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Öz
Osmanlı Devletinde gayrimüslimler, 19. yüzyılın başlarına kadar huzur içerisinde yaşa‐
mış ve eğitim faaliyetlerini kendi dini yapıları içerisinde serbestçe yürütmüşlerdi. Ancak
19. yüzyılın başından itibaren zararlı fikirlerin yayılması ve gayrimüslim vatandaşların
devlete bağlılığının sarsılmaya başlaması üzerine, bazı düzenlemeler yapılmış ve gayri‐
müslim okulları da bu vesileyle denetim altına alınmaya çalışılmıştı. Bu makalede 19.
yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Ankara merkezi ile kazalarında yaşayan gay‐
rimüslimlerin eğitim faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Tanzimatın ilanı ve sonrasında
yapılan düzenlemeler çerçevesinde, devletin diğer bölgelerinde olduğu gibi, Ankaraʹdaki
gayrimüslim vatandaşlar da eğitim‐öğretim faaliyetlerini devam ettirmişlerdi. Ankara
merkezi ve kazalarında yaşayan gayrimüslimlerin sıbyan ve rüştiye derecesinde okulları
mevcuttu. Devlet okullarına göre daha kaliteli eğitim verilen bu okullara kimi zaman
Müslüman çocuklar da devam ediyordu. Okulların müfredatı, öğrencilere okutulan ders
kitapları, yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ve öğretmenlerin çalışma yeterlilikleri gibi
hususlar Maârif Nezâreti tarafından denetlenmiş, sorun olması halinde gerekli müdaha‐
leler yapılmıştı. Bu okulların maddi ihtiyaçları çoğu zaman kendi ruhanî reislikleri veya
cemaatin zenginleri tarafından bağış yoluyla karşılanmış, bunun yeterli olmadığı durum‐
larda sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirlerle sağlanmıştı. İhtiyaç halinde
devlet yöneticileri de gerekli yardımları yapmaktan geri kalmamışlar, bu okulların varlık‐
larını devam ettirmeleri için gerekli desteği vermişlerdi.
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Abstract
Until the beginning of the 19thcentury, non‐Muslims used to live peacefully and have the oppor‐
tunity to conduct their own educational affairs in the frame of their religion in Ottoman Empire.
However, as a result of the spread of ill conceptions and the non‐Muslims’ diminishing loyalty to
the state starting from the early 19th century, some arrangements were made by The Ottoman
Empire with a view to regulating and controlling the non‐Muslim schools. This article focused on
the educational affairs of non‐Muslims who lived in Ankara and its districts between the late 19th
century and early 20th century. In terms of the regulations which were introduced during the
period of The Ottoman Imperial Edict of Reorganization and afterwards, as in other districts, non‐
Muslims continued to get involved in educational affairs in Ankara. It is also known that some
Muslim pupils were educated in those non‐Muslim schools, whose education qualities were consid‐
ered as significantly better than public schools by some Muslim families. The schedule, coursebooks,
all social and cultural activities, proficiency level of the teachers were inspected by the inspectors of
the Ministry of Education. The expenditures of the non‐Muslim schools were financed‐donated by
either the spiritual leaders or wealthy members of the community. Moreover, it has been known
that these schools were given support by some bureaucrats in the form of donations in case of neces‐
sity.
Keywords
Ottoman Empire, Ankara, Non‐Muslim, Education, Regulation of Public Education
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GİRİŞ
Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren farklı etnik köken ve dinlere
sahip olan insanlar başarılı bir şekilde yönetilmiş; Müslümanlar, Hıristiyan‐
lar ve Yahudiler kendi kültürel yapılarını koruyarak uzun bir süre barış
içerisinde birlikte yaşamışlardı. Ancak Fatih Sultan Mehmet zamanına ka‐
dar gayrimüslimlere hukuki bir statü tanınmamıştı1.
İstanbul’un Fethinden sonra Rum cemaatine din, dil, gelenek ve göre‐
neklerinde tamamen serbest hareket etme hakkı tanındı. Bu konuda muha‐
tap alınan patriğe, Rum cemaatinin eğitim ve kültür kurumlarını, kiliseleri‐
ni, hastanelerini yönetme yetki ve sorumlulukları da verilmişti. Rumlara
verilen bu haklar daha sonra Ermeni ve Yahudilere de tanınmıştı. Böylece
devletin idaresi altında bulunan gayrimüslimlere, aynen Müslümanlarda
olduğu gibi eğitim ve kültür kurumlarını açma ve yönetme hakkı verilmiş‐
ti2. Gayrimüslimlerin eğitim‐öğretimi çoğunlukla mabetlerinde veya bu
mabetlerine bağlı olarak kurulan mekteplerinde yapılmaktaydı. Her cemaa‐
tin kendilerine ait havra, kilise ve benzer mabetlerinin yanında bunlara bağ‐
lı mektepleri vardı. Bu mekteplerin idaresi mabetlerde olduğu gibi kendi
din adamları tarafından yürütülüyordu3. Bu düzen uzun bir süre bu min‐
valde devam etmiş ve gayrimüslimler devletin kendilerine sağlamış olduğu
serbestlik ortamından istifade ederek kendi kültürel varlıklarının korunma‐
sında büyük bir öneme sahip olan eğitim‐öğretim faaliyetlerini huzur içeri‐
sinde devam ettirmişlerdi4.
1839ʹda Tanzimatın ilanıyla birlikte gayrimüslimlerin hukukî statüleri
ve hususiyle de eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili farklı düzenlemeler ya‐
pılmıştı. Tanzimatla birlikte gayrimüslim çocuklarının devletin askeri ve
sivil okullarına, Müslüman çocuklarıyla birlikte gitmelerine izin verilmişti.
Bu okullardan mezun olunca da herhangi bir şarta tâbi olmadan devlet
memuriyetlerine atanmalarına imkan sağlanmıştı5. Islahat Fermanıʹyla
(1856) birlikte gayrimüslimler, Fatih döneminden beri gayri resmi olarak
sahip oldukları cemaat olarak okullar açma ve işletme hakkını resmi olarak
elde etmişlerdi6.
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İlber Ortaylı, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi", Türkler, C.X, (Ed. Hasan Celal Güzel vd.), Ankara 2002, s.
216.
Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, C.1-2, Eser Neşriyat, İstanbul 1997, s. 725.
Bilal Eryılmaz, Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, Risale Yayınları, İstanbul 1996, s. 166; Hidayet Vahapoğlu, Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1990, s. 56.
M. Macit Kenanoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Eğitimi Üzerine", Türkiye Araştırmaları Literatürü
Dergisi, C.6, S.12. 2008, s. 181.
Ersoy Taşdemirci, "Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, S.10, 2001, s. 19.
Ergin, age, s. 726.
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Bununla bereber gayrimüslim okullarının açılması, yönetilmesi, dene‐
timi, ders kitapları, müfredat programı ve öğretim kadrosu gibi hususların
düzenlendiği ʺMaârif‐i Umûmiye Nizamnâmesiʺ (1869)7, bu alanda yapılan
düzenlemelerin en önemlisidir. Bu nizamnâme, aynı zamanda yapılacak
sonraki düzenlemelere de büyük oranda kaynak teşkil etmişti. İleride daha
ayrıntılı bilgi verileceği üzere, yapılan düzenlemeler Müslümanların olduğu
gibi gayrimüslimlerin de eğitim‐öğretim faaliyetlerinin hukuki sınırlarını
belirlemişti.
19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Ankara Sancağıʹndaki
gayrimüslimlerin eğitim‐öğretim faaliyetlerini değerlendireceğimiz bu ça‐
lışmada; sancak içerisindeki demografik yapı ortaya konduktan sonra gay‐
rimüslimlerin hangi kaza ve kasabada okulları bulunduğu, bu okullarda
okutulan derslerin neler olduğu ve açılan okulların düzenlemeler çerçeve‐
sinde işleyip işlemediği gibi hususlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunların
yanında, Ankara Sancağıʹnda bulunan gayrimüslim okullarında verilen
eğitim, öğrencilere okutulan ders kitapları ve sosyo‐kültürel etkinliklerin
teftişi esnasında herhangi bir sorun yaşandı mı? Yaşandı ise bu sorunların
izalesi için atılan adımlar nelerdi? Okulların masraflarını karşılamakla mü‐
kellef olan şahıs veya ruhanî reislikler, bu kurumların giderlerini ne ölçüde
karşılayabiliyordu? Okulları kurucuları veya ruhanî reislikler tarafından
karşılanamayan giderler için okul idareleri hangi etkinlikler yoluyla gelir
sağlamaya çalışıyordu? İşte bütün bu meseleler, arşiv kaynaklarının bize
sağladığı bilgiler ışığında, etraflıca ortaya konmaya çalışılacaktır. Makale,
gayrimüslimlerin sancak içerisindeki nüfus durumları, gayrimüslimlere ait
eğitim kurumları, bu kurumların denetlenmesi ve mâli durumlarının ele
alındığı dört başlık altında toplanacaktır. Esas konuya geçmeden önce bu‐
rada Ankaraʹnın idarî durumu ve o döneme ait nüfus durumu hakkında
kısa bir bilgi vermek, incelediğimiz bölgenin demografik yapısının daha iyi
anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
I. 19. YÜZYILIN SONLARI İLE 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AN‐
KARA SANCAĞIʹNDA GAYRİMÜSLİM NÜFUSU
19. yüzyılın sonlarında Ankara Vilayeti; Ankara (merkez), Kayseri,
Yozgat ve Kırşehir sancaklarından oluşan bir idarî yapıya sahipti. Ankara
Sancağı toplam on iki kazadan oluşuyordu8. 1893 yılı nüfus verilerine göre
Ankara Sancağıʹnın toplam nüfusu 290.813ʹtü. Bunun 274.984 (%94,5)ʹünü
7
8

