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The Education and Training in Kirkkilise (Kirklareli) in 

The Period of Abdulhamid II 
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Özet 
II. Abdülhamid devrinde K rklareli (K rkkilise), Edirne vilayetine ba l  

alt  sancaktan biriydi. Bu dönemde K rkkilise, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, 
Ahtapoli, T rnova ve Midye kazalar  ile birlikte birinci s n f bir sanca n 
merkeziydi. II. Abdülhamid devrinde bütün Osmanl  ülkesinde ba lat lan 
e itim seferberli i, K rkkilise ve kazalar nda da kendini göstermi tir. 
Osmanl  klasik dönem e itim kurumlar  olan s byan mektepleri ve 
medreseler burada faaliyetteydi. Bununla birlikte, ibtidâi, rü diye ve idadi 
derecesindeki modern e itim kurumlar  da sancakta aç lmaya ba lad . II. 
Abdülhamid’in saltanat n n son y llar na gelindi inde, sancakta 1 idadi, slam 
nüfusa ait 5 rü diye ve hemen hemen bütün köylerde ibtidâi mektebi 
bulunuyordu. Buna ek olarak, sancaktaki Rum, Bulgar ve Musevi cemaatin 
de rü diye ve ibtidâi derecesinde okullar  faaliyetteydi. Bu çal mada II. 
Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca ndaki e itim ve ö retim faaliyetleri 
ilmi bir disiplin içerisinde analiz edilmi tir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl  Devleti, II. Abdülhamid, K rklareli, 
E itim. 

Abstract 
In the age of Abdulhamid II Kirklareli (Kirkkilise), was one of the Six 

Sanjaks of Edirne province. During this period the Kirkkilise, was the center 
of a first class standard Sanjak with Luleburgaz, Babaeski, Visa, Ahtapol of 
Veliko Tarnovo towns. In the time of Abdulhamid II, the educational 
campaign, launched in the whole territory of the Ottoman era, was also 
manifested itself in Kirkkilise and its towns. Ottoman classical period of 
primary school educational institutions and madrasas were operating here. 
However, the primitive, middle school and maintenance degree in modern 
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educational institutions also began opening in Sanjak. At the point of the last 
year of the reign of Abdulhamid II, there were one maintenance, 5 Middle 
School and almost primitive schools in all villages belonging to the Islamic 
population. In addition, in Sanjak, in the Shire Greek, Bulgarian and Jewish 
community, the school activities in the elementary grades were also in 
business. In this study. Education and training activities in Kirkkilise in the 
period of Abdulhamid II, were analyzed in a scientific discipline. 

Keywords: Ottoman Empire, Abdulhamid II, Kirklareli, Education. 

 

Giri  
 Salnâmelerde “Nefs-i K rkkilise” ya da “K rkkilise Kasabas ” olarak an lan 

K rklareli, Edirne’nin 55 km. do usunda, Istranca Da lar  eteklerinde, havas  
latif, mamur ve ho  bir yer olarak tarif edilmektedir1. Tarihi seyir içerisinde 
K rklareli, pek az bilimsel çal maya konu olmu  bir ehirdir. Bilimsel kaynaklara 
dayanarak, K rklareli e itimi hakk nda birkaç çal ma bulunmaktad r. Bunlardan, 
Mesut Ayar, K rkkilise idadi mektebini, Nuri Güçtekin ise merkezdeki Rum 
mektebini konu alan birer makale kaleme alm lard r2. Ayr ca iki adet yüksek 
lisans tezinde K rkkilise’deki gayrimüslimlere ait okullardan bir k sm n n fiziki 
durumlar  irdelenmi tir3. Bunlar n d nda özellikle, Osmanl  e itiminde 
modernle menin üst düzeylere geldi i II. Abdülhamid devri K rklareli sanca  
e itimi hakk nda kapsaml  bir çal man n olmad  tespit edilmi tir. Oysa 
Osmanl  ar ivleri, Maârif Nezâreti salnâmeleri ve Edirne vilayet salnâmeleri bu 
konuda zengin bir literatür olu turmaktad r. II. Abdülhamid dönemi K rklareli 
sanca nda e itimin bilimsel verilerle ortaya konulmas  neden önemlidir? Çünkü 
bu dönemde K rklareli, gayrimüslim unsurlar n yo un olarak ya ad  ender 
Osmanl  kentlerinden biriydi. Rum ve Bulgarlar n ço unlukta; slam ve Musevi 
nüfusun az nl kta oldu u ehirde, bu cemaatlere ait birçok okul da faaliyetteydi. 
Çal mam z n temel konusunu te kil eden K rkkilise’deki e itim ve ö retim, 
sanca n nüfus yap s ndaki bu çe itlilik ile oldukça zengin hale gelmi tir. Ayr ca 
II. Abdülhamid’in baz  vilayetlerde, bizzat kendi arazilerine in a ettirdi i emlâk-  
hümâyun okullar  burada da aç lm t . K rkkilise’deki e itim kurumlar n n 
tespitinde, II. Abdülhamid dönemi maarif naz rlar ndan Ahmet Zühtü Pa a’n n 

1  1319 Edirne Vilayet Salnâmesi (Bundan sonra EVS), s. 1008. 
2  Mesut Ayar, “K rklareli (K rkkilise) Mekteb-i dadisi”, History Studes, nternational 
Journal Of History, Volume 2/3 (2010), s. 39-59; Nuri Güçtekin, “K rklareli (K rkkilise) 
Rum Mektebinden Vali Faik Üstün lkokuluna Bir E itim Binas n n Hikâyesi (1905-
2005)”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2015), s. 171-192. 
3 Murat Demirli, K rklareli Rum Okulu Restorasyon Projesi, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, 
stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, stanbul 2010; Bar  Topta , 

K rklareli Merkez lçe ve Köylerindeki Gayrimüslim Eserleri, Bas lmam  Yüksek Lisans Tezi, 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2012. 
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1894 tarihli raporu, Osmanl  ar iv belgeleri, Maârif Nezâreti salnâmeleri ve 
Edirne vilayet salnâmeleri referans olarak kullan lm t r.  

 K rklareli, Osmanl  padi ah  Murat Hüdavendigâr zaman nda fethedilmi tir4. 
Bizans hâkimiyeti y llar nda “Saranta Ekklesies” (K rkkilise) olarak an lan kentin ad , 
Osmanl lar zaman nda Türkçe anlam  olan K rkkilise kullan lmaya devam edilmi  ve 
1924 y l nda ç kar lan kanunla K rklareli olarak de i tirilmi tir5.  

 1877/1878 Osmanl -Rus Sava ’nda Ruslar n egemenli ine geçen ehir, bu 
sava n ard ndan 1878’de imzalanan Ayastefanos Antla mas  ile Bulgaristan 
Prensli ine b rak lsa da hemen akabinde imzalanan Berlin Antla mas  ile 
yeniden Osmanl  hâkimiyetine girmi tir6. 

 Sultan II. Abdülhamid döneminde K rkkilise; Edirne vilayetine ba l  
Tekfurda , Gümülcine, Dedea aç, Gelibolu ve Edirne merkez sancaklar yla 
birlikte 6 sancaktan birisidir7. 1893 y l  itibariyle sancak 138.678 nüfusla; 
K rkkilise, Lülebergos (Lüleburgaz), Baba-i Atik (Babaeski), Midye, Ahtapoli, 
Vize, T rnova isimlerindeki 7 kaza, 22 nahiye, 241 köy ve 29.529 haneden 
müte ekkil iken8, yakla k on y l sonra bu rakamlarda de i imler olmu tur. 1902 
y l nda sanca n nüfusu 175.065’e yükselmi , nahiye say s  21’e ve köy say s  
235’e dü mü tür9. 1905/1906 Osmanl  genel nüfus say mlar nda, slam nüfus 
78.338’e, gayrimüslim nüfus 102.866’e yükselmi  olup genel toplamda nüfus, 
181. 204’e ula m t r10. 20. yüzy l ba lar nda, K rkkilise sanca ndaki kazalar n 
nüfus yo unlu u ise öyleydi: K rkkilise merkez kaza 68. 473, Vize kazas  28. 
847, Lüleburgaz kazas  21. 932, T rnova kazas  18.100, Babaeski kazas  17.257, 
Ahtapoli kazas  12. 656 ve Midye kazas  7.800 nüfusa sahipti11. Nüfus 
da l m ndaki bu yo unluk, kazalardaki okul ve ö renci say lar na da yans m t r. 

 II. Abdülhamid devrinde K rkkilise’deki e itim ve ö retime geçmeden 
önce Osmanl ’da e itimin modernle me süreci hakk nda genel bir çerçeve 
çizilmesi gerekti i kanaatindeyiz. 

