ait 326 yabanc~~mektebi bulunmaktad~r.
Bk. Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modernle~me Sürecinde E~itim istatistikleri
1839-1924, T.C. Ba~bakanl~k Devlet istatistik Enstitüsü Yay., Ankara 2000, s. 65, 97, 98-105, 106111. Buna göre, sözü edilen dönemde her seviyedeki az~nl~k ve yabanc~~mekteplerinin toplam
say~s~~7431 olarak tespit edilmektedir. Yukar~da söz etti~imiz Ahmet Zühtii Pa~a da raporunda
bu mekteplerin say~s~n~~4000'den fazla olarak belirtmektedir. Mutlu, 1905 y~l~na ait bir belgeye
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ile faaliyet gösterdikleri yerle~im yerleri ve isimleri, özellikle salnamelere dayan~larak belirlenmi~tir62.
1893 tarihli ba~ka bir belgede de yabanc~~mekteplerinin aç~l~~larmdaki
yasal dayanak konusunda bilgi verilirken, bu mekteplerin ilk aç~lmalar~n~n
Rum ve Ermeni patriklerine verilen imtiyaz ve izinlerle ba~lad~~~ , Rum mekteplerinde ders verenlerin ço~unun Yunanl~~oldu~u ve Yunan hükümetince
maddi aç~dan desteklendi~i, ayr~ca Katolik ve Protestan mekteplerinde ise
ecnebi muallimlerin görev yapt~klar~~ve ecnebi cemiyetkrince desteklendi~i
belirtilmektedir. Belgede, zararl~~faaliyetleri görülen bu mekteplerin kontrol
edilmesi için 1286 (1869) y~l~nda haz~rlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nin 129. maddesinde gerekli ~artlar~n belirlendi~i ifade edilmektedirc".
Mevcut durum tespit edildikten sonra, bu mekteplerin mahzurlan tespit
edilerek çözüm için birtak~m çareler de aranm~~ur. ~leri sürülen çözümlere
yukar~da sözünü etti~imiz belgeler içerisinde yer verilmi~tir. Mihran Boyac~yan, raporunda resmi makamlar~n yabanc~~mekteplerin aç~lmas~~konusunda dikkatli olunarak, gerekli say~da ve kalitede resmi mektebin
aç~lmas~na izin verilmesi, mekteplerde Türkçe derslerine daha fazla yer verilmesi, Türkçe bilmeyenlerin memuriyete al~nmamas~~ve bütün yan~malar~n
Türkçe yap~ lmas~ , e~itime ayr~ lan mali deste~in art~ r~lmas~ , kaliteli
ö~retmenlerin tayin edilmesi gibi konulara yer vermektedir". Benzer
önlemlere Ahmet Zühtü Pa~a'n~n haz~rlad~~~~raporda da yer verilerek kasaba
ve köylerdeki az~nl~k okullar~na yabanc~~ ö~retmenlerin tayin edilmemesi,
az~nl~k nüfusunun olmad~~~~yerlerde yabanc~lara mektep açma izninin verilmemesi, Müslümanlar~n yabanc~~mekteplerine gitmelerinin engellenmesi,
bu mekteplerin s~k~~biçimde denetlenmesi ve programlar~nda Türkçe deristinaden yabanc~~mektep say~s~n~n 900 civar~nda oldu~unu belirtir. Bk. ~amil Mutlu, Osmanl~~
Devletinde Misyoner Okullar~, s. 375.
62 Mutlu'nun eseri bu konuda iyi bir çal~~ma olarak kabul edilmelidir. Eserde her bir
yabanc~~devlete ait mektepler hakk~ndaki bilgilere ayr~~bölümlerde yer verilmi~tir. Bk. ~amil
Mutlu, Osmanl~~Devletinde Misyoner Okullar~ , Gokkubbe Yay., ~stanbul 2005. Yine Ahmet
Zilhdi Pa~a'n~n haz~rlad~~~~raporun ek k~sm~nda da mekteplerle ilgili bir liste bulunmaktad~r.
Bk. Çetin, Atilla : "Maarif Naz~r~~Ahmet Ziihtil Pa~a'n~n Osmanl~~~mparatorlu~u'ndaki Yabanc~~
Okullar Hakk~nda Raporu", s. 207 vd.
63 BOA. Y.EE. No: 86/39, 11 Muharrem 1311/13 Temmuz 1309 (25 Temmuz 1893).
" Atilla Çetin, "II. Abdillhamit'e Sunulmu~~Beyrut Vilayetindeki Yabanc~~Okullara Dair Bir
Rapor", s. 321.
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sine yer verilmesi, ayr~ca maarife ayr~lan pay~n da art~ r~lmas~~gerekti~i belirtilmektedir".