Düstur, I. Tertip, C.II, s. 184-219.
1308-1309 (1891) Ankara Vilayet Salnamesi (Ankara Vilayet Salnamesi, bundan sonra AVS olarak yazılacaktır), s.
313-314.
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Müslüman, 15.829 (5,5)ʹunu da gayrimüslim nüfus oluşturuyordu. Sancak
dâhilinde yaşayan gayrimüslimlerden 8.367ʹsi (ki bu da sancaktaki gayri‐
müslim nüfusun %52ʹsine tekabül ediyor) merkez kazada bulunuyordu.
Diğer gayrimüslim nüfus ise Zir, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Sivrihisar,
Haymana ve Kalecik kazalarında yaşıyordu. Bu tarihlerde Mihalıccık, Bâlâ,
Çubuk ve Yabanâbat (Kızılcahamam) kazalarında herhangi bir gayrimüslim
nüfusa rastlanmıyor. Sancak dahilindeki toplam gayrimüslim nüfusun
%50ʹsini Ermeniler, %35ʹini Katolikler, %10,5ʹini Rumlar, %2,8ʹini Yahudiler
ve %1,7ʹsini de Protestanlar oluşturuyordu9.
1906/7 yılları nüfus verilerine göre ise Ankara Sancağıʹnın toplam nüfu‐
su 372.407 olmuştu. Bunun 350.591 (%94,1)ʹini Müslüman , 21.816 (%5,9)ʹsını
da gayrimüslim nüfus oluşturuyordu. 1893 nüfus verileriyle kıyaslandığın‐
da sancakta nüfusun genel olarak arttığı anlaşılmaktadır. Yine bu verilere
bakarak sancak içerisindeki Müslim‐gayrimüslim oranının da, %1ʹin altında
dahi olsa, gayrimüslimler lehine biraz yükseldiği görülmektedir10.
Birinci Dünya Savaşıʹnın hemen öncesinde Ankara Sancağıʹnın idarî
taksimatında değişiklik olmuş, kaza sayısı merkezle birlikte sekize düşmüş
ve nüfusu da bir önceki verilere göre gerilemiştir. Bu tarihlerde sancağın
genel nüfusu 320.167 olup; bunun 305.483 (%94,4)ʹünü Müslüman, 18.036
(%5,6)ʹsını da gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Bu gayrimüslim nüfusun da
%86,5 (15.599)ʹi Ankara merkez kazada yaşıyordu11. Yani 1890ʹlarda sancak
dahilindeki gayrimüslimlerin yarısı (%52) Ankara merkezinde yaşarken,
1910ʹlu yılların başında, değişik nedenlerden dolayı, %85,6ʹsının merkez
kazada ikamet etmeye başladığı görülmektedir. Nüfus verilerinden de anla‐
şılacağı üzere sancakta, incelediğimiz zaman dilimi içerisinde, yabancı dev‐
let tebaasına ait nüfusa rastlanmamaktadır.
II. GAYRİMÜSLİMLERE AİT EĞİTİM KURUMLARI VE MÜFRE‐
DATLARI
Maârif‐i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 3. maddesinde “her mahallede veya
köyde ve icabına göre bir iki mahalle veyahut iki köyde lâakal (en azından) birer
sıbyan mektebi bulunacak ve muhtelit (karışık) olan köy ve mahallelerde İslâm
mektebi başka ve etfâl‐i gayr‐i Müslime mektebi başka olacaktır” ifadeleri yer al‐
maktaydı12. Bu madde ile Müslim ve gayrimüslim çocuklarının gidecekleri
9
10

11
12

Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1831-1914, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 266-269.
Karpat, age, s.336-337. 1325 (1907) AVS, s. 344'te verilen nüfus bilgilerine göre Ankara Sancağı'nda 344.019'u
Müslüman, 19.531'i gayrimüslim olmak üzere toplam 363.550 kişi yaşıyordu. Ancak gerek rakamların toplanmasında
gerekse kazalar bazında verilen bilgilerle tablo halinde verilen genel bilgiler arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır.
Bundan dolayı salnamelerdeki bilgilerin ihtiyatla kullanılmasında yarar vardır.
Karpat, age, s. 362-363.
Düstur, Tertip I, C.II, s. 184.
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okulların ayrı olması gerektiğine hükmedilmişti. Böylece din farkına göre
sıbyan mektepleri birbirinden ayrılırken ilköğretimin dinî esasları ihtiva
edecek şekilde yapılacağı da belirtilmiş olmaktaydı.
İncelediğimiz dönemde Ankara Sancağı’nda gayrimüslimlere ait top‐
lam 14 sıbyan mektebi mevcuttu. Bunlardan sekizi Ankara merkezinde idi.
Rum, Ermeni, Katolik Ermeni ve Musevi cemaatlerinin hem kızlar hem de
erkekler13 için ayrı ayrı okulları vardı. Rum ve Musevilerin merkez kaza
dışında bu derecede kayıtlı başka okulları yoktu. Ermenilerin ise merkez
kaza dışında Nallıhan, Sivrihisar ve Kalecik kazalarında birer, Zir Kazasıʹnın
Estanos Kasabasıʹnda ise iki okulları vardı. Zir Kazasıʹnda bir de Protestan‐
lara ait okul mevcuttu14.
Bir mahallede veya köyde bir cemaate ait iki mektep varsa bunlardan
biri erkek çocuklara, diğeri de kız çocuklara tahsis edilecekti. Bu imkânı
bulamayan yerlerde ise kız ve erkek çocuklar aynı mektepte okuyacaklar‐
dı15. Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi, sıbyan mektebi derecesinde, sancak‐
ta kızlara tahsis edilen gayrimüslim okulu sadece Ankara merkezinde gö‐
rülmektedir. Gayrimüslimlerin yaşadığı diğer kazalarda İnas (kız) Sıbyan
Mekteplerinin olmaması, kızların da erkeklerle birlikte aynı okullarda öğre‐
nim gördüğünü göstermektedir.
Nizamnâmenin 6. maddesinde sıbyan mektebinin tahsil süresinin dört
sene olduğu belirtildikten sonra Müslümanlara ait mekteplerde okutulacak
derslerin isimleri zikredilmiş, gayrimüslimlere ait mekteplerde ise kendi
dinî usullerince ruhani reisleri tarafından ve kendi lisanlarıyla öğretim yapı‐
lacağı belirtilmişti.
Gayrimüslim okullarının programları, bazı farklılıklara rağmen, genel‐
de benzer özellik taşıyordu. Bu okullarda cemaatlerin kendi dillerinin öğre‐
timi birinci sınıftan itibaren başlıyordu. Dördüncü sınıftan itibaren ise mut‐
laka bir Avrupa dili (İngilizce, Almanca veya Fransızca) öğretilmeye başla‐
nıyordu. Musevî okullarında anaokulundan itibaren İbranice, Türkçe ve
Fransızca öğretilirken üçüncü sınıftan itibaren ise Almanca okutulurdu16. Bu
dönemde Ankara Musevi okulunda öğrenim gören bir öğrenci mezun ol‐

13

14

15
16

Musevi Cemaatinin erkek çocuklarına ait bu okul 1889 senesinde açılmıştı. Daha sonra Yahudi Mahallesi'nde kızlar
için de üç sınıflı bir okul açılmıştı. Bunun için bk. Beki L. Bahar, Efsaneden Tarih'e Ankara Yahudileri, Pan Yayıncılık,
İstanbul 2003, s. 55.
1308-1309 (1891) AVS, s. 236-286; 1318 (1900) AVS, s. 125-176; 1325 (1907) AVS, s. 123-188; 1320 (1902) AVS, s.
198-385.
Düstur, Tertip I, C.II, s. 186.
Erdoğan Keskinkılıç, "Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Okulları (Eğitim-Yönetim-Denetim)", Türk Kültürü İncelemeleri
Dergisi, S.23, İstanbul 2010, s. 76; Gayrimüslim okullarında Türkçe'nin okutulduğuna dair bilgi için bk. İbrahim Halil Aytar, "Modernleşme Döneminde Osmanlı Devletinde Tarsus ve Mersin'deki Azınlık Okulları", Tarihin Peşinde, S. 13,
2015, s. 224.
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duğunda Fransızcaʹyı rahat konuşabiliyordu17. Dolayısıyla gayrimüslim
okullarının eğitim kalitesi devlet okullarına nazaran daha iyiydi. Bundan
dolayı bazı Müslüman aileler çocuklarının daha iyi bir eğitim almaları için
gayrimüslim okullarını tercih ediyordu. Ankaraʹdaki Musevi okulları da, bu
sebebe bağlı olarak, Müslüman çocukların gönderildiği eğitim kurumları
arasında yer alıyordu18. Aslında devlet, bu tür okullarda kimi zaman verilen
zararlı bilgileri hesaba katarak, Müslüman çocukların gayrimüslim okulla‐
rına gönderilmemesini tavsiye ediyor ve yeri gelince gerekli makamlara
bunun engellenmesi yönünde uyarılarda bulunuyordu. Buna rağmen, bu
okulların devlet okullarına nazaran daha kaliteli eğitim vermesi ve en az bir
Avrupa dilini öğretiyor olması bu okullara rağbeti artırıyordu19.
1896 yılında yayınlanan “Vilâyât‐ı ŞâhâneMaârif Müdürlerinin Vazâifini
Mübeyyin Tâlimat”ın 34. maddesinde “mekâtib‐i gayri müslimede lisân‐ı Os‐
manînin tedris ettirilmesi mukarrer olduğundan Türkçe derslerinin mektebin dere‐
cesine göre şâkirdânca kâbil‐i istifâde olacak bir surette tedrisine ait vesâile tevessül
edilecektir” hükmü yer almıştı. Bununla gayrimüslim okullarında Türkçe
derslerinin öğretim programı kapsamına girdiği, bu sebeple okulun öğretim
kademesindeki yerini dikkate alarak öğrencinin öğrenebileceği ölçülerde
yararlanmasının takip edilmesi istenmekteydi. Türkçe’nin başta kasabalar
olmak üzere zamanla köylerde bulunan gayrimüslim okullarına kadar yay‐
gınlaştırılması hedefleniyordu20. Öyle ki, Türkçe derslerinin okutulması
amacıyla görevlendirilecek muallimlerin gideri için devlet maddi destek de
sağlamaktaydı21. Örneğin, 1909 yılında Aydın Kasabası’nda bulunan Rum‐
lar, mekteplerinde “lisan‐ı resmî‐i Osmanî’nin tedrisi için tayin olunacak mual‐
lim”e ihtiyaç duyduklarından bahisle valiliğin bu konuda kendilerine gerek‐
li ödeneği yapmasını talep etmişlerdi. Bu talep üzerine Maârif Nezâreti Ay‐
dın Vilayetiʹnden, sözü edilen taleplerin karşılanması için 1909 yılı bütçe‐
sinden ve vilayetin maârife ait gelirlerinden gerekli ödeneğin yapılmasını
istemişti22. Böyle bir talebin Ankaraʹda bulunan gayrimüslim okulları adına
da yapıldığını görüyoruz. Ankara Maârif Müdürlüğü, Ankara merkezinde
bulunan Rum, Ermeni, Katolik ve Musevî okulları için dört ʺlisân‐ı Osmânî
muallimiʺ görevlendirmişti. Müdürlük, muallimlerin her birine aylık 150ʹşer
17
18
19
20