 

4  1310 EVS, s. 492; 1317 EVS, s. 398; 1319 EVS, s. 1009; Metin Tuncel, “K rklareli”, 
Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XXV (2002), s. 479; “K rklareli”, Yurt 
Ansiklopedisi, C. VII (1982), s. 4793-4894. 
5  Veysi Ak n, “K rklareli Ad n n Tarihçesi”, Pamukkale Üniversitesi E itim Fakültesi 
Dergisi, 2 (1997), s. 9-11; A. R za Dursunkaya, K rklareli Vilayetinin Tarih, Co rafya, Kültür 
ve Eski Eserler Yönünden Tetkik, Ye ilyurt, K rklareli 1948, s. 55. 
6  K rklareli l Y ll , K rklareli 1967, s. 182. 
7  Hümmet Kanal, “Salnâmelere Göre 19. Yüzy l Sonlar nda K rkkilise (K rklareli) 
Sanca ”, Tarih Okulu Dergisi, XXVI (2016), s. 148-157. 
8  1310 EVS, s. 493. 
9  1319 EVS, s. 1008. 
10  Kemal Karpat, Osmanl  Nüfusu 1830-1914, Tima , stanbul 2010, s. 346-347. 
11  Geni  bilgi için bkz. 1319 EVS, s. 1008-1033. 
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Osmanl  Devleti’nde E itimin Modernle me Sürecine Genel Bak  
 Osmanl  e itim sisteminin modernle mesi II. Mahmut ve Tanzimat 

devirlerinde ba lay p, II. Abdülhamid dönemi ile zirveye ula m t r. II. 
Mahmut’la birlikte, bat n n her alanda üstünlü ü kabul edilerek, devletin bütün 
müesseselerinde slahat yapma ihtiyac  hissedilmi ti. E itim alan nda ilk olarak, 
1824 y l nda II. Mahmut’un yay nlad  fermanla s byan mekteplerine devam 
zorunlulu u getirilmi ti12. Her ne kadar bu ferman e itim ve ö retim alan nda 
köklü de i iklikler getirmese de, ilkö retimin mecburiyeti ad na at lan ilk ad m 
olmas  aç s ndan önemlidir. Fermandaki hükümlerin sadece stanbul için geçerli 
olmas  ve ta radaki s byan mekteplerini kapsamamas , sadece erkek çocuklar na 
devam zorunlulu u getirmesi ve k z çocuklar yla ilgili bir hükmün olmamas  
ferman n kapsaml  bir belge olmad n  göstermektedir13. 

 Osmanl  e itim sisteminde modernle me sanc lar , 1838 ve 1847 tarihli 
belgelerle belirli bir çerçeveye oturtulmak istenmi ti. Bu minvalde, 1838’de 
Meclis-i Umûr-  Nâfia taraf ndan kaleme al nan layiha, Osmanl  e itim sisteminin 
modernle tirilmesini amaçlayan ilk resmi belgedir. Burada yer alan hükümlere 
göre; okullarda s n f düzeni ihdas edilecek, her s n fta ayr  dersler okutulacak, 
hocalar n denetlenecek ve e itimin erkek çocuklar  için zorunlu k l nacak olmas  
gibi hususlar layihan n, e itim sistemine getirdi i yenilikçi yakla mlard 14. 1847 
tarihli Etfâlin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini Ne Vecihle Laz m Gelece ine Dair S byan 
Mekâtib-i Hâceleri Efendilerine tâ Olunacak Talimât ise, Tanzimat döneminde 
e itimin modernle tirilmesi için at lan ad mlardan bir di eridir. Talimatta, 
ö retimin nas l yap laca , ö renim süresi, ders programlar , ders araç ve gereçleri, 
disiplin kurallar  ve devam mecburiyeti gibi hususlar düzenlenmi ti. Lakin 
hocas zl k ve paras zl k yüzünden bu talimattan istenilen düzeyde istifade 
edilememi  ve eski sistemde e itim ö retime devam edilmi tir15. 

 1857’de Maârif-i Umûmiye Nezâreti’nin kurulmas  ve 1869 tarihli Maârif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi Türk e itim tarihinde yeni bir dönemin ba lang c  
olmu tur. Sultan Abdülaziz devri maarif naz rlar ndan Saffet Pa a’n n direktifleri 
do rultusunda ûrâ-y  Devlet’e ba l  maârif dairesinde haz rlanan bu 
nizamname, e itim müesseselerinin bat l la mas  istikametinde resmi devlet 
politikas  olarak haz rlanm  ilk kapsaml  belgedir16. Ö retimin düzenlenmesi ve 

12  Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri E itim Sistemi, TTK, Ankara1991, s. 1-3. 
13  Yasemin Erdem Tümer,. II. Me rutiyet’ten Cumhuriyet’e K zlar n E itimi, TTK, Ankara 
2013, s. 87. 
14  Selçuk Ak in Somel, Osmanl ’da E itimin Modernle mesi (1839-1908), leti im, stanbul 
2010, s. 54-55; Erdem, a.g.e., s. 87-88. 
15  Yahya Akyüz, “ lkö retimin Yenile me Tarihinde Bir Ad m: Nisan 1847 Talimat ”, 
Ankara Üniversitesi Osmanl  Ara t rmalar  Merkezi Dergisi , 5 (1994), s. 89; Erdem, a.g.e., s. 89. 
16  Ekmeleddin hsano lu, “Osmanl  E itim ve Bilim Kurumlar ”, Osmanl  Medeniyeti 
Tarihi, stanbul 1999, s. 315. 
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zorunlu hale getirilmesi, bütün Osmanl  vilayetlerinde maarif meclislerinin 
olu turulmas , ö retim kadrosunun bilgisinin ve sayg nl n n artt r lmas , 
okullar n derecelendirilmesi, üç k sma ayr lan okullar n nerelerde ve ne artlarda 
aç laca n n belirtilmesi, hayat artlar n n iyile tirilmesi, ö renciyi te vik edici 
s nav kurallar n n konmas  ve diploma usulünün kabul edilmesi, ilmi 
kurulu lar n tamamlanmas , ço alt lmas  ve yayg nla t r lmas  bu nizamnamenin 
ç kar l  sebepleri aras ndayd 17. 

 Frans z e itim sistemi örnek al narak haz rlanan Maârif-i Umûmiye 
Nizamnâmesi ile Osmanl  Devleti’ndeki bütün okullar, verdi i tahsile göre 
s n fland r lm  ve her tahsil derecesinde uyulmas  ve yap lmas  gereken hususlar 
maddeler halinde tertip edilmi tir18. 198 maddeden19 ibaret olan nizamnamenin, 
birinci maddesinde mektepler “Mekâtib-i Umûmiye” ve “Mekâtib-i Husûsiye” 
olarak ikiye ayr lm t . Mekâtib-i umûmiyelerin tefti i, emir ve idaresi devlete 
aitti. Mekâtib-i hususiyelerin ise, tefti i devlete, tesis ve idaresi ki ilere ya da 
cemaatlere ait olacakt 20. Mekâtib-i umûmiye statüsündeki okullar öyleydi: 
S byan Mektepleri, Rü diye Mektepleri, dadi Mektepleri, Sultaniler, Mekâtib-i 
Âliye, Darülmuallimât, Dârülmuallimîn ve Darülfünunlard r. Mekâtib-i 
husûsiyeler ise, Müslim ve gayrimüslim tebaan n açt  okullar ile yabanc lar n 
Osmanl  topraklar nda açt  okullar  kapsamaktayd 21. 

 Sultan Abdülaziz devrinde yay mlanan bu nizamnamenin gerçek manada 
uygulanmas  II. Abdülhamid döneminde olmu tur. Zira bu dönemde sadece 
stanbul’da de il, bütün yurtta ilkö retimden ortaö retime kadar e itim veren 

ibtidâi ve idadi mekteplerinin aç l  gerçekle tirilmi ti22. 

Sonuç olarak II. Abdülhamid devri, Tanzimat devrinde ba lat lan e itimde 
modernle me çabalar n n üst seviyelere getirildi i bir dönemdir. Ayn  zamanda, 
ilk ve ortaö retim alanlar nda Tanzimat devrinde yap lan kanunlar n uyguland  
ve eksikliklerin tamamland  bir devir olma özelli ini ta r. Bunlar n yan nda 
modern manada ilk merkezi ve ta ra maarif te kilat  kurulmu  ve Maârif 
Nezâreti bünyesinde her ö retim derecesi için müdürlükler tesis edilmi tir. 
Kurulan bu te kilatlar sayesinde ta raya ilk ve ortaö retim okullar  götürülerek23 
Tanzimatç lar n stanbul’u hedef alan e itim anlay  terk edilmi tir24.  