Yabanc~~ ve az~nl~ k mektepleri ile ilgili tespit ve çözüm önerileri
üzerinde, sonraki y~ llarda yap~lan çal~~malarda da durulmu~tur. ~akir
Pa~a'n~n sundu~u 1896 tarihli layihada bu konuya yer verilmi~tir. Do~udaki
alt~~merkezdeki (Vilayât-~~ Sitte) e~itim çal~~malar~n~~ incelemek üzere
görevlendirilen ~akir Pa~a, gözlemlerini ve çözüm önerilerini lâyihas~ nda
sunmu~tur. Lâyihada, bu bölgedeki gayr~müslimlerin, program~ nda kendi
din derslerine yer verilmemesi nedeniyle idadilere ra~bet etmedikleri belirtilmektedir. Bu nedenle gayr~müslimler çocuklar~n~~idadiye göndermedi~i
gibi, kendi hususi okullar~na Maarif Nezareti taraf~ ndan yard~mda bulunulmas~ n~~talep etmektedir. ~akir Pa~a raporunda, ülkedeki farkl~~dini ve etnik
yap~ya sahip çocuklar~n ba~lang~çtan, yani ilk ö~retimden itibaren ayn~~mekteplerde e~itim görmelerinin (muhtelit) mümkün olup olmad~~~~konusunda
ise ~u ifadelere yer vermektedir:
" etfâl-i müslime ve gayr~müslimenin bidayet derecesinde bir mektepte
birle~tirilip birle~tirilmemesi maddesi mesele-i maarifin en ziyade ~âyân-~~
teemmül olan nazik ciheti oldu~u a~ikard~ r. Anâmr-~~ m~~htelifeden
mürekkep bir memlekette, tevhid-i anâs~ r meselesinde lisan~ n medhal-i
küllisi kabil-i efkâr olmayan hakikatlerden olmakla saltanat-~~ seniyye gibi
anâs~ r-~~muhtelifeden mürekkep olan Rusya devleti Lehistan ve Tataristan
ile Kafkas cihetierinde Rus lisan~~ tahsilini mecburiyet alt~na al~p bu bahiste
pek ziyade ~iddet göstermi~~olmas~~ bu maksad~~ istihsal esas~ na
müsteniddir. Hâl-i sibâvette bir mektepte ayn~~ lisan tahsiliyle teva~~ul
eden etfâl aras~ nda cinsiyet ve milliyet mukteziyâu olan beynünet, gere~i
gibi taklil-i ~iddet edece~i cihetle, kurrâ mekâtib-i iptidaisine milel-i
gaynmüslimeden verilecek etfâl, mekâs~d-~~siyasiyeye mebni tesis olunan
milli mekâtibde oldu~u vechile fikren zehirlenmi~~olmaktan masun olarak,
vatan-~~mü~terek hizmetinde ve Osmanl~l~ k fikrinde büyüyece~i derkâr
oldu~undan, fikirleri bozulmu~~Ermenilerin etfâlini bu mekteplere vermeye pek de yana~mamalan vârid ise de mektepler muhtelit olmak esas~~
üzerine te~kil olunur ve umûr-~~diniyye tahsilau her karye imam veya pa65 Atilla Çetin, "Maarif Nami Ahmet Zühtü Pa~a'n~ n Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki
Yabanc~~Okullar Hakk~nda Raporu", s. 197 vd..
BOA. Y.EE. No: 131/21, 16 Zilkade 1313/17 Nisan 1312 (29 Nisan 1896). ~akir Pa~a'n~n
yan~~konuyla ilgili daha sonra, 1898 y~l~nda haz~rlad~~~~ba~ka bir raporu daha bulunmaktad~r.
Bk. Yahya Akyüz, "II. Abdülhamit Devrinde Protestan Okullar~~ ~le ilgili Orijinal ~ki Belge", s.
126-128.
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pazlanna b~rak~l~p mekâtib-i iptidaiye tahsilat~~yaln~z hükümet lisam olan
lisan-~~Osmaniye ve Hesaptan Âmâl-i Erbaaya hasredilirse vakten minelevkât
gayr~milslimenin mekâtib-i mezkfireye al~~acaldan
ihtimalattan olup bilfarz ve'ttakdir
mezkûre baz~~efkâr-~~fâsideye
mebni mekâtib-i mezküreye girmekten istinkaf eyledilderi takdirde sakanat-~~seniyyenin maarif-i umumiye tesisine ve halktan maarif hissesi istifa
etmesinden maksad~~
resmi olan lisan-~~Osmaniyi tamim etmek
maddesi olup bunun için herkese aç~k mekâtib-i iptidaiye te~kil ve tesis
etmekle teb'as~n~n her s~n~f~na kar~~~vazife-i hilkümrânisini ifa etmi~~
olaca~~ndan milel-i gaynmüslimenin maarif ianesinden ba~kaca hisse ifraz~~
talebine art~k salahiyederi kalmayaca~~~derldrd~r. Elhas~l inti~âr-~~maarif
maksadm~n istihsali haklunda nevâ'hi ve kurrâya tamimi lüzumu mübrem
alt~nda bulunan mekâtib-i iptidaiyenin muhtelit bulunmas~nda ehl-i arz
ahalisinin istifadesinden ziyade siyaset-i hükümet-i seniyyenin milstefid
olaca~~na dair çakerlerince kanaat-i vicdaniye has~l olmu~~bulundu~u gibi
böyle muhtelit mekâtib-i iptidaiye tesis olunmas~~tecviz buyruldu~u takdirde devlet ya her s~n~f teb'as~na da ayr~ca birer mekâtib-i iptidaiye yapmak veyahut ianeden hisse ifrâz eylemek gibi maarif varidat~yla kat'a nisbet
kabul etmeyecek bir teklife veyahut teb'a-i gayr~müslime etfâlinin tahsilat~n~~maarif-i umumiye tenkisâuna müsait olmayan ve ekser evkâtte baz~~
mekâs~t-~~siyasiyyeye binaen tesis edilen mekâtib-i hususiye ve milliyeye
müsaade mecburiyetinden dolay~~menâfii siyasiyeye muhalif usül-i maarif
kabul etmeye ihtiyaç husulii zaruridir. Elviye-i Sitte'de r~za-y~~mer2dm-i irtizâ-y~~padi~ahiye muhalif zuhur eden i~ti~a~-~~âhire, marü'larz, mekâtib-i
hususiye ve milliyelerde ezhân-~~etfâlin zehirlenmi~~ve bu cihetle tesvilât-~~
hariciyeye kap~lma~a istidat has~l olmu~~bulunmas~n~n pek çok yard~m~~
oldu~unu inkar kabil de~ildir. Binanaleyh maarif-i umundyenin yaln~z teb'a-i müslimeye ne~rinden ibaret bir daire-i hususiyeye hasn yolunda tahdidi muvaf~k hikmet ve hükümet olamapp bunun bidayette de nihayette
de muhtelit bir halde idaresi ve bu maksada mebni maarif-i umumi nizamnamesinin tevsi' ve ta'dili iktiza eder".