21

22

Bahar, age, s. 55.
Ahmet Şerif, Anadolu'da Tanin, C.I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 73.
Keskinkılıç, agm, s. 76-80
Vahapoğlu, age, s. 88; Ankara'da bulunan gayrimüslim okullarında "Elifbâ-yı Osmânî" ve "Muhtasar Sarf-ı Osmânî"
derslerinin okutulduğuna dair bkz. BOA MF.MKT., 672/65-5.
Kenanoğlu, agm, s. 189; Turgay Akkuş, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bursa Kent Merkezinde Gayrimüslimler, Libra
Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 173.
Muttalip Şimşek, 20. Yüzyılın Başlarında Aydın ve Muğla Sancaklarında Gayrimüslimlerin Demografik ve SosyoEkonomik Durumları (1900-1925), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Konya 2013, s. 139.
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kuruş, yıllık ise toplamda 7.200 kuruş ödeme yapacaktı. Bu ödemenin yapı‐
labilmesi için Maârif Nezâretiʹnden müsâade istenmişti. Masraf için kaynak
olarak da vilayetin maârif gelirleri gösterilmişti. Hatta gayrimüslim okulla‐
rında görev yapan Lisân‐ı Osmanî mualimleri, 1901 yılında Maârif Nezâre‐
tiʹne bir dilekçe yazarak yardım dahi istemişlerdi. Muallimler dilekçelerin‐
de, kendilerinin valilik tarafından ʺmekâtib‐i gayr‐i Müslime lisân‐ı Osmânî
muallimliğineʺ tayin edildiklerini, ancak bir senedir yarım maaş aldıklarını
belirtmişler ve bu durumun hakkaniyete yaraşmayacağından bahisle kendi‐
lerine yardımcı olunmasını talep etmişlerdi23.
Bu talep Mekâtib‐i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliğiʹnce de değer‐
lendirilmiş, ancak vilayetin o sene maliyeye ödemesi gereken vergi gelirin‐
deki noksandan dolayı kabul edilmemişti. Bunun üzerine Maârif Nezâreti,
Ankara Maârif Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, muallimlerin maaşlarının
mahallî imkanlarla karşılanması tavsiyesinde bulunmuştu24.
Bu aksaklıklara rağmen bu okullarda Türkçe öğretiliyordu. Ancak iste‐
nilen seviyede değildi. 1909 yılında Anadoluʹyu gezen ve Ankaraʹdaki gay‐
rimüslim okullarını da gözlemleyen Tanin Gazetesi yazarı Ahmet Şerifʹin şu
ifadeleri, belirtilen hususa açıklık getirmesi açısından önemlidir:
ʺ Muhterem Ermeni vatandaşlarımızın okuluna, kaymakam beyle gittik. Uzun
bir dershânede, elli kadar öğrenci vardı. Nâzik ve iltifât eden müdür efendi, bizi
karşıladı. Okulun teşkilâtı, öğretimi hakkında bilgi verdi. Durumu ve hareketleri,
öğrencisinden canlı eserlerinden, emin olduğunu anlatıyordu. Kaymakam, dört‐beş
efendi çağırttı, çeşitli derslerden, coğrafya, hesâb, Türkçe ve Arabca gramer gibi
benzeri derslerden sorular sordu. Çocuklar hepsine iyi cevâblar veriyorlardı. Yalnız,
bu vatan yavrularına, meselâ, coğrafyada, kıtʹaların ve memleketlerin, hesâbta bazı
deyimlerin Türkçe öğretilmemesini doğru bulmuyorum. Çünki, saygıdeğer vatan‐

23

24

BOA MF. MKT., 714/46-10 (Ek-1). Rum, Ermeni ve Musevi Okullarındaki Lîsân-ı Osmâni muallimlerinin imzası ile
sunulan dilekçe şu şekildeydi: "Ma'ruz-u çâkirkimesneleridir. Lisân-ı azebü'l-beyân-ı Osmânînin memâlik-i mahrûse-i
şâhânede bulunan milel-i gayr-i müslime mekâtiblerinde dahi neşr ve ta'mimi olbabda şeref-südûr buyrulan irâdât-ı
hikmet âyât-ı hazret hilâfetpenâhi iktizâ-yı celîlinden bulunduğu mukaddemâ ta'mimnâme-i âli-i dâvâr-ı fehmîleriyle
vilâyât-ı şâhâne maârifi dârelerine tebliğ-i keyfiyet buyrulmuş ve âna binâen olbabdaki irâde-i seniyye-i hazret-i padişâhînin Ankara vilâyet-i celîlesincede tatbîki cihetine gidilerek geçen sene çâkirlerinizin buradaki mekâtib-i gayr-i müslime lîsân-ı Osmânî muallimliğine ta'yin ve keyfiyet makâm-ı vilayet-i müşârun ileyhâdan rüesâ-yı rûhâniyeyede resmen
tebliğ buyrulmuş ve bir senedir nısf maaşla şu hizmetinin îfâsında terâzi-i kusur ve nekkâs edilmemiş olduğundan
tasdik-i asâliyet me'mûrîn-i bendekânemizle maaşımızın tam olarak i'tâ buyrulması hususuna dâir gerek vilâyet-i celîleden ve gerek maârif müdürîn-i âliyesinden mükerreren nezâret-i celîle-i fehîmânelerine arz ve inhâ edilmiş isede henüz
bir cevabı şerefzuhur etmemiş bu ise âmâl-i mehâsin-i isti'mâl? hazret-i şehinşâhî ve marzi-i âlîye mugayir bulunduğundan ve cereyan eden muâmeleden mekâtib-i mezbûre hey'etinin habîr olmaları cihetiyle bu sûret-i rüesâ-yı
rûhânîden makâm-ı istirhâmda arz-ı atiyye-i âliye kılınacağı his olunmasına ve sevk-i zarûretle taraf-ı çâkirânemizden
dahi makâm-ı muallâ-yı derbâr şevketkarâre arz ve ilticâ mecbûriyetinde bulunduğumuza binâen tasdik-i asâletimizle
bir seneden beri bu bâbda vâki' olan ikdâm ve ihtimâmımıza mükâfaten diğer nısf maaşlarımızın dahi i'tâsı hususu
müsâade-i merhametâ'de-i âli-i destûr-u â'zamları kemâl-i ba's ile istirhâm ediliyor isede kâtibe-i ahvalde emr u ferman
hazret-i minlehü'l-emrindir" 22 Cemaziyelahir 1319/ 22 Eylül 1317 (5 Ekim 1901).
BOA MF. MKT., 714/46-5 ve 7.
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daşlarımız, Türkçeʹyi bizim kadar bilirler. Derslerde kullanırlarsa, daha kolay ve
fayda verici olacağını zannediyorumʺ25.
Gayrimüslim okullarında Türkçe öğretiminin önemine vurgu yapan di‐
ğer bir değerlendirme de Ankara Maârif Müdürlüğü tarafından 1895 yılın‐
da Maârif Nezâretiʹne gönderilen bir yazıda yer almıştı. Müdürlük, Anado‐
luʹnun çoğu yerlerinde olduğu gibi Ankaraʹdaki Ermeni ve Rumların gün‐
lük hayatta Türkçeʹyi yaygın olarak kullandıklarını, Türkçeʹnin layıkıyla
öğretilmesi halinde eğitim‐öğretim seviyesinin yükseleceğini ve bu okullar‐
da yetişen çocukların devlete bağlılığının artacağını belirtmişti26.
Sıbyan okullarını bitiren gayrimüslim çocukları, bir üst okul olan rüşti‐
yelere devam ediyordu. II. Mahmut devrinde, sıbyan mekteplerinin yetersiz
olduğu düşüncesiyle bu okulların üstünde, ʺsınıf‐ı sânîʺ denilen ve daha
sonra ‘rüşdiye’ olarak anılacak okulların açılmasına karar verilmişti27.
1867’ye kadar Rüştiyelere gayrimüslim çocuklar alınmazken büyük devlet‐
lere karşı, eğitim alanında Osmanlı tebaası arasında bir fark olmadığını gös‐
termek amacıyla, bu tarihten itibaren Hıristiyan çocukları da bu okullara
alınmaya başlanmıştı28.
Maârif‐i Umûmiye Nizamnâmesi diğer birçok alanda olduğu gibi rüşti‐
yelerin durumu ile ilgili hususları da tespit etmişti. Nizamnâmenin 18.
maddesinde bir ikamet mahallinde beş yüz haneyi geçen nüfusun tamamı
Müslüman ise yalnız Müslümanlara, gayrimüslim ise gayrimüslimlere ait
rüştiye olacağı hükmü yer almaktaydı. Ancak nüfusun hem Müslüman hem
de gayrimüslimlerden oluşması halinde yüz haneden fazla olanlar bu tür
okulları açma müsâadesini alabilecekti.
Rüştiyelerin sayısı 1870’lerden sonra özellikle vilayetlerde hızla artmış‐
tır. İncelediğimiz döneme ait Ankara Sancağı içerisinde gayrimüslimlere ait
sadece dört tane rüştiye okulu kaydına rastlıyoruz. Bunların tamamı da
Ankara merkezinde bulunuyordu. Maârif Salnamelerine göre bu okullara
ait bilgiler şu şekildeydi29:

Liva

Kaza

Okulun
Derecesi

Okulun Men‐
sup Olduğu
Cemaat

Okulun
Yapılış
Tarihi

Öğrenci
Sayıları

Ankara

Ankara

Rüştiye

Katolik (Erkek)

1293

400

Ankara

Ankara

Rüştiye

Katolik (Kız)

1269

250

25
26
27
28
29

Ruhsat Sahibi
Ser Piskopos
Ohannes Efendi
Ser Piskopos

Şerif, age, s. 89.
BOA MF. MKT., 279/18-3.
Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 92.
Enver Ziya Karal,Osmanlı Tarihi, C.VII, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1961, s. 201.
1316 (1898) Maârif Nezâreti Salnamesi (Maârif Nezâreti Salnamesi bundan sonra MNS şeklinde yazılacaktır), s.866867; 1318 (1900) MNS, s. 1070-1071.
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Ankara

Ankara

Rüştiye

Rum (Kız)

1300

194

Ankara

Ankara

Rüştiye

Rum (Erkek)

1286

185

Ohannes Efendi
Ananyadi
Efendi
Ananyadi
Efendi

Görüldüğü gibi, bu okullardan ikisi Katolik Ermenilere, diğer ikisi de
Ortodoks Rumlara aitti. Her iki cemaate ait okulların ruhsatları mevcuttu.
Ermenilerine ait İnas (kız) Rüşdiyesi, Katolik cemaatine mensup rahibelerin
idaresinde eğitim‐öğretim faaliyetlerini devam ettiriyordu30. Rum rüştiyeleri
ise, Ankara Maârif Müdürlüğüʹnün verdiği bilgiye göre, sancak merkezin‐
deki idadi okulu seviyesinde bir eğitim‐öğretim hizmeti veriyordu31. Sancak
içerisinde Musevîlere ait bir rüştiye okulu bulunmuyordu.
Bu derecedeki okullarda okutulacak dersler arasında Dini İlimler, Muh‐
tasar Tarih ve Coğrafya, Lisan‐ı Osmanî Kavâidi (Osmanlıca Dilbilgisi),
Edebiyat, Hesap, Aritmetik, Geometri, Musiki bulunuyordu. İnas (kız) Rüş‐
tiyeleriʹnde bu derslere ek olarak dikiş ve ev idaresi gibi dersler mevcuttu.
Rüştiyelerde okutulacak dersler içinde din ve fen bilimlerine ait derslerin
öğretimi sıbyan okullarında olduğu gibi kendi lisanlarında din adamlarınca
sağlanacaktı. Gayrimüslim rüştiye okullarında Arapça ve Farsça yerine
kendi lisanlarına ağırlık verilecekti.32.
Rüştiye deredecesindeki okullardan çıkan öğrenciler bir üst okul olan
idadîlere devam ediyordu. İdadîler, rüştiye için öğrenci yetiştiren sıbyan
mekteplerinde öğretmen olarak görev alacak veya Harp Okulu ile Askerî
Tıbbiye’de okumak isteyen gençlerin eksik bilgilerini tamamlamak için
açılmıştı33. İdadî teriminin bir ortaöğretim terimi olarak kullanılması, 1869
Maârif‐i Umûmiye Nizamnâmesi’yle birlikte ortaya çıkmıştı. Bu mekteple‐
rin açılması ile Müslüman ve gayrimüslim tebaanın kaynaştırılarak ortak bir
kültürde yetiştirilmesi hedefleniyordu. Bunun için dört yıllık rüştiyelerin
üstünde, öğretim süresi üç yıl olan idadîlerin açılması düşünülmüştü.
İdadîler, bin haneden fazla olan yerlerde kurulabilecekti34.
Programları rüştiyelerden pek farklı olmayan bu okullarda 11‐14 yaş
arası öğrenciler öğrenim görmekteydi. İdadîlerde Türkçe’nin yanında Arap‐
ça, Farsça ve Fransızca, Dinî ilimler, Ahlak, Hendese, Cebir, Usul, Coğrafya,
Tarih, Hüsnü Hat, Resim gibi dersler okutuluyordu. İdadîlerin öğrenim

30
31
32
33

34

BOA DH. MKT., 1452/18.
BOA MF. MKT., 279/18-3.
Düstur, Tertip I, C.II, s. 187-190.
Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul
1991, s. 130.
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S.2008, Pegem Akademi, Ankara 2009, s. 166.
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süresi üç yıldı. Daha sonra rüştiyelerle birleşerek öğrenim süresi yedi yıla
çıkarılmıştı35.
20. yüzyılın başlarında Ankara Vilayetiʹnde gayrimüslimlere ait idâdi
okulları sadece Kayseri ve Yozgat Sancaklarında vardı. Ankara Sancağında
ise herhangi bir gayrimüslim idadisi mevcut değildi36. Ankara Sancağıʹnda
yaşayan gayrimüslim çocuklarının bir kısmı, Müslümanların da devam
ettiği Ankara Mekteb‐i İdâdisiʹnde öğrenim görüyorlardı. 1896 yılında bu
okula devam eden 110 öğrenciden 23ʹü gayrimüslimdi37. 1898 yılında ise
okulda öğrenim gören 111 öğrencinin 17ʹsi gayrimüslimdi38. Dolayısyla,
devlet tarafından açılan bu okullarda Müslim‐gayrimüslim ayrımı yapıl‐
mamış ve aynı okulda eğitim görmeleri temin edilmişti.
III. GAYRİMÜSLİMLERE AİT OKULLARIN DENETİMİ
Klasik dönemde, gayrimüslim cemaatlerin idare ettikleri okullar tama‐
men müstakil bir niteliğe sahipti. Gayrimüslimler bu cemaat okullarında
millî dillerinde eğitim yapmakta ve ders programlarını diledikleri gibi dü‐
zenlemekteydiler. Devlet bu okulları, önceleri hiç denetlememiş ya da de‐
netlemeye lüzum görmemiştir. Böylesine özerk bir statü içinde hareket ede‐
bilme imkânına sahip olan gayrimüslim okulları, zamanla gayrimüslimlerin
kendi tarih ve kültürlerinin öğretildiği, bağımsızlık fikirlerinin aşılandığı ve
hatta millî istiklalleri uğrunda, yabancı devletlerin siyasetlerine âlet oldukla‐
rı kurumlar haline gelmişti39.
1839 Tanzimat Fermanı’nda, farklı din ve mezhep mensuplarının otur‐
dukları bölgelerde kendi kilise, okul vs. tamir etmelerine, bakımını yapma‐
larına izin veriliyor, ancak bu gibi kurumların yeniden açılabilmesi için
mülkî açıdan bir engelin olup olmadığının araştırılarak izin verilebileceği
hükme bağlanıyordu. 1856 Islahat Fermanı’yla da, bütün cemaatlerin sanat,
sanayi ve genel eğitim verecek okullarını açmalarına yetki verilmiş, ancak
bunlar bir maârif meclisinin gözetim ve denetimine bırakılmıştı. Bu sayede‐
dir ki, bu tarihten itibaren gayrimüslim okullarının sayısında hissedilir bir
artış yaşanmıştı40.
Bu kısmi düzenlemelere rağmen gayrimüslim cemaat okulları denetim‐
den ve kanunî bir kontrolden uzak durumdaydı. 1869 Maârif‐i Umûmiye
Nizamnâmesi’ne kadar bu durum böyle devam etmişti. Bu nizamnâme,
hem eğitim hem de yönetim açısından bir dönüm noktası niteliği taşımak‐
35
36
37
38
39
40

Kodaman, age, s. 127.
1318 (1900) MNS, s. 1070-1071.
1316 (1898) MNS, s. 848.
1318 (1900) MNS, s. 1054.
Eryılmaz, age, s. 167.
Vahapoğlu, age, s. 41 ve 60.
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taydı. 1869 yılından itibaren Osmanlı Devletinin eğitim ve kültürle ilgili
konuları bu nizamnâmede yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmeye
çalışıldı.
Nizamnâme ile okullar iki ana bölüme ayrılmış; devlet kendi okulları‐
nın her türlü sorumluluğunu üstlenirken, fert veya cemaat okullarının kuru‐
lup yönetilmesini kurucularına bırakmış, sadece denetlenmesi görevini
üstlenmişti41. Bu dönemde gerek devlet okullarının gerekse gayrimüslim
okullarının sayı ve çeşitliliğindeki artış, bu okulların ʹteftişʹi lüzumunu da
beraberinde getirmişti. Böylece devletin hem kendi okullarının hem de gay‐
rimüslim ve yabancı (misyoner) okullarının denetlenmesi sağlanacaktı ki,
bu önemli bir gelişmeydi. Ancak nizamnâme, özellikle gayrimüslim ve ya‐
bancı okullar için gereği gibi uygulanamadı42.
1876 Kanun‐ı Esasi’sinin 15 ve 16. maddelerinde her Osmanlı vatanda‐
şına özel veya genel eğitim imkânı tanınarak gayrimüslimler ʺOsmanlılıkʺ
kimliği altında toplanmak istenmiş ve devletin tüm okullar üzerindeki de‐
netleme hakkı belirtilmişti43. Ancak devletin gayrimüslim okullarını bir
statüye kavuşturmak ve devlet denetimini sağlamak amacıyla yaptığı dü‐
zenlemelerde istenilen başarı sağlanamamıştı. Yine 1881 yılında yapılan
düzenleme ile bütün okulların ve eğitim yerlerinin gözetim yetkisinin
Maârif‐i Umûmiye Müdürüne ait olduğu, okulların nizamnâme hükümleri
çerçevesinde müfettişlerce denetleneceği belirtilmişti. II. Abdülhamidʹin bu
okullar üzerinde devlet denetiminin sağlanması yönündeki ısrarı üzerine
nihayet, 6 Mayıs 1886’da gayrimüslim ve yabancı okulların teftişi ve prog‐
ramları ile kitaplarının incelenmesi için Maârif Nezâreti bünyesine ʺMekâtib‐
i Gayr‐i Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği İdaresiʺ kurulmuştu44. Böylece gay‐
rimüslimlerin özel okulları ile yabancı devlet okulları üzerinde ilk kez ʺmü‐
fettiş‐i mahsusaʺ aracılığı ile denetim sağlanmaya çalışılmıştı. 1869 Maârif‐i
Umûmiye Nizamnâmesi esas alınarak bir Müfettişlik Nizamnâmesi hazır‐
landı. Bütün okulların yeniden tanzimi, program ve kitapların incelenmesi,
öğretmenlerden diploması olmalayanlara Maârif Nezâretiʹnce imtihanla
yeniden diploma verilmesi, okulların gelir kaynakları ve giderlerinin ince‐
lenmesi gibi hususlar müfettişliğin sorumluluğu altındaydı45.
Müfettişlik Nizamnâmesi, gayrimüslim okullarının kayıt altına alınarak,
bunların ya kurucuları adına ya da okul müdürleri adına bir ruhsatname
almalarını zorunlu kılıyordu. Nizamnâmenin yayın tarihinden itibaren altı
41
42
43
44
45