17  lknur Polat Haydaro lu, Osmanl  mparatorlu u’nda Yabanc  Okullar, Ocak, Ankara 
1993, s. 23. 
18  Kodaman, a.g.e., s. 24. 
19  1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin tam metni için bkz. BOA, Y.EE. 
112/6; Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.184-219.  
20  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.184. 
21  Kodaman, a.g.e., s. 24-25. 
22  François Georgeon, Sultan Abdülhamid, leti im, stanbul 2012, s. 347-348. 
23  II. Abdülhamid devrinde ülke genelindeki e itim seferberli iyle ilgili Frans z yazar 
François Georgeon ilginç bir tespitte bulunmu tur. Yazar, II. Abdülhamid’i 
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Buraya kadar verilen bilgilerden hareketle, K rkkikilise sanca nda aç lan 
ibtidâi, rü diye ve idadi gibi modern e itim kurumlar , II. Abdülhamid devri 
e itim reformlar n n ta radaki yans malar  olarak kabul edilebilir. Nüfusu slam, 
Rum, Bulgar, Musevi unsurlardan olu an K rkkilise sanca nda Müslim ve 
gayrimüslimlere ait birçok okul aç lm t r. Mektep in a faaliyetleri ba l nda da 
etrafl ca de inilece i üzere sancaktaki maarif ve cemaat meclisleri, e itim 
kurumlar n n finanse edilmesinde oldukça faal durumdayd lar. 

 Bu dönemde sancaktaki e itim ö retim kurumlar n  medreseler, ibtidâi, 
rü diye, idadi ve gayrimüslimlerin açt  okullar olarak s n fland r labilir. 

 

1. Medreseler 
 Osmanl  Devleti’nde medreseler, günümüzün ilkö retim okullar  

seviyesindeki s byan mekteplerinden sonra, ileri düzeyde tahsilin yap ld  orta 
ve yüksek dereceli e itim kurumlar yd 25. 

 19. yüzy l sonlar nda Edirne vilayeti genelinde 49 medrese faaliyet 
göstermekteydi. Bu medreselerden 24’ü Edirne, 21’i Gümülcine, 2’si K rkkilise, 
1’i Gelibolu ve 1’i de Tekfurda  sancaklar nda bulunuyordu26. K rkkilise 
sanca ndaki medreselerin biri merkez, di eri ise Vize kazas nda olup, bu 
medreselere ili kin bilgiler a a daki gibidir. 

Tablo 1: K rkkilise Sanca ndaki Medreselere Dair Bilgiler  

Liva Kaza Medresenin 
ismi 

Mahalli Müderrisi Talebe 
Adedi 

Medresenin 
banisi 

K rkkilise K rkkilise Kubad Pa a Cami 
Havalisi 

Haf z Ahmet 
Efendi 

14 Kubad Pa a 

K rkkilise Vize Selçuk Köhne Kale 
Mahallesi 

Hac  Mehmet 
Efendi 

14 Selçuk Köhne 

Kaynak: 1319 MNS, s. 322; 1321 MNS, s. 293-294.  

 K rkkilise merkez kazadaki Kubad Pa a Medresesi, bugünkü H z r Bey 
Camisi’nin avlusundayd 27. Vize kazas ndaki Selçuk Köhne Vakf  Medresesi28 

“Maârifperver” ve camiden çok okul yapt ran padi ah olarak nitelemi tir. Bkz. 
Georgeon, a.g.e., s. 349. 
24  Kodaman, a.g.e., s. 164. 
25  Nebi Bozkurt, “Medrese”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XXVIII 
(2003), s. 323-324. 
26  1316 Maârif Nezâreti Salnâmesi (Bundan sonra MNS), s. 790; 1317 MNS, s. 882; 1319 
MNS, s. 320-321; 1321 MNS, s. 293-294. 
27  1317 EVS, s. 398; 1319 MNS, s. 322; Nazif Karaçam, Efsaneden Gerçe e K rklareli, 
Belediye, K rklareli 1995, s. 336. 
28  BOA. D. 110/4, (1 Recep 1302/16 Nisan 1885). 
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ise, Kale Mahallesi’nde olup, her iki medresenin de yap l  tarihleri belli 
de ildir29. Bunlardan ba ka, Lüleburgaz kazas nda da Sokullu Medresesi ad nda 
bir medresenin varl  bilinmektedir30. Osmanl  klasik devrinde faaliyet gösteren 
bu medresenin II. Abdülhamid devrinde faal olmad  anla lmaktad r. Ad  
geçen medrese Sokullu Mehmet Pa a Camii’nin avlusunda 17 odal  olup, bir 
k sm  rü diye mektebine di er bir k sm  ise topçu zabitlerinin ikametine tahsis 
edilmi ti. Burada bulunan imaret ise, zaman içerisinde harap oldu undan 
H.1296 (1878/1879) y l nda ikinci kat na ko u lar in a edilerek k la olarak 
kullan lm t r31.  

 

2. btidâi Mektepleri 
 Osmanl  Devleti’nde ilkö retim seviyesinde e itim veren kurumlar s byan 

mektepleriydi. Geleneksel e itim sistemi içerisinde bu mektepler, 5-6 ya  
aral ndaki çocuklara okuma-yazma, temel dini bilgiler ve basit matematik 
bilgisinin verildi i kurumlard 32. S byan mektepleri, Osmanl  klasik döneminin en 
yayg n e itim kurumlar  olup, neredeyse her mahallede bulundu u için “mahalle 
mektebi”; ta tan in a edildikleri için de “ta  mektep” olarak adland r lm lard 33. 
Tanzimat süreci ile ba layan e itimde reform çal malar , bu kurumlar  da 
kapsam t . Zira Osmanl  e itim sistemine Tanzimatç lar n getirdi i önemli bir 
yenilik olan rü diyelere bu kurumlardan mezun olanlar kay t olabiliyordu. Bu 
bak mdan s byan mektepleri daha modern hale getirilmeliydi. Bu minvalde, 1824, 
1838, 1845 ve daha sonraki y llarda s byan mekteplerini slah etmek için 
te ebbüslerde bulunulmu tu. Zira s byan mekteplerinde verilen geleneksel e itim, 
rü diyelere haz rl k anlam nda yeterli görülmüyordu34. Tanzimatç lar n eskiye 
dokunmadan yenisini yapmak siyaseti gere i 1863’lerde s byan okullar n n 
seviyesinde ibtidâi ad yla yeni okullar n aç lmas  fikri ortaya at lm  ancak bu fikir, 
1872 y l nda aç lan “ibtidâi numûne mektebi” ile hayata geçirilebilmi ti35. 

 Di er modern e itim kurumlar nda oldu u gibi ibtidâilerin esas manada 
inki af  II. Abdülhamid devrinde olmu tur. Zira II. Abdülhamid’in saltanat n n 
daha ilk y llar nda Kanûn-  Esâsi’deki “Osmanl  fertlerinin bütününe maârif tahsilinin 
birinci mertebesi mecbûri olacak ve bunun dereceleri ve teferruat  nizâm-  mahsûs ile tayin 

29  1317 EVS, s. 407, 408; 1319 EVS, s. 1019. 
30  Tarihi kay tlarda bu medresenin ismi tespit edilemedi. Ancak K rklareli yerel tarih 
ara t rmac s  Nazif Karaçam, medresenin isminin Sokullu Medresesi oldu unu 
yazmaktad r. Bkz. Karaçam, a.g.e., s. 336. 
31  1317 EVS, s. 412, 408; 1319 EVS, s. 1024. 
32  Cahit Baltac , “Osmanl  Devleti'nde E itim ve Ö retim” Türkler, C. XI (2002), s. 455.  
33  Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C.I-II, stanbul 1977, s. 82. 
34  Kodaman, a.g.e., s. 66. 
35  Ergin, a.g.e., s. 467; Kodaman, a.g.e., s. 68. 
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k l nacakt r”36 maddesi ile ilkö retimin zorunlulu u anayasada yer alm t 37. Bu 
dönemde, ilkö retim “mekâtib-i s byâniye” ve “mekâtib-i ibtidâiye” olarak iki k sma 
ayr lm t . S byan mekteplerinde “usûl-i atik”, ibtidâi mekteplerinde “usûl-i cedîd” 
üzere e itim verilmekteydi38. 

 II. Abdülhamid döneminde, s byan mekteplerine nazaran, ibtidâilere daha 
çok a rl k verilmi  ve köylere var ncaya kadar ibtidâiler aç lm t . K rkkilise 
sanca nda da örneklerine s kça rastlad m z bu e itim kurumlar , neredeyse 
bütün kaza ve köylerde faaliyetteydi. II. Abdülhamid’in saltanat n n son y llar na 
ait bir belge, bu dönemdeki e itim seferberli iyle ilgili güzel bir örnektir. 
K rkkilise sanca na ba l  Mandariçe köyü muhtar  Mehmet Efendi, 1907 
y l nda Maârif Nezâreti’ne gönderdi i dilekçesinde memleketin en ücra 
kö elerine kadar aç lan mekteplerin kendi köyünde de aç lmas n  istemi ti39.  