~akir Pa~a, e~itimde özellikle annelerin öneminden bahsederek bu konudaki yetersizli~i ~öyle anlat~r:
"Bir de terbiye-i etfâl emr-i mühimminin en büyük k~sm~~vâlidelere ait
oldu~u halde buralarda islam ve hristiyan kâffe-i nisvân ulüm ve maariften
bi-behre ve nâdân olmalar~yla maarif-i umumiye k~sm~n~n bu cihetine dahi
biraz itina olunarak ~imdiye kadar yaln~z merkez-i vilayetlere miinhas~r
kalm~~~olan inas ni~tiye mekteplerinin bit-tedric livalara ve bilâhare kazalara tamimi mukteziyât-~~ahvalden olup maarif varidaumn lusal~~~~~imdiye
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kadar buna hâil bulundu~u anla~~l~yor. ~~te bu makule ihtiyâcât pi~-i nazar~~ dikkate al~ nd~~~~surette ciddi bir suretle kar~~l~ k tedariki çaresi bulunmad~ kça maarifin her cihetinin tevsiine imkan olamayaca~~~muhtac-~~ izah
olmad~~~ ndan bâlâda tafsil olundu~u suretle içinde ziraatten a~r-~~ a~r istihsali ve beldeler emlak ve temettu' vergilerinden dahi kifayet derecesinde
bir hisse-i iane istifas~~ maarif-i umumiyenin tevsiine ve maksad-~~ inti~ara en
muvafik ve en ciddi ve en eslem suret olup bu vechile makâs~ t-~~ saltanat-~~
seniyye has~ l edebilecek ciddi bir tedbir ittihaz buyrulmu~~olaca~~~
a~ikard~ r".
~akir Pa~a'n~ n raporunda ön ç~ kan hususlar kad~ nlar~n cehaletinin giderilmesi, mekteplerde Müslüman ve gayr~ müslim ö~rencilerin birlikte
e~itim görmeleri, din e~itiminin ilk ö~retimden itibaren mektep programlar~~ d~~~ nda b~ rak~l~ p bu bilgilerin köy imam ve papazlar~~ taraf~ ndan ayr~ca
verilmesi, Türkçe ö~retimine önem verilmesi gerekti~i konular~d~ r. ~akir
Pa~a, gayr~müslimlerin e~itiminden sorumlu ayr~~ bir idari birimin kurulmas~ n~ n, hem devletin amaçlar~~ hem de maarif nizamnamesi aç~s~ ndan uygun olmayaca~~~kanaatindedir.
Ayn~~amaçla haz~ rlanan 25 Zilhicce 1316 (6 May~ s 1899) ve 6 Muharrem
1317 (17 May~s 1889) tarihli iki raporda da yabanc~~ve az~ nl~klar taraf~ ndan
aç~lan mektepler ile yetimhanelerin kurulu~~ve faaliyetleri ile ilgili al~ nmas~~
gereken tedbirlere yer verilmi~tir67 . Raporlarla birlikte yer alan ve Sadrazam'~ n imzas~ n~~ ta~~yan Padi~ah'a arz yaz~s~ nda, Diyarbak~ r Vilayeti'ndeki
Palu kazas~~ ile Ciingü~~nahiyesindeki kimsesiz Ermeni çocuklar ~ n~ n
barm~nas~~ ve e~itimleri gerekçesiyle misyonerler taraf~ ndan tesis edilen yetimhanelere, ~imdilik engel olunmamasm~ n Dahiliye Nezareti taraf~ ndan
bildirildi~inden bahsedilerek, al~ nmas~~ gereken tedbirlere yer verilmi~tir.
Belgeden anla~~ld~~~~kadar~ yla, Anadolu'daki misyoner faaliyetlerine kar~~,
engellenmesi yerine, bu faaliyetlerin geli~mesine imkan sa~layan ~artlar~ n
giderilmesi yolu tercih edilmektedir. ~~te böyle bir dü~ünceyle, söz konusu
komisyon ile Maarif Nezareti, al~ nacak tedbirler hakk~ nda kapsaml~~ raporlar
haz~rlam~~t~r.