Vahapoğlu, age, s.79.
Keskinkılıç, agm, s. 82.
Koçer, age, s. 209.
Kodaman, age, s. 33-36.
Keskinkılıç, agm, s. 83.
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ay içerisinde ruhsat almayan okullar kapatılacaktı. Bu tarihten itibaren gay‐
rimüslim ve yabancı okullar ʺruhsat‐ı resmîye rabtʺ edilmeye başlandı. Os‐
manlı Devletinin farklı coğrafyalarında olduğu gibi Ankara Vilayeti içeri‐
sindeki gayrimüslim okulları da ruhsatnamelerini almaya başlamışlardı.
Ankara merkezinde bulunan rüştiye derecesindeki Katolik Ermeni ve Rum
cemaatlerine mensup okulların ruhsat aldıkları kayıtlarda mevcuttur46.
Daha evvel bu tür okullar cemaatlerin ruhani reisleri tarafından yöneti‐
liyordu. Gayrimüslim okullarının bir kısmı bazı şahıslar tarafında açılan
mektepleri oluştururken, bazıları ise kiliseye bağlı olup masrafları ve temel
ihtiyaçları bizzat kilise sandıkları tarafından karşılanan ve çoğu da kilisenin
bitişiğinde olan mekteplerdi. Ruhsatnâmelerin ruhanî olmayan şahıs veya
öğretmenler üzerine yapılması mecburiyeti, özellikle taşrada, maalesef ge‐
reği gibi uygulanamadı. Örneğin Ankaraʹda bulunan rüştiye derecesindeki
Katolik Ermeni Mektebiʹne 2 Eylül 1308 (14 Eylül 1892) tarihinde Ser Pisko‐
pos Ohannes adına bir ruhsatname tanzim edilmişti. Benzer durum Ankara
Vilayetiʹnin diğer bir sancağı olan Yozgatʹta da görülmektedir. Yozgatʹta
bulunan Ermeni ve Rum mekteplerinin ruhsatnâmeleri, bölgedeki ruhanî
reislikleri adına düzenlenmişti47. Sadece Maârif Salnâmelerindeki gayrimüs‐
lim okullarının ruhsat sahipleri incelendiğinde birçok vileyette bu okulların
bazılarının ruhanî reisleri adına kayıt ettirildiği görülecektir. Örneğin İzmir,
Manisa, Aydın ve Muğladaki gayrimüslim okullarının ruhsatları ruhanî
reislikleri adına düzenlenmişti48. Dolayısıyla devletin gayrimüslim okulları‐
nın ruhsatname alma şartları arasında gösterdiği, ruhsat sahiplerinin ruhanî
reislerden olmaması ilkesine pek de riayet edilmediği ve hususiyle Anka‐
raʹda da benzer durumun görüldüğü ifade edilebilir. Bununla birlikte he‐
men belirtelim ki gayrimüslim okullarına ruhsat alma zorunluluğu ve dev‐
letin bu konudaki hassasiyeti, başta müfettişlik raporları olmak üzere49 vila‐
yetlerin Maârif Nezâretiyle veya nezaretin Vilayet Maârif Müdürlükleriyle
yaptığı yazışmalara da yansıyordu. Ankaraʹda bulunan gayrimüslim okul‐
larıyla ilgili yazışmalarda da bu durum göze çarpmaktadır50.
Müfettişlik Nizamnâmesine göre, gayrimüslim okullarında görev yapan
müdür ve öğretmenlerin Maârif Nezâreti tarafından onaylanmış bir
şehâdetnâmeye (diploma) sahip olmaları gerekiyordu. Bu belgeye sahip
olmayanların çalışmalarına izin verilmiyordu. Maârif Müdürlükleri de bu
46
47
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1316 (1898) MNS, s. 866-877; 1318 (1900) MNS, s. 1070-1071.
1318 (1900) MNS, s. 1070-1071.
1318 (1900) MNS, s. 1142-1148. Aydın Vilayeti'nde bulunan gayrimüslim okulların büyük bir kısmının ruhsat-nâmesi,
Kuşadası ve Nevahisi Metropolitliği veya Aydın Başpiskoposluğu gibi dini cemaatlerin ruhani reislikleri adına verilmişti.
Seyit Taşer, "Sivas'ta Gayrimüslim Okullar Hakkında Tutulan Rapor (1914), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, S.48, 2012, s. 408-424.
BOA MF. MKT 571/8-1, 15 Temmuz 1317 (28 Temmuz 1901); BOA MF. MKT 839/49-1, 17 Şubat 1320 (2 Mart 1905).
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duruma bağlı olarak, bölgelerindeki gayrimüslim okullarında görev yapan
müdür veya öğretmenlerin şehâdetnâmelerini, istenildiği zaman müdürlü‐
ğe ibraz etmelerini istiyordu. Örneğin, Ankaraʹda Musevî Mektebi Müdürü
David veledi Mişon, Dersaadet Hasköy Şûle‐i Maârif ve Rüşdîsi51ʹnden 1874
yılında almış olduğu şehâdetnamesini kaybettiği için Ankara Maârif Mü‐
dürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılmak istenmişti. Bunun üzerine
Mektep Müdürü David, 7 Ocak 1907 tarihili bir dilekçe ile Ankara Valili‐
ğiʹne başvurmuş ve yardım istemişti. Dilekçesinde valilik aracılığıyla mezun
olduğu okul ile irtibat kurularak yeni bir şehadetnâme temin edilmesini
talep etmişti52.
23 Aralık 1876 yılında yürürlüğe giren Kanun‐ı Esasîʹnin 16. maddesin‐
de; ʺTebaa‐i Osmaniyeʹnin terbiyesi bir siyak‐ı intizam üzere olmak için iktiza eden
esbaba teşebbüs olunacak ve milel‐i muhtelifenin umur‐ı itikâdiyelerine müteallik
olan usûl‐i tâlimiyeye halel getirilmeyecektirʺ ifadelerine yer verilmişti. Bu dü‐
zenlemeyle devlet, idaresi altındaki farklı unsurların bir arada tutulabilmesi
adına okullarda zararlı bilgilerin verilmemesini salık veriyordu. Daha önce
de ifade ettiğimiz gibi, 1886 yılında kurulan Mekâtib‐i Gayrimüslime ve
Ecnebiye Müfettişliğiʹnin sorumluluk alanlarından biri de, bu tür okullarda‐
ki ders müfredat ve programlarıyla, okutulacak ders kitaplarının incelen‐
mesiydi. Maârif Nezâreti, gayrimüslim ve yabancı okullarda zararlı eğitim,
kanunlara uymamazlık veya buna benzer aksaklıkların bulunup bulunma‐
dığına dair hususların ivedilikle nezarete bildirmeleri noktasında maârif
müdürlüklerini sık sık uyarıyordu53.
Gayrimüslim ve yabancı okullarda bağımsızlık veya milliyetçilik fikirle‐
rinin verilmesini engellemek, devletin üzerinde hassasiyetle durduğu hu‐
susların başında geliyordu. Bununla ilgili Ankaraʹdaki gayrimüslim okulla‐
rında öğrencilere ders esnasında verilen atlas ve haritalarda zararlı tabirlerin
bulunduğu tespit edilmişti. 23 Ağustos 1899 tarihinde Ankara Maârif Mü‐
dürlüğü tarafından Maârif Nezâretine gönderilen bir yazıda, Ermeni ve
Rum okullarında öğrencilere verilen ʺAsya‐yı Osmanîʺ haritasında Ermenis‐
tan tabirinin kullanıldığı, bazı şehir isimlerinin Ermenice yazıldığı; yine
Almanca ʺmektep atlasında memâlik‐i şahâneye ait kısımlardaʺ Bosna ve Hersek
bölgesinin Avusturya sınırları içerisinde gösterildiği; ayrıca Henri Kopernik
tarafından hazırlanıp 1867 yılında Berlinʹde basılan ʺAsya‐yı Osmanîʺ harita‐
sında da Ermenistan tabiri kullanıldığının tespit edildiği ifade ediliyordu.
Ankara Maârif Müdürlüğü, bu tesbitin akabinde bu materyallere el koymuş
51
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Musevilere ait olan bu okul İstanbul'da bulunuyordu.
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ve bir paket içerisinde nezarete gönderilmek üzere postaya verildiğini bil‐
dirmişti54. Postaya verilen materyallerle ilgili bilgileri, maârif müdürlüğü
farklı bir pusulada hazırlamış ve bunu da nezârete iletmişti. Gayrimüslim
okullarında okutulan ve zararlı olduklarına hükmedilip el konulan mater‐
yallere ait bilgiler şu şekildeydi55:
15 Mayıs 1315/27 Mayıs 1899 tarihinde ele geçirilen materyaller:
Harita ve Atlasın İsmi
Asya‐yı Osmanî Hari‐
tası
Mektep Atlası