K rkkilise sanca ndaki ibtidâiler hakk nda genel bir istatistiki 
de erlendirme yap lacak olursa, 1893 y l  itibariyle faal olan Müslim ve 
gayrimüslimlere ait ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  öyleydi: 

Tablo 2: K rkkilise Sanca ndaki btidâiler ve Ö renci Say lar  (1892-1893). 

Müslim/Gayrimüslim btidai Say s  Ö renci Say s  
Erkek (Zükûr) K z ( nâs) 

Müslim 113 3.212 1.542 
Gayrimüslim 85 4.581 1.513 

Toplam 198 7.793 3.055 
K z ve erkek toplam: 10.848 

Kaynak: 1310 EVS, s. 499. 

36  1876 Kanûn-  Esâsi’nin 114. maddesinde yer alan bu hüküm için geni  bilgi ve 
Kanûn-  Esâsi’nin tam metni için bkz. Düstur, 1.Tertip, Cilt 4, s. 4-20. 
37  II. Abdülhamid devri maarif seferberli i hakk nda bir fikir vermesi aç s ndan unu da 
ifade etmek gerekir ki, bu tarihlerde ilkö retimin zorunlu olmas  Avrupa devletlerinin 
anayasalar na da daha yeni yeni giriyordu. Bkz. Kodaman, a.g.e., s. 67. 
38  Usûl-i Cedîd (Yeni usül): Geleneksel e itim veren s byan mekteplerinin yan nda, 
1869’dan itibaren “Usûl-i Cedîde Mektebi” ya da “ btidâi Mektebi” ad  alt nda yeni 
ilkokullar aç lm t . Yeni aç lan ibtidâilerde usûl-i cedîd ile e itim verilmeye ba land  ve bu 
sistemde, okuma ve yazmada geleneksel uzun heceleme yerine kelimeyi do rudan okuma 
metodu benimsendi. Ayr ca ö renci s ras , ö retmen kürsüsü, kara tahta, tebe ir, harita gibi 
ders ve araç gereçleri kullan lmaya ba land . Bkz. Yahya Akyüz, Türk E itim Tarihi M. Ö. 
1000-M.S.2012, Pegem Akademi, Ankara 2012, s. 207-209; II. Abdülhamid devrinin 
sonlar na do ru ibtidâi mektebi kavram  oldukça yayg nla m  ve geleneksel mahalle 
mektepleri dahi ibtidâi mektebi diye adland r l r olmu tu. Bu meyanda, eski tarz okullarla 
devlet okullar n  birbirinden ay rt edebilmek için mahalle mekteplerine “geleneksel 
yöntemlerin uyguland  ibtidâi mektepler”, devlet okullar na da “usûl-i cedîde uygulayan 
ibtidâi mektepler” tabiri kullan lmaya ba land . Bkz. Somel, a.g.e., s. 146. 
39  “ … Cenâb-  hilâfetpenâhi-i a’zamîde memâlik-i mahrûse-i ahânenin en ücrâ kö elerine var nca 
mektepler kü âd ve ta’mim-i maârif emr-i ehemmine her vakitten ziyâde i’tina edilegelmekte 
oldu u…” BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). 
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1893 y l  itibariyle sancak, 138.678 nüfusla K rkkilise, Lülebergos, Babaeski, 
Midye, Ahtapoli, Vize ve T rnova isimlerindeki 7 kaza, 22 nahiye, 241 köy 
29.529 haneden müte ekkildi40. Kaza, nahiye ve köy say lar  ile ibtidâi say s  
oranland nda bu dönemde ibtidâilerin hayli ço ald  görülmektedir41. 
btidâilerdeki ö renci say s n n nüfusa oran  %7,8’ dir. Bu durumda sancaktaki 

nüfusun %7.8’i ibtidâi mekteplerinde okumaktad r42. K rkkilise merkez kazadaki 
ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  öyleydi43: 

Tablo 3: K rkkilise Merkez Kazadaki slam btidâi Mektepleri (1892-1893)44. 

Mektebin Bulundu u 
Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 

Adedi 

Cami-i Kebir Mahallesi’nde 
Erkek btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Hac  Ahmet Efendi 
Muallim-i Evvel Haf z Mehmet Efendi 

180 

Karaca brahim Mahallesi’nde 
Erkek btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Muhammed Efendi 40 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
K z btidâi Mektebi 

Muallim-i Evvel Süleyman Efendi 
Muallim-i Sani Halil Efendi 

190 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

 T rnova, Ahtapoli, Lüleburgaz, Babaeski, Vize ve Midye kazalar ndaki 
ibtidâi mektepleri ve ö renci say lar  ise öyleydi:  

 T rnova kaza merkezinde 15 erkek ve 10 k z ö rencinin e itim gördü ü 1 
slam ibtidâi mektebi bulunuyordu. Ayr ca T rnova’da 1 Bulgar Ortodoks erkek, 

1’de k z mektebi olup, 180 erkek ve 49 k z ö rencisi vard . Kazada 150 erkek ve 
50 k zdan ibaret olan 1 Bulgar Katolik erkek ve 1’de k z mektebi faaliyetteydi. 
Bunlar Edirne’deki Katolik Cemaati taraf ndan idare olunmaktayd . Kazan n 
köyleri olan Dere-i Cedide’de 46, Garamet’te 35, Göktepe’de 34, Yayla’da 35, 

40  1310 EVS, s. 493. 
41  Sancaktaki 7 kaza + 22 nahiye + 241 köy = 270 yerle im yerine kar l k gelmektedir. 
Genel ibtidâi say s  ise, 198’dir. Kaza merkezlerinde 2-3 ibtidâi bulundu u dü ünülürse, 
bu dönemde köylerin yakla k 2/3’ünde ibtidâi bulundu u görülmektedir.  
42  Oranlama yap l rken okuyan ö renci adedi x 100 / genel nüfus eklinde i lem 
yap lm t r. (10.848x100) ÷ 138.678 = % 7.8. 
43  Sancaktaki ibtidâiler hakk nda en kapsaml  bilgiler Edirne vilayet salnâmelerinde 
bulunmaktad r. Bunun yan nda Maârif Salnâmeleri ve Osmanl  ar ivinde de malumat 
vard r ancak bu bilgiler, genel bir de erlendirme yapacak kadar istatistikî veriler 
içermedi inden bu konuda vilayet salnâmelerinden faydalan lm t r.  
44  K rkkilise merkez kazayla ilgili 1310 Edirne vilayet salnâmesinden derledi imiz 1892-
1893 y llar na ait bu bilgiler ile 1900-1902 y llar na ait Edirne vilayet salnâmelerindeki 
bilgiler bir farkla örtü mektedir. Bu ba lamda, merkez kazada Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
bulunan k z ibtidâi mektebine ilave olarak daha sonraki y llarda bir de erkek ibtidâi 
mektebinin in a edildi i görülmektedir. Bkz. 1317 EVS, s. 187; 1319 EVS, s. 753-754. 
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Ahlâtl  köyündeki slam mektebinde 35, Evranos’ta 25, Kara Abalar’da 25, Kara 
Viran’da 20 ö renci vard 45.  

 Lüleburgaz kazas  dâhilinde 33 mektep olup, bunlar n 24’ü slam, 8’i Rum 
ve 1’i Musevi mektebidir. Bu mekteplerin 6’s  kaza merkezinde, 27’si 
köylerdedir. Toplamda 532 ö rencisi vard r46. Vize kazas nda 16 erkek ve 6 k z 
mektebi mevcuttur. Bu mekteplerde 377 erkek, 126 k z ö renci eski ve yeni usul 
üzerine üzere e itim görmekteydi47. Ahtapoli kazas nda Eski ve Yeni 
Vasilkozlarda birer ibtidâi, Ahtapoli’de 3 Hristiyan ibtidâi ve di er köylerde 1‘er 
ibtidâi mektebi vard . Bunlardan Vasilkozlardaki ibtidâi mekteplerinde 85 erkek 
ve 10 k z, di er köylerde 154 erkek ve 33 k z ö renci mevcuttu48. Midye 
kazas nda 3’ü slam ve 5’i Hristiyan mektebi olmak üzere, bu mekteplerde 271’i 
erkek ve 95’i k z ö renci e itim görmekteydi49 Babaeski kaza merkezinde 78 
ö rencili bir erkek ibtidâi mektebi ile 60 ö rencili 1 k z ibtidâi mektebi 
bulunmaktayd . Bunlardan ba ka kazaya ba l  köylerden, Hamidiye’de 91, 
Sinanl ’da 31, Mand ra’da 121, Kameriler’de 71, Sofu Halil’de 41, Ta  Havlu’da 
32, Kara Mesutlu’da 9, Kad ’da 28, Oruçlu’da 28, Kuzuçarda ’nda 18, 
Guraba’da 16, Kofalca’da 21, A a-i Cedit’te 50, Ta köprü’de 64, Çengerli’de 13, 
Kolal ’da 42, Minnetler’de 41, Karacao lan’da 28, Katranca’da 57 ö rencili birer 
ibtidâi mektebi faal durumdayd 50. 