Sözünü etti~imiz raporlardan ilki 25 Zilhicce 1316 (6 May~s 1899) tarihli
olup, Hariciye Naz~ r~~Tevfik Pa~a'n~ n ba~kanl~~~ nda Maarif Naz~ r~~ Ziihtii
Pa~a, Hukuk Mü~aviri Hakk~~Bey ve Mekâtib-i Rü~tiye Müdürü Celal Bey'den
olu~an bir komisyon taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~r. 6 Muharrem 1317 (17 May~s
67 BOA.

Y.A.Res. No: 101/39. 6 Muharrem 1317 (17 May~s 1899)
Belleten C.LXXI, 41
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1899) tarihli ikinci rapor ise Maarif Nezareti taraf~ndan haz~ rlanm~~t~r. Her
iki raporda da konuya yakla~~ m tarz~~ve ileri sürülen çözüm önerileri birbiriyle benzerlikler ta~~maktad~r. Raporlarda, söz konusu ~nekteplerle ilgili olarak al~ nmas~~ gereken önlemlere yer verilirken din ve etnik apr~ mdan söz
edilmeyip, e~itimde amaç birli~i vurgulanarak devletin teb'as~~ aras~nda fark
gözetilmeksizin "evlâd-~~ ahalinin tevhid-i terbiye ve talimi" için
gerçekle~tirilmesi gerekti~i özellikle belirtilmektedir. Ayn~~ ~ekilde e~itimin
muhtelit olmas~~gerekti~i de belirtilmektedir.
Komisyon taraf~ndan haz~ rlanan ilk raporun ba~~taraf~nda, komisyonun
görevlendirilmesinden ve bu görevlendirilme yaz~s~nda, misyonerlerin zararl~~
faaliyetlerinin önüne geçilebilmesi için ülkedeki her s~ n~f teb'a çocuklar~~ için
iptidailer ve yetimhaneler, ayr~ ca imkanlar ölçüsünde baz~~yerlerde yüksek
dereceli okullar (mekâtib-i âllye) aç~ lmas~~gerekti~inden söz edilmektedir.
Ayr~ ca, bu eksikliklerin giderilmesi halinde misyonerlerin mektep,
yetimhane vs. gibi kurumlar açmalar~na gerek kalmayaca~~~için bunlara izin
de verilmemesi gerekti~i, sadece hr~stiyan çocuklar~ na sarfedilmek üzere
ba~~~ ta bulunmak isteyenlerin ise ba~~~lar~ mn kabul edilerek sadece onlara
hasredilmesi gerekti~ine yer verilmektedir. Bütün bunlardan sonra
misyonerlik amaçl~~ki~i ve kurumlar~ n faaliyetlerine izin verilmemesi konusunda çal~~ malar yapmak üzere, komisyonlar~n~ n, 24 Nisan 1315/25 Zilhicce
1316 (6 May~ s 1899) tarihinde görevlendirildi~i belirtil~nektedir.
Raporlarda yer verilen görü~~ve öneriler ~U esaslar~~içermektedir:
Ülkede yeterli say~ da mektep aç~lma'', e~itime gereken mâli pay
ayr~lmal~d~r. Yabanc~lar~ n özellikle mektep açmak istedikleri vilayetlerde devlet taraf~ndan m~~ htelit, meccani ve leyli (paras~ z ve yat~l~ ) darüttalimler, iptidai ve sanayi mektepleri ile bunlara muallim yeti~tirecek darülmualliminlerin, ayr~ca k~z ve erkek rii~tiyelerinin aç~lmas~~ gerekir. Bunlar~n yan~s~ ra
yetim çocuklar~n e~itimi de ihmal edilmemelidir.
Gayr~müslina çocuklar~n~ n ecnebi mekteplerine yönelmesinin ba~l~ca
sebebi yeterli say~~ve kalitede özellikle idadi mektebinin bulunmamas~d~ r.
Ecnebi ve yabanc~~idadilerinin say~s~~resmi idadilerin 2-3 kaud~ r. 104 idadinin aç~lmas~~planlanm~~, ancak pek az~~aç~labilmi~~iken bile idadi talebesinin
%15 kadar~ n~ n gayr~ müslim çocu~u oldu~u göz önüne al~ n~ nca,
yaygmla~t~~~ nda ne kadar ra~bet görece~i anla~~lmaktad~r.
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Ecnebi teb'a çocu~unun olmad~~~~mahallerde ecnebilerin mektep
açmalanna izin verilmemelidir. Bu ~art sa~lan~r ise gerekli denetim yap~larak
izin verilmeli; ancak hiçbir suretle Osmanl~~teb'as~~Müslüman çocuklar~n bu
mekteplere gitmesine izin verilmemeli, ayr~ca mümkün oldu~u kadar
gayr~müslim çocuklar~n~ n da ecnebi mekteplerine gitmelerine meydan verilmemelidir. Buna göre gayr~ müslim de olsa Osmanl~~vatanda~lar~n~n bu
mekteplere gitmesi engellenmeye çal~~~ lmakta, di~er ifade ile devlet, zararl~~
gördü~ü bu mekteplere devam konusunda, teb'as~~aras~nda din ve ~rk fark~~
gözetmemektedir.
Her seviyedeki (iptidai-rü~ti-idadi) ecnebi ve az~nl~ k mekteplerinde
Türkçe ö~retimine yer verilmelidir.
Müslüman ve gayr~müslim çocuklar~n~n ayn~~ e~itim kurumu ve program~~içerisinde e~itim görerek ortak amaçlar etraf~nda birle~tirilip, ecnebi
mekteplerine olan ra~bet ad~m ad~m azalt~l~p, zararl~~etkilerden korunmas~~
amac~ na ula~abilmek için ~imdilik Suriye, Beyrut, Halep, Ayd~ n,
Hüdavendigar, Diyarbak~ r, Mamuretülaziz, Adana, Sivas, Edirne, Selanik,
Manast~r, Kosova ve Yanya vilayederinde ba~lanmak ve al~nacak sonuçlara
göre uygun di~er vilayetlere de yaygmla~unlmak üzere muhtelit, meccani ve
devam mecburiyeti olan iptidai ve rü~tiyeler, ayr~ ca bu vilayetlerdeki ecnebi
ve gayr~ müslim mekteplerinin programlar~ nda yer verilen dersleri Türkçe
okutmak üzere, güvenilir gayr~müslim muallimlerin de görevlendirildi~i
mektepler aç~lmal~d~r.