Dili
Ermenice

Basıldığı Yer
Venedik

Almanca

Laipzig

Basıldığı Yıl
1849

Ele Geçirildiği Yer
Ankara Ermeni Mekte‐
bi
Ankara Ermeni Mekte‐
bi

28 Haziran 1315/ 10 Temmuz 1899 tarihinde ele geçirilen materyaller:
Harita ve Atlasın İsmi
Tarih ve Coğrafya
Atlası
Asya‐yı Osmanî Hari‐
tası

Dili
Fransızca

Basıldığı Yer
Paris

Basıldığı Yıl
1865

Ele Geçirildiği Yer
Ankara Rum Mektebi

Fransızca

Berlin

1867

Ankara Rum Mektebi

Gayrimüslim okullarında öğrencilere verilen ve zararlı içeriklere sahip
olduklarına kanaat getirilip el konulan materyaller sadece harita ve atlaslar
değildi. Kitaplar da inceleniyor ve devletin birliğine ve selametine zarar
veren bilgilerin tespiti halinde gerekli işlemler yapılıyordu.
Londraʹda İngilizce ve Rumca olarak ʺKiliselerin İttihadıʺ adıyla basılan
bir kitap Ankara Rum Metropolitliğine, yine Ermenice yazılmış bir ilm‐i
hayvanat, bir hesap ve bir de gramer kitabı posta yoluyla Ankaraʹda Terzi
Petri adına gönderilmişti. Ankara Posta Müdürlüğünde görevli sansür me‐
murunun uyarısıyla Telgraf ve Posta Nezâretine gönderilen bu kitaplar
burada incelenmişti. Kitabın incelemesini postahanede Muayene‐i Matbuata
Memur Sansür Müdürü Levil Efendi yapmış, incelememe sonucunda kita‐
bın künyesindeki ʺittihadʺ tabirinin Ortodoks ve Protestan kiliselerinin bir‐
liği manalarını taşıdığını, başka bir mânayı ihtivâ etmediğini ve bundan
dolayı bu kitabın ruhanî reisliklere iletilmesinde bir sakınca olmayacağını
ifade etmişti. Ermenice yazılan diğer kitapları ise, yine postahanede görevli
Ermenice Kitap ve Risaleler Sansürü Memuru Mahmud Süreyya Bey ince‐
lemişti. Süreyya Bey, Venedikʹte basılan bu kitapların daha evvel kontrol
edilerek okullarda okutulmasında bir sakınca olmayacağına dair rapor ve‐
rildiğini, ancak dikkatli bir inceleme neticesinde ʺİlm‐i hayvanat ve ilmüʹl‐
insanʺ adlı kitabın çoğu sayfalarında zararlı tabirler bulunduğunu ve dola‐
yısıyla gayrimüslim okullarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerek‐
54
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BOA MF. MKT., 455/1-2.
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tiğini beyan etmişti. Bunun üzerine Maârif Nezâreti 14 Mayıs 1905 tarihinde
Ankara Maârif Müdürlüğüne bir yazı göndererek, ifade edilen bilgiler ışı‐
ğında adı geçen kitabın okullarda okutulmaması gerektiğini ve gerekli ted‐
birlerin alınmasının lüzumunu belirmiştir56.
Yine Ankara Ermeni Mekteplerinde okutulmak üzere İstanbulʹdan Er‐
meni Avadis tarafından Ankaraʹya getirilen 10 adet Muhtasar Sarf‐ı Osmanî
ile 15 adet Elifbâ‐yı Osmanî adlı kitapların arasında iki adet ʺYeni? Vefâʺ
ismini taşıyan bir kitaba rastlanmıştı. Ankara Maârif Müdürlüğü, bu son
kitabın Oseb Hafafyan Matbaasında basıldığını ancak kimin eseri olduğu‐
nun ve ruhsatnamesinin olup olmadığının tesbit edilemediğini nezârete
bildirmişti57. Maârif Nezâreti ise, Elifbâ‐yı Osmanî ile Muhtasar Sarf‐ı Os‐
manî adlı kitapların ruhsatnâmeleri bulunduğunu, ʺYeni? Vefâʺ adlı kitaba
da 1896 yılında Dimitri Peraskevas tarafından ruhsatname aldığını ancak
yeniden incelenmesinin daha faydalı olacağını belirtmişti. Konunun takibi
ve gereğinin yapılması için bilgiler 13 Ekim 1902 tarihinde Mekâtib‐i Gay‐
rimüslime ve Ecnebiye Müfettişliğiʹne havale edilmişti58.
Gayrimüslim okullarının denetlenmesi hususunda sadece burada öğ‐
rencilere verilecek kitap, harita veya atlaslar teftişe tabi tutulmuyor, diğer
kültürel etkinlikler de sıkı takip altına alınıyordu. Nitekim bir sonraki bö‐
lümde daha detaylı bilgi verileceği üzere, gayrimüslim okullarının menfaa‐
tine yapılacak olan piyes veya diğer temsillerin içerikleri kontrol ediliyordu.
Ankaraʹdaki Musevî cemaatine bağlı okullar yararına yapılması düşünülen
ʺKıssa‐i Yusufʺ adlı tiyatro oyunu da içeriğinin sakıncalı görülmesi nedeniy‐
le engellenmişti59.
Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere, devlet gayrimüslim okullar üze‐
rinde tesis etmeye çalıştığı denetim vesilesiyle, birlik ve düzenin devamı
yönünde yapılan eğitim öğretim faaliyetlerine müdahil olmazken, bu tür
okullarda yetişen çocukların zihinlerini bozacak her türlü bilgi kaynağını da
engellemeye çalışmıştır.
II. Meşrutiyetʹin ilk yıllarında gayrimüslim okullar üzerindeki denetim
biraz gevşemişti ancak 1914 yılında kapitülasyonların kaldırılmasıyla Os‐
manlı Devleti, daha önce sıkıntı çekilen fakat düzenleme yapılmayan bazı
konularda yeni düzenlemeler yapma imkânı bulmuştu. Bu çerçevede 1915
tarihli “Mekâtib‐i Husûsiye Talimatnâmesi” çıkarılmıştır. Talimatnâmeye göre,
gayrimüslim cemaatler tarafından yapılacak mekteplerin köy veya mahalle
dâhilinde olmakla beraber “vüs’at ve gürültüleri mevcut sair mekâtib ile diğer
56
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cemaat mâbedinden işidilemeyecek derecede uzak bulunma”sı şartı getirilmişti.
Ayrıca bu okullarda okutulacak Türkçe ile Türkiye tarihi ve coğrafyası ders‐
lerinin Türkçe olarak Türk muallimler tarafından okutulması mecburiyeti
getirilmiştir60.
IV. GAYRİMÜSLİM OKULLARININ MÂLİ DURUMU
1869 Maârif‐i Umûmiye Nizamnâmesiʹnin 129. maddesinde gayrimüs‐
lim ve yabancılar tarafından açılacak okulların mâli yapılarına ilişkin,
ʺMekâtib‐i husûsiye bazı mahallerde cemaatler tarafından veya gerek tebaa‐i ecnebi‐
yeden olan efrad ve eşhasdan biri cânibinden ücretli veya ücretsiz olarak ihdas ve
teʹsis olunan mekteplerdir ki bunların masârifât ve muhassasâtı ya müessisleri tara‐
fından veyahut merbut oldukları vakıflar cânibinden idare ve rüʹyet kılınırʺ denil‐
mişti61. Buna göre, bu tür okulların masrafları bunları kuran şahıslar veya
kurumlar tarafından karşılanacaktı. Devlet bu noktada herhangi bir yüküm‐
lülük üstlenmemişti.
Osmanlı Devletinin farklı vilayetlerinde62 olduğu gibi Ankaraʹda bulu‐
nan gayrimüslim mekteplerinin de masrafları, gerek o bölgede bulunan
gayimüslim zenginler tarafından, gerek bağlı oldukları cemaatler/kiliseler
aracılığıyla, gerekse tertip edilen tiyatro veya piyango gibi etkinliklerden
elde edilen gelirlerle karşılanıyordu. Buna rağmen masraflarını karşılamak‐
ta zorlanan okullar vardı. Ankara Maârif Müdürlüğü tarafından 28 Haziran
1895 tarihinde Maârif Nezâretine gönderilen bir yazıda böyle bir duruma
dikkat çekiliyordu. Maârif Müdürlüğü bu yazıda özetle, Ankaraʹda bulunan
Rum Mekteb‐i Rüşdiyesi ile Ermeni Mektebinde öğrenim gören ʺfukarâ‐
yıetfalin (fakir çocukların)ʺ zarûri ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 1315 senesi
Ankara Mekteb‐i İdâdisi tahsisatından kalan on bin kuruşun bu okullara
tahsis edilip edilemeyeceğini soruyordu. Ayrıca, bu okulların ʺağniyâ‐yı
milletin iânâtı (zenginlerin yardımı)ʺ sayesinde oldukça geliştikleri ancak
yine de mâli sıkıntılar çektikleri ifade edildikten sonra bu okullara yardım
etmenin birliğimizi kuvvetlendireceği de belirtilmişti63.
Maârif Nezâreti ise 25 Ağustos 1895 tarihinde bu yazıya verdiği cevap‐
ta, ilgili talebin değerlendirildiğini ve Ankara Mekteb‐i İdâdisinin 1315 yılı‐
na ait bütçesinden artan meblağın başka bir yere harcanmasının caiz olma‐
yacağını ifade etmiş; buna bağlı olarak zikredilen okullara vilâyet dahilin‐
den başkaca bir kaynak bulunup destek olunmasını tavsiye etmişti. Nezâret,
böyle bir yardımın vukûu halinde diğer vilâyetlerdeki gayrimüslim okulla‐
60
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rının da bunu misal göstererek ʺtahsisat ve iânât (yardım)ʺ talebinde bulun‐
malarının muhtemel olduğunu belirtmişti. Bu husus göz önünde bulundu‐
rularak bu tür uygulamalara tevessül edilmemesini istemişti64. Görülüyor
ki, basit bir yardım talebi gibi görünse de, ilerleyen zamanlarda diğer gay‐
rimüslim okullarının da bu yönde bir talep içerisine girmesi ihtimâli, Maârif
Nezâretini daha dikkatli davranmaya itmiştir. Buna benzer yardım talepleri,
ilerleyen zamanlarda Ankaraʹdaki Rum, Ermeni ve Musevî mekteplerinden
tekrar gelecektir. Yine Ankara Maârif Müdürlüğü tarafından Nezârete gön‐
derilen bir yazıda, 1902 yılında Ankaraʹda faaliyet gösteren gayrimüslim
okullarında görev yapan Lisân‐ı Osmanî öğretmenlerinin yıllık maaşları
tutarı olan 7.200 kuruşun Vilayet Maârif bütçesinden artan tutar içerisinden
karşılanıp karşılanamayacağı soruluyordu. Maârif Nezâreti ise 19 Mayıs
1903 tarihinde Ankara Maârif Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, talep edilen
meblağın Vilayet Maârif Bütçesiʹnden verilmesinin uygun olmayacağını
belirtmiştir65. Bu örnekler bize, devletin gayrimüslim okullarına herhangi
bir tahsisatta bulunmaktan kaçındığını gösteriyor. Çünkü bu tür uygulama‐
ların talebi artıracağı endişesi vardı. Bununla beraber devletin bu okullara
hiç yardım etmediğini söylemek de doğru olmaz. Zira yine Ankaraʹdan
vereceğimiz aşağıdaki örnek bu hususu desteklemektedir.
Ankaraʹdaki Ermeni Katolik Cemaatine ait Rahibeler Manastırı bünye‐
sinde faaliyet gösteren okulda kız çocukları öğrenim görüyordu. Bu çocuk‐
ların günlük ihtyaçları olan 15 kıyye et ile 30 kıyye ekmeğin karşılanama‐
ması üzerine, Katolik Ermeni Patrikliği Meclis‐i Vükelâʹya başvurarak yar‐
dım talebinde bulunmuştu. Adliye Nezâreti tarafından 1 Ekim 1887 tarihin‐
de Ankara Valiliğine gönderilen yazıda, kıtlık nedeniyle fakir ahaliye kulla‐
nılması için gönderilen tahsisattan adı geçen okulda bulunan fakir çocukla‐
rın da faydalandırılması ve bu konuda herhangi bir mağduriyete sebebiyet
verilmemesi istenmişti66.
Gayrimüslim okulların ihtiyaçlarını karşılamak için, okul idarecisinin de
içerisinde yer aldığı bir komisyon marifetiyle tiyatro, balo ve piyango gibi
gelir getiren etkinlikler düzenlenirdi. Bu tür etkinliklerden toplanan paralar
okulların ihtiyaçlarına harcanırdı. Okulların mâli ihtiyaçlarını karşılamak
için yapılan bu tür faaliyetlerden elde edilen paralar, kimi zaman amaçları
dışında kullanılırdı. İşte bu sorunu çözmek isteyen Meclis‐i Maârif Komis‐
yonu 17 Şubat 1889ʹda aldığı bir kararla, okullara yardım etmek amacıyla
düzenlenecek tiyatro ve piyango çekiliş biletlerinin okulun bulunduğu
64
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Maârif Müdürlüğü ile birlikte hazırlanıp Maârif müfettişleri tarafından
kontrol edilmesi ilkesini getirmişti67. Maârif Müdürlüklerine gayrimüslim
okullarından iletilen faaliyet talebi, içeriğiyle birlikte Maârif Nezâretine
gönderiliyor ve burada yapılan inceleme neticesinde uygun görülen prog‐
ramların yapılmasına müsaade ediliyordu.
Ankaraʹda bulunan Rum Ortodoks Cemaati de bu uygulama kapsa‐
mında, kendisine bağlı olan okulların masraflarını karşılamak üzere değişik
yıllarda piyango tertip etmişti. Bunlardan ilkini 1900 yılında Rum Ortokos
İnas (kız) Mektebi için yapmıştı. Okulun yıllık geliri 297 lira, gideri ise 362
lira, aradaki fark ise 65 lira idi. Bu paranın tedariki için İnas Mektebi talebe‐
lerinin yapmış olduğu yüz parçalık el işlerinin 6.700 kuruş kıymet biçilerek
bir piyango tertip edilmişti68. Yine Rum İnas Mektebi için 1901 senesinde
okulun bütçe açığı olan 6.650 kuruşun karşılanması amacıyla yine el işleri‐
nin (seccade ve değişik eşyalar) 7.300 kuruş değer biçilerek bir piyango ter‐
tip edilecekti. Bunun için tanesi 10 kuruştan 730 adet piyango bileti hazır‐
lanmıştı69. Rum Metropolitliği, piyango tertibi talebini Ankara Maârif Mü‐
dürlüğü aracılığıyla Maârif Nezâretine iletilmiş ve etkinliğin icrasında her‐
hangi bir sakınca görülmediğinden yapılmasına müsaade edilmişti70. Rum
Cemaati Ankaraʹda faaliyet gösteren erkek ve kız okullarının masrafları için
1903 yılında bir piyango daha tertip etmişti. Bu sefer 1318 Eylülünden 1319
Haziranına kadar okulların gelir‐gider açığı olan 102 liranın temin edilmesi
hedeflenmişti71.
Bu tür etkinliklerden elde edilen gelirler okullarda bulunan bir komis‐
yon marifetiyle harcanırdı. Bu harcamalar müfettişler tarafından incelenirdi.
Ancak yine de amacı dışında kullanıldığı da olurdu. Maârif Nezâreti de bu
durumu göz önünde bulundurarak, paraların amaçları doğrultusunda har‐
canması ve herhangi bir suistimale meydan verilmemesi için Maârif Mü‐
dürlüklerini uyarırdı. Maârif Nezâreti, Ankaraʹda yapılan piyango tertiple‐
rinde maârif idaresinden güvenilen bir memurun hazır bulundurulması ve
etkinlikleri takip etmesi konusunda Ankara Maârif Müdürlüğünü her fırsat‐
ta uyarmıştır72.
Okulların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir diğer etkinlik de ti‐
yatro oynatmaktı. Bunun için satılan biletler okulların ihtiyaçlarına harcanı‐
yordu. Ankara Musevî Cemaati de Musevî okuların yararına 1912 yılında
bir tiyatro oynatmak istemişti. Ankara Musevî Cemaati İhtiyar Heyeti,
67
68
69
70
71
72