 

3. Rü diye Mektepleri 
 Osmanl  Devleti’nde rü diyeler, e itimde modernle menin ba lad  

Tanzimat sürecinin ürünü olan e itim kurumlar yd . II. Mahmut devrinde 
temelleri at l p, Tanzimat süreci ile inki af ederek, II. Abdülhamid devrinde 
zirveye ula m lard . Rü diyeler ilk olarak 1839 y l nda aç lmaya ba lanm , 
ancak esas manada kurumsalla mas  1847 y l nda olmu tu. Bu y lda Mekâtib-i 
Umûmiye Müdürlü ü’ne getirilen Kemal Efendi döneminde rü diyelerin 
geli tirilmesi, ço alt lmas  ve yeni sistemde e itime geçilmesi konular nda somut 
ad mlar at lm t . Bu ba lamda 1847’de stanbul’da ilk örneklerine rastlad m z 
rü diyeler, Davud Pa a, Bâyezid, Üsküdar, Tophane ve Bâb âlî civar nda 5 adet 
aç lm lard 51. Tanzimat döneminde bu okullar n yayg nla t rma çabalar na 
devam edilmi , stanbul’da bu say  1850’de 6’ya, 1852’de 10’a ula m t 52. 

45  1310 EVS, s. 512. 
46  1310 EVS, s. 521 
47  1310 EVS, s. 528.  
48  1310 EVS, s. 534. 
49  1310 EVS, s. 539. 
50  1310 EVS, s. 542-546 
51  Muammer Demirel, “Türk E itiminin Modernle mesinde Rü diye Mektepleri”, 
Türkler, C. XV (2002), s. 73-74. 
52  Demirel, a.g.m., s. 75; Kodaman, a.g.e., s. 92. 
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stanbul’da olumlu sonuçlar  al nan rü diyeler, 1853 y l ndaki kararla di er 
Osmanl  vilayetlerinde de aç lmas  planlanm t . Meclis-i Maârif-i Umûmiye’nin 
karar  üzerine 2 Haziran 1853 tarihinde Padi ah Abdülmecid’in iradesi ile 25 
vilayette rü diyelerin aç lmas  kararla t r lm t 53.  

 Bu çal man n konusunu te kil eden K rkkilise sanca n n da içinde oldu u 
Rumeli topraklar nda rü diyelerin aç lmas , Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti 
Muavini Vehbi Efendi’nin çal malar yla olmu tu. Nezâret taraf ndan Rumeli’de 
rü diye açmakla görevlendirilen Vehbi Efendi’nin öncülü ünde, 1856’da 

kodra, Yeni ehir, Yanya, Delvine ve Manast r vilayetlerinde; 1858 y l nda 
Edirne, Filibe, Sofya, Selanik, Drama, Gelibolu, Berat, Prezrin’de rü diyeler 
aç lm t r54. K rkkilise rü diyesinin aç l  tarihi, tam olarak bilinmese de 1870’ 
lerde aç ld  bilinmektedir55.  

 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Osmanl  e itim sisteminde önemli 
bir yere sahiptir. Zira bu nizamname ile ibtidâi, rü diye ve idadilerin durumu 
aç kl a kavu turulmu  ve nizamnamenin 18-32. maddelerinde, rü diyelerle ilgili 
hususlar detayland r lm t r. Buna göre, 500 haneyi geçen bir kasaban n halk  
tamamen Müslüman ise slam rü diyesi, Hristiyan ise Hristiyan rü diyesi 
aç lacakt r. slam ve Hristiyan halk n birlikte ya ad  kasabalarda Hristiyanlar n 
rü diye açabilmesi için 100 haneden fazla nüfusa sahip olmalar  gerekmektedir. 
Rü diyelerin her türlü in a giderleri, ö retmen ve hademe maa lar  vilayet maarif 
idaresi sand ndan kar lanacakt r. Rü diyelerin ö renim süresi 4 y l56 olup 
ibtidâi mektebini bitiren ve ahadetname alanlar bu okullara kay t olabilecektir57. 

 lk olarak Tanzimat devrinde stanbul’da aç lan rü diyeler, II. Abdülhamid 
döneminde e itimde modernle me çabalar  sonucunda neredeyse bütün vilayet 
ve sancaklarda aç lm t 58. 19. yüzy l sonlar nda K rkkilise sanca  dâhilinde 
Müslümanlara ait59 1 k z rü diyesi ve 3 erkek rü diyesi bulunmaktayd . K z 
rü diyesi merkez kazada, erkek rü diyeleri ise Vize, Lüleburgaz ve Babaeski 
kazalar nda faaliyet göstermekteydi. II. Abdülhamid’in saltanat n n son y llar nda 

53  Kodaman, a.g.e., s. 92. 
54  Demirel, a.g.m., s. 77 
55  BOA. MF. MKT. 4/16, (20 Cemaziyelahir 1289/ 25 A ustos 1872).  
56  Tarihi seyir içerisinde rü diyelerin e itim-ö retim sürelerinde de i iklikler olmu tur. 
E itim süreleri ba lang çta 4 y l oldu u halde Darülmaarif aç ld ktan sonra 6 y la ç kar lm t r. 
Ancak 1863’te 5 y l, 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile 4 y l olmu tu. II. Abdülhamid 
devrinde tüm okullarda oldu u gibi rü diyelerin programlar nda da de i ikli e gidilmi , 
idadilerle birle tirilen rü diyelerin e itim süresi 1892’de 3 y la dü ürülmü  ancak müstakil 
rü diyelerin e itim süresi 4 y l olarak devam etmi tir. Bkz. Kodaman, a.g.e., s. 92, 93,107; 
Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187; Demirel, a.g.m, s. 86. 
57  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187. 
58  Kodaman, a.g.e., s. 103-104. 
59  Sancakta gayrimüslimlerin açt  rü diye derecesinde mektepler de bulunmaktad r. 
Gayrimüslim rü diyeleri, gayrimüslimlere ait okullar ba l  alt nda incelendi i için 
burada de inilmemi tir. 
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Midye kazas nda da bir rü diye mektebi aç lm t 60. Ancak, kazada yeterli 
Müslüman nüfusun61 olmamas , rü diyeye yeterli ö renci bulunamamas  ve 
sadece 2-3 ö rencinin devam etmesi, rü diyedeki muallimin görevine lay k yla 
devam etmemesi gibi nedenlerden dolay , Müslüman nüfusu daha fazla olan 
Saray nahiyesine nakledilmi tir62. 

 K rkkilise rü diyesinin ne zaman aç ld yla ilgili Osmanl  ar ivleri, Maârif 
Nezâreti salnâmeleri ve Edirne vilayet salnâmelerinde herhangi bir bilgiye 
rastlan lmad . Ancak 25 A ustos 1872 (20 Cemaziyelahir 1289) tarihli bir belgede, 
K rkkilise Rü diye mektebi bevvâb  Hüseyin A a’n n istifa etti i ve yerine Hac  
Ziyaeddin’in tayin edildi i belirtilmektedir63. Bu belgeden rü diyenin faaliyette 
oldu u ve 1872 tarihinden önce aç ld  anla lmaktad r. 1877-1878 Osmanl  Rus 
Harbi’nde Ruslar’ n K rkkilise’yi i gal etmeleriyle birlikte buradaki okullar da 
kapanm  ve di er Osmanl  memurlar  gibi mektep muallimleri de stanbul’a 
kaçm lard 64. K rkkilise, sava tan sonra Ayastefanos Antla mas ’yla Bulgar 
Prensli ine b rak lm sa da, ayn  y l imzalanan Berlin Antla mas  ile yeniden 
Osmanl  hâkimiyetine girmi tir65. 1879 y l nda rü diyenin tekrar aç lmas  gündeme 
gelmi  ve K rkkilise Mutasarr fl ’na gönderilen telgrafta, rü diye mektebinin ne 
halde oldu u ve tekrar aç ld nda kaç talebesi olaca n n bildirilmesi istenmi tir66. 
Rus istilas ndan sonra tekrar aç ld  anla lan K rkkilise rü diyesinde, 
ö retmensizlik nedeniyle sorunlar devam etmi tir. 1897 y l nda K rkkilise’deki 
rü diye ve ibtidâi mektebi muallimlerinin görevi b rakmalar yla bir süre e itim 
yap lamam t r67. Sultan Abdülaziz döneminde aç lan K rkkilise rü diyesi d nda 
sancaktaki di er rü diyeler, II. Abdülhamid devrinin e itimde reform çal malar n n 
ürünüdürler. Bu meyanda, Vize Rü diyesi H. 1309 (1891/1892) y l nda 4.700 kuru  
ve Babaeski Rü diyesi H. 1314 (1896/1897) y l nda 20.647 kuru  harcanarak 
aç lm lard r68. Lüleburgaz Rü diyesi ise, Sokullu Mehmet Pa a Camisi’nin 