Baz~~vilayet ve liva merkezlerinde kurulmas~~esasen planlanm~~~olmakla
beraber, maarif bütçesinin yetersizli~inden dolay~~ ~imdiye kadar aç~lamam~~~
olan yat~l~~ve gündüzlü idadi mekteplerinin aç~l~~~n~n gerçekle~tirilmesi,
mevcut mekteplerin geni~letilmesi ve bir k~sm~n~n da yat~l~~hale getirilmesi
gerekir.
K~z ve erkek rü~tiye mekteplerinin eksiklerinin h~ zla tamamlanarak,
er
di~ taraftan da kaza merkezlerinde Maarif Nizamnamesinde belirtilen
~artlar~~ta~~yan ancak m1li yetersizlik nedeniyle aç~ lamayan yeni rü~tiyelerin
aç~lmas~~gerekir.
Istanbul'daki Darülmualliminden ta~ralardaki rü~tiyeler için muallimler
gönderilmekte ise de say~lar~~yetersiz kald~~~ ndan, vilayet merkezlerinde bulunan iptidai darülmualliminlerinde rü~tiye s~n~flarm~n aç~lmas~, ayr~ca iptidai mektep muallimlerinin yeti~ tirilmesi için liva merkezlerinde de birer ip-
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tidai darülmuallimininin aç~lmas~, bunlar~n yan~s~ ra mekteplerde okuyan talebelere ayda 30'ar 40'ar kuru~~maa~~ödenmesi gerekir.
Tahsilin birinci kademesi olan s~ byan ve iptidai mektepleri ~slah edilerek, henüz mektebi olmayan kasaba, nahiye ve köylerde s~byan ve iptidailer
aç~ lmas~ , burada görevlendirilecek muallimlere Maarif Nizamnamesi
hükmüne göre her cemaat taraf~ndan aidatlar~ mn ödenmesinin sa~lanmas~,
ödeyemeyecek durumda olan cemaatin aidat~n~ n devletçe ödenmesi, ayn~~
nizamname gere~ince belirlenen ya~a gelen çocuklar~ n mektebe devamlar~n
mecburi tutulmas~, ilk ö~renimlerini tamamlayan gayr~müslim çocuklar~n~n
rü~tiye ve idadilere devam etmeleri için yetkililerin gerekli tedbiri almalar~na
önem verilmesi gerekir.
Erzurum ve Suriye ve Ba~dat gibi ~stanbul'a uzak yerlerdeki idadi mekteplerinin son s~n~flar~ ndan sonra iste~e ba~l~~ ve gündüzlü olarak dört y~l
süreli hukuk e~itimi verilmeli, ayr~ ca ~stanbul'daki T~bb~ ye-i Mülkiye'nin
benzeri olmak üzere idadi mezunlar~n~n kabul edilece~i Mülkiye Mekteplerinin aç~lmas~~gerekir.
Edirne, Selanik, Manast~r, Kosova, Yanya, Ayd~ n, Suriye, Beyrut, Halep,
Hüdavendigar, Sivas ve Erzurum gibi yabanc~lar~n fesad~ na en fazla maruz
kalan vilayetlerde yaln~ z birer maarif müdürü bulundu~undan ve i~ lerinin
yo~un olmas~ ndan dolay~~zararl~~ kitaplar~ n ve mekteplerin tahkikat', e~itim
alan~nda yap~lmas~~gerekenlerin icra ve takibi gibi görevlerini yeterince yerine getirememektedirler. Bu müdürlerin yan~ na mülkiye ve sultani mezunu,
dil bilen müfetti~ ler ve yard~mc~ lar gönderilmesi, Ba~dat, Diyarbak~ r, Bitlis,
Van, Musul ve Basra vilayetlerine de birer maarif müdürü tayin edilmesi
ayr~ca di~er resmi görevlilerin de bu konularda yard~mc~~ olmalar~n~n
sa~lanmas~~gerekir.
Ö~retim süresi 7 sene olan idadi mekteplerinin 6. ve 7. s~n~flar~nda olan
talebelerden ismine kur'a isabet edenler için medrese talebeleri ile ayn~~
usülün uygulanmas~~ve ba~ar~l~~olanlar~ n askerliklerinin ertelenmesi gerekir.