Keskinkılıç, agm, s. 93.
BOA MF. MKT., 513/2-3.
BOA MF. MKT., 568/14-3.
BOA MF. MKT., 638/16-11.
BOA MF. MKT., 709/26-3.
BOA MF. MKT., 571/8-1; BOA MF. MKT., 568/14-3.
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Hz.Yusufʹun hayatının anlatıldığı ʺKıssa‐i Yusufʺ adlı bir tiyatro oyunu oy‐
natma talebini evvela Ankara Vilâyeti Maârif Müdürlüğüne iletmiş ancak
oradan olumsuz yanıt almışlardı. Heyet bunun üzerine Dâhiliye Nezâretine
17 Ocak 1912 tarihli bir dilekçe göndermişti. İhtiyar Heyeti dilekçelerinde,
Musevî okullarının ihtiyaçları için düzenlenecek tiyatro oyununun valilik
tarafından içeriği sakıncalı görülerek engellendiğini, Hz. Yusufʹun kendile‐
rinin de peygamberleri olduğunu ve oyunun içeriğinde herhangi bir
hakâret veya aşağılama bulunmadığını, tiyatronun Türkçe olarak sahnele‐
neceğini ve okulların mâli sıkıntılara daha fazla düşmemesi için oyunun
sahnelenmesine izin verilmesini istemişlerdi73. Dâhiliye Nezâreti de bu ti‐
yatro oyununun içeriğiyle ilgili Adliye ve Mezâhib Nezâretiʹnden görüş
talep etmiş, oyunun sahnelenmesinin uygun olup olmadığını sormuştu.
Adliye ve Mezâhib Nezâreti ise 17 Şubat 1912 tarhli bir yazı ile Dâhiliye
Nezâretine, Türkçe olarak sahnelenmesi düşünülen ʺKıssa‐i Yusufʺ adlı ti‐
yatro oyununun uygun görülmediğini, başka bir tiyatro oyunu seçilerek
oynatılmasının daha uygun olacağını, durumun Hahambaşılığa da bildiril‐
diğini ifade etmişti74. Dolayısıyla Ankara Musevî Cematinin Musevî okulla‐
rın ihtiyaçları için tertip etmek istediği tiyatro oyununa, seçilen konunun
içeriğinde sakınca görülmesi nedeniyle müsaade edilmemişti.
Gayrimüslim okullarının gelirleri arasında gösterebileceğimiz bir başka
kalem de okula devam eden öğrencilerden toplanan paralardı. Bu tür ku‐
rumların bulunduğu bölgelerde zengin şahısların okullara olan desteği faz‐
laysa belki de öğrencilerden bu tür para talebi olmuyordu. Ancak Anka‐
raʹda bulunan gayrimüslim okullarından bazıları masraflarını karşılamakta
zorlandıkları için öğrencilerden belirli aralıklarla para talebinde bulunuyor‐
du. Örneğin, 20. yüzyılın başlarında Ankaraʹda faaliyet gösteren Musevi