60  BOA. MF. MKT. 1035/45, (14 Zilhicce 1325/ 18 Ocak 1908). 
61  Elimizdeki bir belgeye göre, 1909 y l nda Nefs-i Saray Kasabas nda 1.964 slam, 
1308 Hristiyan ve Midye Kasabas nda kad n ve erkek toplam 160 Müslim ve 2.175 
gayrimüslim nüfus mevcuttu. Bkz. BOA. MF. MKT. 1134/44 lef 3, (13 Cumadelahir 
1327/2 Temmuz 1909). 
62  BOA. MF. MKT. 1134/44 lef 3, (13 Cumadelahir 1327/2 Temmuz 1909). 
63  BOA. MF. MKT. 4/16, (20 Cemaziyelahir 1289/ 25 A ustos 1872). 
64  BOA. MF. MKT. 58/34, (26 Ramazan 1295/23 Eylül 1878); Ayar, a.g.m., s. 43. 
65  K rklareli l Y ll  1967, s. 182. 
66  BOA. MF. MKT. 62/141, (4 Cumadel evvel 1296/26 Nisan 1879). 
67  Dâhiliye Nezâreti’nden Maârif Nezâreti’ne gönderilen yaz da K rkkilise’deki rü diye ve 
ibtidâi mektepleri muallim ve muallimelerinin görevi b rakt klar  ve okullar n bo ta 
kald klar , mekteplerdeki idarecilerin yolsuzluk yapt klar  ve bu durumun soru turuldu u, 
K rkkilise k z rü diyesinin ihtiyac  olan ö retmenin henüz gönderilemedi i, istenilen 
muallimin biran önce gönderilmesi gerekti i belirtilmi ti Bkz. BOA. DH. MKT. 2078/72, 
(29 Recep 1314/3 Ocak 1897). 
68  1319 MNS, s. 330; 1321 MNS, s. 302-303. 
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avlusunda bulunuyordu. Buradaki 17 odas  bulunan medresenin bir k sm  rü diye 
mektebine di er bir k sm  ise topçu zabitlerinin ikametine tahsis edilmi ti69.  

 II. Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca nda aç lan rü diyelerdeki 
ö renci say lar yla ilgili bütün y llara ait yeterli veri bulunmamaktad r. Ancak 
maarif ve vilayet salnâmelerinde yapt m z ara t rmalarda sancaktaki 4 
rü diyenin ö renci say lar  1898-1904 y llar 70 aras nda kapsaml  olarak yer 
almaktad r. Ö renci say lar ndaki artmalar ve eksilmeler göze çarpmakla birlikte 
y llara göre rü diyelerdeki ö renci ve ö retmen say lar  öyleydi: 

Tablo 4: K rkkilise’deki Rü diyelerin Ö renci ve Ö retmen Say lar  (1898-1904). 

Rü diyeler Ö renci Say lar  Ö retmen 
Say s  

1898 1899 1900 1901/1902 1903/1904 1898-1904 
K rkkilise K z Rü diyesi ?71 ? ? 42 ? 1 
Vize Erkek Rü diyesi 23 24 33 33 16 2 
Babaeski Erkek 
Rü diyesi 27 18 25 23 17 2 

Lüleburgaz Erkek 
Rü diyesi 44 40 39 25 25 2 

Toplam 94 82 97 123 58 7 
Kaynak: 1319 EVS, s. 754; 1316 MNS, s. 787; 1317 MNS, s. 880; 1318 MNS, s. 978; 
1319 MNS, s. 309-310; 1321 MNS, s. 287. 

 II. Abdülhamid devrinde rü diyelere önem verilmi  ve bu kurumlardaki 
ö renci say lar n n art r lmas nda üstün gayret gösteren personel de zaman zaman 
ödüllendirilmi tir. Bu konuda elimizde iki örnek bulunmaktad r. lki 1879 y l na 
aittir ve K rkkilise rü diye mektebi muallim-i evveli Sultanyerli Osman Efendi 
hizmetlerinden dolay  stanbul Ruûs-  Hümâyûnu ile taltif edilmi tir72. 1889 y l nda 
ise rü diyenin muallim-i sânisi Bilal Efendi, alt  yedi seneden beri bulundu u 

69  1317 EVS, s. 412; 1319 EVS, s. 1024. 
70  1898 y l ndan önceki ö renci bilgileri, bütün rü diyeleri kapsamamaktad r. Ancak baz  
salnâmelerde sancaktaki rü diyelerdeki ö renci mevcutlar  verilmi tir. Örne in, 1874 ve 1876 
y l nda K rkkilise rü diyesinin ö renci say s  41, 1883’te 81, 1884’te 72, 1887’de 60, 1888’de 
64 oldu u görülmektedir. Bkz. 1291 EVS, s. 111; 1293 EVS, s. 97; 1301 EVS, s. 121; 1302 
EVS, s. 123; 1305 EVS, s. 134; 1306 EVS, s. 134; 1307 EVS, s. 134; 1308 EVS, s. 134; 
1309 EVS, s. 138; 1310 EVS, s. 489. Babaeski, Vize, Lüleburgaz rü diyelerine ait bilgilere 
tam olarak ula lamasa da, Lüleburgaz rü diyesinin ö renci mevcudu 1882/1883 y l nda 36, 
1896/1897 y l nda 44’tür. Bkz. 1300 EVS, s. 117; 1314 EVS, s. 173.  
71  K rkkilise merkez kazada bulunan k z rü diyesinin ö renci say lar na ili kin Osmanl  ar ivi 
ve salnâmelerde yap lan ara t rmalarda herhangi bir bilgiye rastlan lmad . Ad  geçen 
rü diyedeki ö renci say s na sadece 1319 Edirne vilayet salnâmesinde rastlan ld . 1901/1902 
y llar nda 42 olan ö renci mevcudu, di er rü diyelerdeki artmalar ve eksilmelerle 
k yasland nda bu rü diyedeki ö renci say s n n da 35-45 aras nda olabilece i dü ünülebilir.  
72  BOA. MF. MKT. 59/64, (9 Muharrem 1296/3 Ocak 1879). 



HÜMMET KANAL 120

muallimlik vazifesini hakk yla ifa ederek, okulun ba ar s nda üstün gayreti oldu u 
dü üncesiyle kendisine ta ra ruûsunun verilmesi K rkkilise cemaat ve maarif 
meclislerinin ortakla a düzenledi i mazbatadan anla lmaktad r73.  

 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 21. maddesinde rü diyelerdeki 
personel durumuna de inilmi tir. Rü diyelerin ö renci say s na göre birer veya 
iki er muallim-i evvel ve muallim-i sânisi bulunacak ve bunlardan ba ka bir 
mubass r74, bir de bevvâb görev yapacakt . Muallim-i evveller 800, muallim-i 
sâniler 500, mubass rlar 250 ve bevvâblar 150’ er kuru  maa  alacaklard 75. 
K rkkilise’deki rü diyelerde ortalama iki er muallim görev yapm t r. Muallime, 
muallim-i evvel ve hat muallimlerinden olu an e itim kadrosu öyleydi: 

Tablo 5: K rkkilise, Vize, Lüleburgaz ve Babaeski Rü diyelerinin E itim Kadrosu 
(1901-1904) 76. 

Rü diyeler E itim Kadrosu 

K rkkilise K z Rü diyesi Muallime Hatice Han m 
Vize Erkek Rü diyesi Muallim-i evvel R fk  Efendi, Hat Muallimi E ref Efendi 
Babaeski Erkek Rü diyesi Muallim-i evvel Abbas Efendi, Hat Muallimi Murtaza Efendi 
Lüleburgaz Erkek 
Rü diyesi 

Muallim-i evvel Hasan Fehmi Efendi, Hat Muallimi Mehmet 
Efendi 

Kaynak: 1319 EVS, s. 754; 1319 MNS, s. 309-310; 1321 MNS, s. 287. 