Raporda, al~nmas~~gerekli tedbirler s~ raland~ ktan sonra bütün bunlar~ n
gerçekle~ tirilebilmesinin maarif bütçesine yeni bir yük getirece~i belirtilmektedir. Maarifin mevcut bütçesinin giderlerini kar~~lamakta yetersiz oldu~u
belirtilen raporda, öncelikle genel bütçeden e~itime ayr~lan pay~n art~ r~lmas~~
gerekti~i, Romanya, S~ rp ve Yunan hükümetlerinin maarife ay~rd~~~~pay~n
%10, Bulgar hükümetinin ise 1/3 nispetinde olmas~na ra~men Osmanl~~Dev-
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leti'nin e~itim için bütçesinin ancak %1.5 gibi çok az bir miktar~ n~~ay~ rd~~~~
belirtilmektedir. Raporda, söz konusu mâli yükün kar~~ lanmas~~ için
al~nmakta olan baz~~ vergilerden maarife ayr~ lan pay~ n art~ r~ lmas~ ,
maa~lardan maarif için %0.5 oran~nda kesinti yap~lmas~, me~rubat sau~~ndan
pay~ n ayr~lmas~, terceme-i hal varakas~, ilmühaber, pasaport, esnaf, av ve
mürtir tezkereleri, talebelere verilen ~ehadetname ve tasdiknameler gibi
resmi evrak ile gümrük i~lemlerinden kesinti yap~lmas~, kurban derilerinin
maarif için toplanmas~, kullan~ lmayan arazilerde maarif nam~ na ziraat
yap~larak gelir temini, dava vekilli~i için hukuk mektebi ad~na kesilen pay~ n
e~itime aktar~lmas~, maarif vergisi uygulanmayan Trablusgarp ve Yemen Vilayetlerinde bu verginin tahsiline çal~~~lmas~~gibi yollar önerilmekte, ayr~ca
bütün bunlar~n ayn~~anda yap~lmas~~mümkün olmad~~~ndan, yap~lmas~~gerekenlerin önem s~ ras~ na göre belirlenmesi de istenmektedir.
Bütün bu çal~~malar sonunda ortaya ç~ kan ve konu ile ilgili olarak
al~nmas~~uygun görülen tedbirler aras~nda e~itim çal~~malar~n~n hem nicelik
hem de nitelik olarak art~ r~lmas~~gereklili~i fikri ön plana ç~ kmaktad~ r. Bu
çerçevede öncelikle e~itim kurumlar~n~n say~s~n~ n art~r~lmas~~ve ülke sath~na
yayg~nla~t~r~lmas~~ öngörülmü~tür. Belirlenen bu hedefin II. Abdülhamit
döneminde belirli ölçüde gerçekle~tirildi~i, say~sal art~~~n yan~ nda ö~retim
programlar~ n~n devleti ayakta tutmaya yönelik olarak geli~tirilmeye çal~~~ld~~~~
bilinmektedir68. Bununla birlikte, Tanzimat'tan itibaren ortaya ç~ kan
e~itimde ö~retim ve amaç birli~inin sa~lanamamas~n~n do~urdu~u olumsuz
sonuçlar~ n II. Abdülhamit döneminde aç~ kça ortaya ç~ kt~~~~ da
anla~~lmaktad~ r. Söz konusu problemin çözümü için ileri sürülen fikirler
içinde etnik köken ve inanç bak~m~ndan farkl~~özellikler ta~~yan teb'an~n,
ayn~~mektep ve ayn~~program dahilinde ayn~~amaçlar için e~-itilmeleri gere~i
vurgulanmaktad~ r60. Bu amaca hizmet etmek üzere öncelikle ilk ö~retim
a~amas~ nda Türkçe ö~retimine özel bir yerin verilmesi fikri ileri ç~km~~t~r.
Nitekim yukar~da sözünü etti~imiz, 6 Muharrem 1317 (17 May~s 1899) tarihinde Maarif Nezareti taraf~ndan haz~ rlanan raporda70, ecnebi ve
gayr~ müslim mekteplerinde, hükümetin mekteplerinde okutulan Türkçe
68 II. Abdülhamit dönemi e~itim çal~~malar~~için, Bk. Bayram Kodaman, Abdülhamit Devri
E~itim Sistemi, TTK Bas~mevi., Ankara 1991; Zeki Salih Zengin, IL Abdülhamit Dönemi örgiin
E~itim Kurumlar~nda Din E~itimi ve Ö~retimi 1876-1908, Baki Kitabevi, Adana 2003.
66 Bu dü~ünceler esasen, yakla~~k otuz y~l sonra 1924 y~l~nda gerçekle~tirilen tevhid-i
tedrisatm gereklilik ve isabetini de ortaya koymaktad~r.
70 Y.A.Res. No: 101/39.
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(Lisan-~~ Osmani) ile ilgili derslere de yer verilmesi gerekti~i, böylece “...teb'ai müslime ve gayr~ müslime etalinin ~imdilik k~smen olsun ayn~~usul-i tahsil ve idare
taht~ nda iktisab-~~ terbiye ile bir fikr-i sadakat ve hamiyette icmâ ve ittihad ...."
sa~lanmas~~ gerekti~i belirtilmektedir. Söz konusu bu durumu, esasen Tanzimaetan sonra yo~un biçimde ortaya ç~kan, e~itimdeki çok ba~hl~~~n giderilmesi yönünde, zaman~ nda ve do~ru bir tespit ve yerinde bir çaba olarak
görmek gerekir. Yabanc~~okullar, medreseler ve mekteplerden olu~an e~itim
kurumlar~ n~n e~itim hedefleri olarak aralar~ nda birli~in olmad~~~~bilinmektedir. Böyle bir yakla~~ m, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi'nde ilkö~retim
kurumlar~~ olarak kabul edilen ve her cemaat için ayr~~ayr~~ kurulmas~~
öngörülen iptidai ve rü~ tiye mektepleri için öngörülen bu esas~ n
de~i~tirilmesine ba~l~d~ r ki böyle bir yap~sal de~i~iklik gerçekle~tirilmemi~ tir.