73

74

BOA DH.SYS., 64/9-9. Ankara Musevi Cemaati İhtiyar Hayeti tarafından gönderilen dilekçe şu şekildeydi: "Devletlü
Efendin Hazretleri, İdaresi Musevi millet-i dâiyânenizdeolub 9 seneden beri anâsır-ı muhtelife-i Osmâniye'den mürekkeb birçok evl'âd-ı vatanın tâlim ve terbiyesine muvaffâkiyet hâsıl olmuş olan Ankara Rosa-i? Terakki-i Musevi nâmmekteb-i husûsiyenin sene-i hâliyenin muallimlerinin maaşları vesâir emsâl-i masârif-i dâimeye bi't-tab' bâzı fevkalâde
sarfiyâtın ini'tmâmı cihetlerle bütçemizin açığının kapatılması için fennî ve edebî dairesinde olmak üzere Hazreti Yusuf'
vakasının sahne-i temâşâya vaz'ımünâsib görerek ale'l-usul vilâyet-i celîleye mürâcaat edilerek icrâsı memnu' olduğu
diye tebliğ etmişler, biz ise vakıâ-ı mezkûrun Maârif Nezâret-i Celîlesinden ruhsatnâmeyi hâiz Musevice bir kitabdan
tercüme etdik, eğer ki sahne-i temâşaya vaz'ı muvâfık değilse nezâret-i müşârunileyhâdan maa' hâzâ 8 Teşrin-i sâni
1327 tarihli İspanyol gazetesinden Dersaâdetde vâz'-ı sahne edildiğine dâir i'lânı vardır, peygamberlik sıfat-ı mukaddesesi için gece gündüz ta'zîmât ve ihtirâmâtda bulunuruz bizim de peygamberimizdir sahnenin kati'yyen harekât-ı
mezmûması hürmetsizliği yokdur olamazdır neden bizi bu fırsatdan mahrum bırakma vâridât-ı mektebimizde ta'lîm-i
maârife çalışmak üzere meşrûtiyet-i meş-rûamızın bahş eylediği salâhiyet-i kânûniyeden biz dahi Ankara Musevi cemaati istifade etmek istiyoruz mektebimiz pek ziyâde tazyîkâta düçâr olursa nezd-i sâmi-i nezâretpenâhilerinin rehn-i
cevâz olamayacağı derkâr bulunmasına mebnî sene-i hâliyenin mektebin te'mîn-i idâresine medâr olmak üzere şu vakıanın icrâsını müsâade-i âliye-i nezâretpenâhilerinin sezâvâr buyrulması babında emr-u ferman hazret-i minlehu'lemrindir." 4 Kânunusâni1327 Ankara Cemaat-i Mûseviye Heyet-i İhtiyâriyesi / Musevi Cemaati Reisi (Ek-2).
BOA DH. SYS., 64/9-11.
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okulları her çocuktan iki mecidiye giriş parasının yanında her ay birer me‐
cidiye de yardım talep ediyordu75.
Burada değinilmesi gereken bir konu daha var ki o da, gayrimüslim
okullarından vergi alınıp alınmaması meselesidir. 1865 yılında yürürlüğe
giren bir düzenleme ile Osmanlı tebaasına mensup din adamları ile bunlara
ait dinî müesseselere bazı vergi muafiyeti getirilmişti. Bu muafiyet daha
sonra hastane ve okul gibi diğer kurumlara da sağlanmıştı. 20. Yüzyılın
başlarında gayrimüslimlere ait kilise, hastane ve okul gibi kurumların yeni‐
den tamir ve inşası durumunda da herhangi bir vergi talebi söz konusu
olmamıştı76. Düzenlemeye rağmen Ankaraʹda bulunan gayrimüslim okulla‐
rından vergi alınmak istendiğine dair şikayetler Maârif Nezâretine kadar
geliyordu. Ankaraʹda Katolik Ermeni Cemaati, böyle bir sorun yaşamış ve
olay Mekâtib‐i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliğine kadar intikal et‐
mişti. Burada yapılan değerlendirmede, ruhsat almış gayrimüslim okulla‐
rından hiçbir şekilde vergi talebinin söz konusu olamayacağı belirtilmişti.
Ancak daha evvel şahıslara ait evlerin okula dönüştürülüp herhangi bir
ruhsatname alınmaması halinde vergi tahakkuku olabileceği ifade edilmiş‐
ti77. Bu hususla ilgili şikayetler bazen Bâb‐ı Âliʹye kadar ulaşsa da, her ha‐
lukârda Ankaraʹdaki ruhsatnâme sahibi gayrimüslim mekteplerinin vergi‐
den muaf tutulması mahalli makamlara tembih edilmekteydi78.
Verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, gayrimüslimlere ait okulların
ihtiyaçları ağırlıklı olarak kendi imkânları nispetinde karşılanıyordu. Dev‐
let, gelir getirecek etkinliklerin yapılması gibi durumlarda mümkün merte‐
be kolaylık sağlıyor ve bu kurumlara vergi muafiyeti getiriyordu. Ancak
buradaki okulların kimi zaman kendi masraflarını karşılama konusunda
sıkıntı çektikleri görülüyor. Buna rağmen bu eğitim kurumları büyük oran‐
da mahalli imkanlar sayesinde mevcudiyetlerini devam ettirmişlerdi.
SONUÇ
Osmanlı Devletinin klasik dönemindeki hoşgörü ve huzur ikliminden
Müslümanlar gibi gayrimüslim tebaa da istifade etmiş, her alanda olduğu
gibi eğitim‐öğretim alanında da tamamen serbest hareket etme hakkına
sahip olmuşlardı. 19. yüzyıla gelindiğinde ise yabancı devletler, Osmanlı
Devletinin zayıflamasından istifade ederek gayrimüslimler arasında ayrılık
tohumları ekmeye başlamışlardı. Bu durumdan en fazla etkilenecek yerler
olması hasebiyle eğitim kurumları, Tanzimatʹtan itibaren bazı düzenleme‐
75
76
77
78

Şerif, age, s. 73.
Şimşek, agt, s. 244.
BOA MF. MKT., 839/49-1.
BOA DH. MKT., 1828/1.
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lerle kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın
başlarında, Ankara Sancağıʹnda bulunan gayrimüslim eğitim kurumları da
bu düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerini devam ettirmişlerdi.
İncelediğimiz dönemde, sancağın genel nüfusu içerisinde %5‐6 gibi bir
orana sahip olan gayrimüslimlerin yaşadıkları bölgelerde kendi cemaatleri‐
ne ait okullar açtıkları ve çocuklarını kendi okullarında okuttukları anlaşıl‐
maktadır. Ankara merkezi başta olmak üzere Nallıhan, Sivrihisar, Kalecik
ve Zir Kasabasıʹnda Ermenilere ait sıbyan mektepleri bulunurken; Rum ve
Yahudilerin sadece Ankara merkez kazada sıbyan mektepleri bulunuyordu.
Rüştiye derecesinde ise Ankara merkezinde sadece Rum ve Ermenilere ait
okullar vardı. Dolayısıyla gayrimüslimlerin sıbyan ve rüştiye okulu çağın‐
daki çocuklarını kendi cemaat okullarında okuttukları tespit edilmiştir. Yine
devletin, diğer vilayetlerde olduğu gibi, Ankara Sancağıʹndaki gayrimüslim
okullarının açılışı, ruhsata bağlanması ve burada eğitici olarak görev yapa‐
cakların seçilmesiyle ilgili süreçleri yakından takip ettiği ve ortaya çıkan
aksaklıkları gidermeye çalıştığı, arşiv belgeleri ışığında ortaya konmuştur.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gayrimüslimlere ait okulların ba‐
ğımsızlık fikirlerinin aşılandığı yerler olması ve yabancı devletlerin siyaset‐
lerine âlet olan bir yapı haline gelmeye başlaması neticesinde, yöneticiler
tarafından bazı düzenlemeler yapılmış ve bu okullar üzerinde denetim ku‐
rulmaya çalışılmıştı. Ankara Sancağıʹnda bulunan gayrimüslim okulları da
belirtilen hususlara istinaden denetlenmiş, özellikle okullarda öğrencilere
verilen kitap ve diğer materyaller ile yapılacak olan kültürel etkinliklerin
içeriği sıkı bir şekilde takip edilmişti. Yapılan kontroller neticesinde, Ankara
merkezindeki Rum ve Ermeni okullarında okutulan kitaplar ile derslerde
kullanılan atlas ve haritaların zararlı fikirler içerdiği anlaşışınca bunlara el
konulmuş; yine Ankaraʹda Yahudilere ait sıbyan mektebinin masraflarını
karşılamak amacıyla tertip edilmek istenilen bir müsamereye, içeriğinde
zararlı cümlelerin olması gerekçe gösterilerek engel olunmuştu.
Gayrimüslim okullarının masrafları başta kendi ruhanî reisliklerinin
desteği olmak üzere, zenginlerin bağışları ve okulların kültürel etkinlikler‐
den elde edilen gelirlerle karşılanıyordu. Her ne kadar Bursa ve İzmir gibi
bölgelerde gayrimüslim okullarının ekonomik durumları iyi seviyede olsa
da, araştırmamızda Ankaraʹda bulunan gayrimüslim okullarının maddi
sıkıntılar yaşadığı ve ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla piyango düzen‐
lenmesi, okullarda öğrencilerin el işleriyle yaptıkları ürünlerin satışı veya
tiyatro tertibi gibi etkinlikler yaptıkları; Osmanlı idarecilerinin de bu husus‐
larda büyük oranda kolaylık sağladığı tespit edilmiştir. Son olarak, Müslü‐
manlara ait okullara sağlanan vergi muafiyetinin Ankaraʹdaki gayrimüslim
okullarına da sağlandığı belirlenmiştir.
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EK‐1: BOA MF. MKT., 714/46‐10, 22 Eylül 1317 (5 Ekim 1901). Ankaraʹdaki gayrimüslim
okullarında görev yapan Lisân‐ı Osmanî mualimlerinin, Maârif Nezaretine yazdıkları ve
maaşlarının tam ödenmesi yönündeki taleplerini içeren dilekçeleri.
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EK‐2: BOA DH.SYS., 64/9‐9, 4 Kânunusâni1327 (17 Ocak 1912). Ankara Musevi Cemaati
İhtiyar Hayetiʹnin Musevi çocukların öğrenim gördüğü okulun ihtiyaçlarını karşılamak
için yapmayı düşündükleri ʺKıssa‐i Yusufʺ adlı tiyatro oyunu için Dâhiliye Nezâretinden
izin talepleri.
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