73  BOA. MF. MKT. 112/152, (29 Muharrem 1307/25 Eylül 1889); II. Abdülhamid 
devrinde rü diyelerde üstün hizmetleri görülen ve bu kurumlardaki ö renci say lar n n 
art r lmas nda emek sarf eden muallimlerin te vik amac yla ödüllendirildi i bilinmektedir. 
Bu konuda bir ba ka örnek ise, Hayrabolu rü diyesinde görülmektedir. 1902 y l nda 
Hayrabolu rü diye mektebi muallim-i evveli Haf z brahim Efendi’nin vazifesindeki ba ar  
ve gayretlerinden dolay  “ âyeste-i takdir olan mesaisine mükâfaten” taltifi için Maârif-i 
Umûmiye Nezâreti’ne teklifi yap lm t r. Bkz. BOA. MF. MKT. 611/12. 
74  Bu dönemde okullarda ö rencilerin fiil ve hareketlerini tefti  eden ve hüsn-i hallerine 
nezaret eden memura verilen isimdir. Bkz. emseddin Sami, Kâmûs-  Türkî, kdam 
Matbaas , stanbul 1317, s. 1270. 
75  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.187.  
76  Edirne vilayet salnâmeleri ve Maârif Nezâreti salnâmelerinden derledi imiz bu 
bilgiler d nda K rkkilise rü diyesine atanan muallimlere ait bilgiler Osmanl  ar ivinde 
bulunmaktad r. Bu ba lamda rü diyede 1 muallim görev yapm  olup, y llara göre görev 
yapan muallimler öyledir: 1879 y l nda Muallim-i evvel Sultanyerli Osman Efendi, bkz. 
BOA. MF. MKT. 59/64, (9 Muharrem 1296/3 Ocak 1879); 1894’te Osman Nuri 
Efendi, bkz. BOA. MF. MKT. 216/29, (27 Muharrem 1312/31 Temmuz 1894); 
1900’de Muallime-i evvel Kevser Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 532/7, (3 Recep 1318/ 
27 Ekim 1900); 1901’de Muallime-i evvel Hatice Seher Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 
563/34, (25 Safer 1319/13 Haziran 1901); 1902’de muallime Hatice Han m, bkz. 1319 
EVS 754; 1904’te muallime Sadiye Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 817/40, (4 evval 
1322/12 Aral k 1904); 1907’de Muallime Fatma Lütfiye Han m, bkz. BOA. MF. MKT. 
1026/78, (3 Zilkade 1325/ 8 Aral k 1907). 
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4. dadi Mektebi 
 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nden önce pek çok okulun haz rl k 

s n flar na verilen isim olan idadi, bu nizamname ile birlikte ilk kez bir 
ortaö retim kurumu olarak nitelendirilmi lerdi77. dadilerin durumu, Maârif-i 
Umûmiye Nizamnâmesi’nin 33-41. maddelerinde aç kl a kavu turulmu tur. 
Buna göre, idadilere rü diyeyi bitirmi  olan Müslim ve gayrimüslim çocuklar 
kaydolabilecek ve bin haneyi geçmi  olan, hal ve mevkilerince lüzum görülen 
kasabalarda birer adet idadi aç lacakt r. dadinin in aat masraflar , muallim ve 
hademesinin maa lar  ve sair masraflar  vilayet maarif idaresi sand ndan 
kar lanacakt r. Her idadinin muavinleriyle beraber alt ar muallimi olup bunlar 
Dersaadet’teki büyük Darulmuallimin ahadetnamesi ve Maârif Nezâreti’nin 
görü ü ile seçilecek ve tayin edilecektir. Ayr ca her idadinin mubass r ve bevvâb 
gibi hademesi dahi olacakt r. dadilerin tahsil süresi 3 sene olup, tatil zamanlar  
ve imtihanlar  rü diye mektepleri gibi olacak, farkl  olarak idadideki Müslüman 
ve gayrimüslim ö rencilerin ibadet günlerinde de tatil olacakt r. dadide tahsil 
müddetini tamamlam  olan talebelerden usulü üzerine imtihanlarda ruûs alanlar 
(ilmiye rütbesi) imtihan nizamnamesinde belirtilen haklardan faydalanacaklard r. 
mtihanda ba ar s z olanlar isterlerse bir sene daha mektepte kalacaklard r78. 

 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 34. maddesinde geçen “hal ve 
mevkilerince lüzum görülen kasabalarda birer idadi mektebi aç lacakt r” hükmü 
gere ince K rkkilise’de de bir idadi aç lm t . Merkez kazada 1892 y l nda aç lan 
K rkkilise dadisi, üç s n f  bulunan eski rü diye binas nda e itim ö retime 
ba lam t . Zaman içerisinde bu binan n mevcut ö rencisine yetmemesi 
nedeniyle, 1894 y l  ba lar nda geni letilmesi için bir ke if defteri haz rlanarak 
merkeze gönderilmi ti79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

77  Kodaman, a.g.e., s. 114. 
78  Düstur, I. Tertip, C.2, 1869 M.U.N, s.190-191. 
79  BOA. MF. MKT. 199/24 lef 5, (24 Recep 1311/31 Ocak 1894).  
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Kroki 1: K rkkilise’de dadi Mektebi Olarak Kullan lan Binan n (Eski Rü diye Binas ) 
Talebeye Yetmemesi Sebebiyle Geni letilmesi Plan  (1894). 

 
Kaynak: BOA. MF. MKT. 199/24 lef 1, (26 Ramazan 1311/2 Nisan 1894). 

Yukar daki plan do rultusunda, mevcut binan n geni letildi iyle ilgili 
elimizde bir kay t bulunmamakla birlikte, 1895, 1900 ve 1905 y llar nda binan n 
onar m n n yap larak e itime devam edildi i bilinmektedir. 1902 y l nda 
K rkkilise dadisi için yeni bir bina yap lmas  gündeme gelmi  ancak bir türlü 
in aata ba lan lamam t r. 1910 y l na gelindi inde idadi, hala eski binas nda 
e itim vermektedir. Sultan II. Abdülhamid döneminde nehârî (gündüzlü) ve 
leylî (yat l ) olarak aç lan idadiler içerisinde K rkkilise dadisi, gündüz e itim 
veren idadilerdendi80. 

80  Ayar, a.g.m., s. 46, 54. 
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K rkkilise dadisi, Müslüman ö rencilerin ço unlukta, gayrimüslim 
ö rencilerin az nl kta oldu u bir kurumdu. dadide, 1895-1900 y llar  aras nda 
her y l ortalama 102-122 aras  ö renci e itim görmü  olup, y llara göre ö renci 
mevcudu öyleydi: 

Tablo 6: Y llara Göre K rkkilise dadisinin Ö renci Mevcudu (1895-1900). 
E itim-Ö retim Y l  Ö renci Mevcudu 

Müslim Gayrimüslim Toplam 
1895-1896 86 16 102 
1896-1897 87 16 103 
1897-1898 89 18 107 
1898-1899 102 20 122 
1899-1900 109 13 122 

Kaynak: 1316 MNS, s. 781; 1317 MNS, s. 874; 1318 MNS, s. 972; 1319 MNS, s. 304; 
1321 MNS, s. 282. 

 20. yüzy l ba lar nda K rkkilise dadisinde 1 müdür, 8 muallim, 1 mubass r 
ve 8 hademe görev yap yordu. Bu y llarda idadinin e itim kadrosu ve okutulan 
dersler a a daki gibidir. 

Tablo 7: K rkkilise dadisinin E itim Kadrosu ve Okutulan Dersler (1900-1902). 
E itim Kadrosu Unvan  Okuttu u Ders 

Osman Efendi Müdür Müdür, Ulûm-  Diniyye, Ahlâkiye, Arabi 
Muallimi 

Osman Nuri Efendi Muallim Hesap, Malûmât-  S hhiye, Zirâiyye, Kitâbet 
Muallimi 

Muhammed Ali Efendi Muallim Türkçe, Resim, lm-i E ya Muallimi 
Cezmi Efendi Muallim Co rafya, Tarih, Cebir Muallimi 
Naili Efendi Muallim Usul Defteri, Türkçe Muallimi 
Mustafa Efendi Muallim Arabi ve Farisi Muallimi 
Yüzba  Hakk  Efendi Muallim Hendese Muallimi 
Latif Efendi Muallim Hüsn-i Hatt Muallimi 
Mahmut Kemal Efendi Muallim Frans zca Muallimi 
Mehmet Ali Efendi Mubass r - 

Kaynak: 1321 MNS, s. 282; 1319 EVS, s. 753. 

 II. Abdülhamid döneminde idadilerdeki e itim kadrosu, sadece e itim-
ö retim i leriyle u ra m yorlard . Ayn  zamanda idadilerdeki müdür ve 
ö retmenlerin tatil zamanlar nda bulunduklar  mahaldeki köy ve kasaba 
mekteplerini tefti  etme gibi vazifeleri de vard . Bu meyanda, K rkkilise dadisi 
müdür ve ö retmenleri, bu dönemde K rkkilise sanca na ba l  olan Lüleburgaz, 
Babaeski, Ahtapoli, Vize, Midye kazalar ndaki mektepleri tefti  ediyorlard . 
Maârif Nezâreti bu tefti  görevlerine oldukça önem vermi , zaman nda tefti  
görevini yerine getirmeyen idadi personelini cezaland rm t r. 1903 y l nda 
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ya anan bir örnek ilgi çekicidir. Tatil zaman nda kendilerine verilen tefti  
görevini yerine getirmeyen K rkkilise dadisinden Osman Nuri Efendi, 
Dedea aç dadisi müdürü Abdülhalim Efendi ve muallim Arif Efendi tevbih 
(k nama) ile cezaland r lm lard 81.  