E~itimde amaç birli~inin olmamas~n~n do~urdu~u s~ k~nt~ lar~n giderilmesi için ilk te~ ebbüsün daha da erken tarihe, 1891 y~l~na kadar geriye
götürülebilece~i anla~~lmaktad~ r. Bu tarihte mektep programlar~ n~ n
birle~ tirilmesi (tevhidi) konusunu görü~ mek üzere kurulan bir komisyonun
çal~~malar~~sonunda al~ nan kararlar aras~nda ~u ifadelere yer verilmi~ tir:
"...mekâtib-i husüsiyenin her derecesinde cereyan eden muhtelif programlar~ n dahi rePiyle onlar~ n da ittihaz olunan resmi program dairesinde tedrise ittibâ' edilmesi fevâid ve muhsenâu mücib olaca~~~derkâr...71".
Di~er taraftan farkl~~dinlere mensup ö~rencilerin bulundu~u e~itim kurumlar~ ndaki programlarda din derslerinin yer almas~~bir problem olarak
görülmü~, çözüm için de bu derslerin mektep d~~~ nda okutulmas~n~ n uygun
olaca~~~fikri ileri sürülmü~ tür. Tanzimat döneminde din derslerine, ayr~~cemaatler için aç~ lan iptidai ve rü~ tiye mekteplerinde yer verilirken, Müslüman
ve gayr~ müslim ö~rencilerin karma (muhtelit) e~itim gördü~ü idadilerde ise
yer verilmemi~, II. Abdülhamit döneminde ise bütün mekteplerde din derslerine yer verilmi~ tir. Bu dönemde haz~ rlanan raporlarda, gaynmüslimlerin
resmi idadilere gitmemelerinin gerekçesi olarak, programda ~slam din derslerinin olmas~~ ileri sürülmü~ tür. Yine, ilk ö~ retim kurumlar~ n~ n
birle~tirilmesi fikrine ba~l~~olarak, bu kurumlardaki din derslerinin de programdan tamamen kald~ r~l~ p, din derslerinin mektep d~~~ nda verilmesi fikri
ileri sürülmü~; ancak tespit edebildi~imiz kadan ile böyle bir uygulamaya gi-

71 BOA.

Y.A.Res. No: 56/51, 13 Rebinlahir 1309/3 Te~rinisani 1307 (15 Kas~m 1891).
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dilmemi~tir". Kanaatimizce gidilmemesi de isabetli olmu~tur; çünkü Tanzimat y~llar~nda idadilerdeki uygulaman~n olumlu yönde bir katk~s~n~ n olmad~~~~anla~~ lmaktad~ r". Di~er taraftan her insan ve toplum için bir
gerçeklik olan dinin ö~retim konusu yap~laca~~~yerin, farkl~~inanç kesimlerinden olu~an toplumlar için de geçerli olmak üzere, öncelikle okul olmas~~
gerekti~i -farkl~~ görü~lere ra~men- daha isabetli görünmektedir".
Mekteplerin etkinliklerinin azalt~lmas~~veya ortadan kald~ r~lmas~~ konusunda al~nan tedbirlerden birisi de Müslümanlar~n çocuklar~n~~ bu mekteplere göndermekten menedilmesi olmu~tur. Müslüman ahalinin ecnebi mekteplerine çocuklar~ n~~ gönderme nedenleri aras~nda say~ labilecek yeterli
e~itim imkanlar~n~n k~s~ tl~~ olu~u giderildikçe bu tür harekette bulunanlara
bir tepkinin do~du~u görülmektedir. Bu mekteplere çocuklar~n~~ gönderen
Yaver Celal Pa~a ile Tophane Sanayi Alay~~Miralay~~Mehmet Bey, padi~ah taraf~ndan uyar~lm~~, art~ k k~z veya erkek çocuklar için yeterli e~itim imkanlar~n~ n haz~ rland~~~~belirtilerek, söz konusu davran~~~ n "mu~ayir-i ~eâir-i diyanet-i ~slamiyye" oldu~u belirtilerek çocuklar~n~~ bu mekteplerden almalar~~istenmi~tir". Ayn~~ endi~e, döneme ait di~er belgelerde de dile getirilmektedir7".
C. SONUÇ
Yabanc~~ve az~nl~k mekteplerinin problem halini olmas~nda Tanzimat
döneminden itibaren kurulu~~ ~artlar~~ ve denetlenmesinde yasal
düzenlemelerin ve e~itim alan~ nda gerekli çal~~malar~ n yap~lmamas~n~n yan~~
s~ ra, belirlenen yasal düzenlemelerin uygulanmas~ ndaki ciddiyetsizli~in çok
72 Derslerin programdan kald~ r~lmas~~ bir yana, yap~lan düzenlemeler ile daha etkili hale
getirilmesi sa~lanm~~t~r. Bk. Zeki Salih Zengin, IL Abdülhamit Dönemi Örgün E~itim
Kurumlar~nda Din E~itimi ve Ö~retimi 1876-1908, Baki Kitabevi, Adana 2003.
73 Zeki Salih Zengin, Tanzimat Dönemi Osmanh örgiin E~itim Kurumlar~nda Din E~itimi
ve etimi,
ö~r
MEB Yay., ~stanbul 2004, s. 67.
74 Her toplumun ya da devletin içinde bulundu~u tarihi ve güncel ~artlara göre bu
alandaki ö~retimi gerçekle~me yeri ve biçimini düzenlemesi bir yetkinlik alan~~olarak
görülmelidir. Ancak bizim toplumumuz aç~s~ ndan, aradan geçen yakla~~k bir as~rl~k süre ve
farkl~~uygulama biçimlerinden sonra, bu konudaki en uygun tarz~ n, din ö~retimine okulda yer
verilmesi oldu~unu söyleyebiliriz. ~ nanç ve kültür farkl~l~~~n~n, din derslerine okulda yer
verilmesi için engel ve problem kayna~~~de~il, tam tersine farkl~ l~ klara ra~men birlikte
ya~ayabilme kültürünün olu~mas~ na katk~s~~ olmas~~ aç~s~ ndan bir gereklilik oldu~unu
dü~ünüyoruz.
75 BOA. Y.PRK.B~K. No: 12/85, 20 Cemaziyelahir 1305 (4 Mart 1888).
75 BOA. Y.EE. No: 49/76, 29 Rebif~levvel 1322/1 Haziran 1320 (13 Haziran 1904).
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önemli pay~n~n oldu~u aç~ kça görülmektedir. II. Abdülhamit döneminde bu
konu ciddi biçimde ele al~ nm~~t~ r. Ancak bir önceki dönemdeki ihmallerin
haz~ rlad~~~~ve ortaya ç~ kard~~~~ortam, problemin çözümünü çok daha zor
hale getirmi~ tir. D~~~siyasi bask~lar~ n yan~ nda, içerideki mali ve idari
s~ k~ nt~lar, yeni olu~turulan modern e~itim te~kilat ve kurumlar~ n~ n henüz
tam yerli yerine oturmamas~~ve altyap~da mektep binalar~ ndan ö~retmen
yeti~ tirilmesine kadar pek çok eksikli~in bulunmas~ , çözüm için ileri sürülen
çal~~malar~ n gerçekle~mesine hatta ba~lat~lmas~ na engel te~kil etmi~tir.
Bütün bu ortaya konulanlara bak~ ld~~~ nda söz konusu sonucun ortaya
ç~ kmas~ nda hiç ~üphesiz Osmanl~~ e~itim sistemine yön veren makamlar~ n
öncelikle ihmallerinin ve geli~meleri önemsememelerinin önemli pay~n~ n
oldu~u görülmektedir. ihmalin yan~ nda, devletin özellikle askeri, siyasi ve
ekonomik durumu itibar~yla zay~f bulunmas~ ndan yararlanmak için yap~lan
d~~~bask~lar~ n da ciddi pay~n~n oldu~u gözden kaçmamaktad~ r. Tanzimattan
itibaren ortaya ç~ kan bu geli~ meler, II. Abdülhamit döneminde, gözden
kaçmas~~mümkün olamayacak derecede artm~~t~r. Do~al olarak devlet, kendi
siyasi ve toplum yap~s~~ için y~ k~c~~ nitelikte tehdit olu~ turabilecek bu
geli~meleri kontrol alt~ na almak istemi~ tir. Dönem içerisinde gerçekle~en
birtak~m ac~~olaylar bu endi~ enin bir "vehim" olmad~~~ n~~aç~ kça ortaya koymaktad~ r. Bu gerçe~e ra~men Osmanl~~idaresi kanun d~~~~hiçbir uygulama ve
a~~ r~~ tepkiye giri~memi~, devlet, kimli~i ve sorumlulu~unun gere~ini sa~duyu
ve serinkanl~ l~ kla yerine getirmi~ tir. Bu konuda Osmanl~~ idaresinin temel
yakla~~m~ , geleneksel çizgisi do~rultusunda, teb'as~n~ n e~itim hakk~~yan~~s~ ra,
inanç hak ve özgürlü~ünü koruyarak bu konularda bask~~ ve istismara
u~ramalar~ na engel olmaya çal~~ mak olmu~tur.
Sonuç olarak, ortaya ç~ kan söz konusu problemin çözümünün sonuçsuz
kald~~~ , dönemin sonlar~ na ait belgelerden anla~~ lmaktad~ r. 1903 tarihli bir
belgede, mektep açmak için izin isteyen Amerikal~ lar~ n talebi Meclis-i Mahsus'ta görü~ ülürken bu hakk~ n verilmesi gerekti~i, aksi halde talebi tekrarlayarak ~srarc~~ olacaklar~~gibi di~erlerine verilen hakk~ n kendilerine verilmemesinin izahm~ n da yap~lamayaca~~~belirtilerek, acizce bir tav~r sergilenmektedir". 1907 tarihli rapor niteli~indeki di~er bir belgede de çocuklar~n~~yabanc~~ mekteplerine gönderen ailelerin, bu mekteplerdeki e~itim kalitesi
yüzünden hakl~~ olabilecekleri; ancak hiç olmazsa göndermeden önce yeterli

77 BOA.

Y.A.Res. No: 119/50, 20 Zilkade 1320/5 ~ubat 1318 (18 ~ubat 1903).
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din e~itimini vermesi gerekti~inden söz edilerek, bu problemin
çözümünden iimitsizce söz edilmektedir". Söz konusu mekteplerin denetim
alt~na al~ nmalar~~ancak Cumhuriyet dönemindeki kararl~~tutumla mümkün
olabilmi~tir. Gerek Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile e~itim kurumlar~ndaki
amaç birli~inin sa~lanmas~ , gerekse bu kurumlar~ n faaliyetlerinin ciddi
biçimde denetlenmesi, daha önceki dönemlerde kar~~ la~~ lan problemlerin
giderilmesi noktas~ nda at~ lan hayati ad~ mlar olmu~tur'.

78 BOA.
79

Y. PRK. AZJ. No: 52/28, 24 Mart 1323 (6 Nisan 1907).

ü. Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi V, s. 2078-2091; Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk

E~itimi, A.Ü. Dil ve Tarih Co~rafya Fak. Yay., Ankara 1982, s. 19-20, 55-61.
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