 K rkkilise dadisinde, de i ik zamanlarda vukuatlar da ya anm t . 1893 y l nda 
idadinin Türkçe muallimi Bilal Efendi’nin 31 derse girmedi i tespit edilmi  ve 
kendisine maa  kesim cezas  uygulanm t r82. Bir ba ka vukuat ise idadinin 
mubass r yla ilgilidir. 1894 y l  Nisan ay nda idadinin mubass r  Mahmut Efendi’nin 
ö renci ile devaml  münaka a etti i, onlar  darp etti i ve teneffüslerde vazifesini 
yapmad , talebenin baz  yolsuz hareketlerine göz yumdu u tespit edilmi ti. Olay n 
Edirne Maârif Müdürü Mehmet Sait Efendi’ye intikal etmesi üzerine mubass r 
Mahmut Efendi’nin görev yeri Tekirda  dadisi mubass r  Ha im Efendi ile kar l kl  
olarak de i tirilmi tir83. K rkkilise dadisinin ilk y llar nda bu tür vakalar n ya anmas , 
idadide disiplinin tam manas yla sa lanamad n  göstermektedir. 

 

5. Sancaktaki Gayrimüslimlere Ait Mektepler 
 Osmanl  Devleti’nde gayrimüslimlere okul açma yetkisi Islahat Ferman  ile 

verilmi ti. Fermana göre, bütün tebaan n çocuklar  Osmanl  sivil ve askerî 
okullar na e it artlarda girebilecek ve resmî olarak tan nan bütün dinî cemaatler, 
devlet denetiminde olmas  ko uluyla, kendi okullar n  kurabileceklerdi84. 1869 
Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile dini cemaatlerin okul açma yetkileri belli 
artlara ba lanm t . Nizamnamede “Mekâtib-i Husûsiye” olarak zikredilen bu 

okullar n, 129. maddede tan m  öyle yap lm t :  
“ Mekâtib-i husûsiye baz  mahallerde cemaatler taraf ndan veya gerek Devlet-
i Aliyye tebaas  ve gerek yabanc  tebaadan olan ah slardan biri taraf ndan 
ücretli veya ücretsiz olarak aç lan mekteplerdir ki bunlar n masraflar  ya 
müesseseleri taraf ndan veyahut ba l  olduklar  vak flar  taraf ndan idare 
olunur. Osmanl  ehirlerinde bu çe it mekteplerin aç l nda evvela 
muallimlerinin elinde Maârif Nezâreti taraf ndan veyahut mahalli Maârif 
daresi’nden ehâdetnâme bulunmak ve ikinci olarak bu mekteplerde âdâba 

ve politikaya ayk r  ders okutturulmamak için talim olunacak derslerin cetveli 
ve kitaplar Maârif Nezâreti’nden veyahut mahalli Maârif daresi’nden tasdik 
edilmek üzere, ta rada ise Vilayet Maârif daresi ile vilayet valisi taraf ndan ve 
stanbul’da ise, Maârif Nezâreti taraf ndan resmi ruhsat verilir. Bu üç art 

tamamen mevcut olmad kça mekâtib-i husûsiye aç l na ve devam na ruhsat 
verilmez ve ayk r  hareket olmas  halinde bu mektepler kapat l r. Mekâtib-i 
husûsiye açanlar n tayin edecekleri hocalar n ellerinde ehâdetnâme 
bulundu u halde onu maarif idaresine tasdik ettirmeleri laz m gelecektir.”85.  

81  BOA. MF. MKT. 683/20, (9 Zilkade 1320/7 ubat 1903). 
82  BOA. MF. MKT. 189/86, (6 Rebiülevvel 1311/17 Eylül 1893). 
83  BOA. MF. MKT. 201/34 lef 1, (15 evval 1311/21 Nisan 1894). 
84  Somel, a.g.e., s. 66-67.  
85  BOA. Y. E.E. 112/6; Düstur 1. Tertip, 2. Cilt, s. 204-205. 
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 Görüldü ü üzere, Osmanl  Devleti, gayrimüslimlerin açaca  okullar n 
masraflar na, ö retmen ve personel maa lar na kar mam  ve bu tür giderlerin 
devlete herhangi bir yük getirmeden kendi vak f veya cemaatleri taraf ndan 
kar lanmas n  art ko mu tur. Ancak devlet tamamen kontrolü de elden 
b rakmam t r. Zira bu okullarda görev yapacak ö retmenlerin Maârif Nezâreti 
veya mahalli Maârif daresi’nden ehâdetnâme almas , Osmanl  aleyhine ders 
okutulmamas , ders kitaplar n n devletçe tasdiki gibi hususlara dikkat çekilmi tir.  

 1869 Nizamnâmesinde gayrimüslim tebaan n açt  okullar “Mekâtib-i 
Gayrimüslime”, yabanc  devletlerin Osmanl  topraklar nda açt  okullar 
“Mekâtib-i Ecnebiye” olarak adland r lm t . K rkkilise sanca nda “Mekâtib-i 
Ecnebiye” denilen yabanc  devletlerin açt  misyoner okullar  bulunmuyordu86. 
Ancak sancakta gayrimüslim halka ait çok say da “Mekâtib-i Gayrimüslime” 
faaliyet göstermekteydi. Bu okullar hakk nda Maârif salnâmeleri ve Edirne 
vilayet salnâmeleri önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Ancak II. Abdülhamid 
devri maarif naz rlar ndan Zühtü Pa a’n n imparatorluk içindeki gayrimüslim 
tebaan n ve yabanc  devletlerin açt  okullar hakk nda haz rlad  1894 tarihli 
rapor87, bu konuda en kapsaml  kaynakt r. Rapor, ta radaki maarif 
müdürlüklerinin gönderdikleri verilere göre haz rland  için güncel bilgiler 
içermekteydi88. Raporun ekinde yer alan tabloda gayrimüslimlerin ve 
yabanc lar n Osmanl  topraklar nda açt  okullar n listesi bulunmaktad r. Zühtü 
Pa a’n n raporuna göre, Edirne vilayetinde gayrimüslim unsurlar n açt  
okullar n say s  öyleydi:  

 

 

 

86  Zühtü Pa a’n n raporuna göre, Edirne vilayetine ba l  Edirne, Tekfurda , Gelibolu, 
K rkkilise, Dedea aç ve Gümülcine sancaklar  içerisinde sadece Edirne sanca nda 
“Mekâtib-i Ecnebiye (Misyoner Okulu)” bulunuyordu. Bu dönemde Edirne sanca nda 
2 Avusturya, 5 Frans z olmak üzere 7 adet misyoner okulu faaliyet göstermekteydi. Bkz. 
BOA. Y.PRK. MF. 3/30; BOA. Y.PRK. MF. 3/31; Atilla Çetin, “Maarif Naz r  Ahmet 
Zühdü Pa a’n n Osmanl  mparatorlu u’ndaki Yabanc  Okullar Hakk nda Raporu”, 
Güneydo u Avrupa Ara t rmalar  Dergisi, 10-11 (1982), s. 214. 
87  Dönemin Maarif Naz r  Ahmet Zühtü Pa a’n n Raporu için bkz. BOA. Y.PRK. MF. 
3/30; BOA. Y.PRK. MF. 3/31. Bu raporun ek k sm nda Osmanl  ülkesinde 
gayrimüslim tebaan n açt  okullar (bkz. BOA. Y.PRK. MF. 3/31) ile yabanc  
devletlerin açt  okullar (bkz. BOA. Y.PRK. MF. 3/30), vilayet-sancak ve kaza ayr m na 
tabi tutularak liste halinde verilmi tir. Yabanc  okullar n listesi için ayr ca bkz. Çetin, 
a.g.m., s.189-220. 
88  Erdo an Keskink l ç, “Osmanl  Devletinde Gayrimüslim Okullar (E itim-Yönetim-
Denetim)”, Türk Kültürü ncelemeleri Dergisi, 23 (2010), s. 85. 
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Tablo 8: Maârif Nâz r  Zühtü Pa a’n n Raporuna Göre Edirne Vilayetindeki 
Gayrimüslimlerin Açt  Okullar (1894). 

Sancaklar Rum Ermeni Bulgar Katolik Musevi Protestan Toplam 

Edirne 100 5 28 - 6 - 139 
K rkkilise 63 - 40 2 1 - 106 
Gelibolu 71 1 13 - 1 - 86 
Tekfurda  46 7 5 1 2 2 63 
Gümülcine 14 1 16 - 1 - 32 
Dedea aç 19 1 9 - - - 29 
Toplam 313 15 111 3 11 2 455 

Kaynak: BOA. Y.PRK. MF. 3/31. 

Tabloya göre 1894 y l  itibari ile gayrimüslim halk n Edirne vilayetinde 
açt  okul say s  455’tir. K rkkilise sanca nda 63 Rum, 40 Bulgar, 2 Katolik ve 
1 Musevi mektebi olup, vilayette en çok Bulgar mektebinin faaliyette oldu u yer 
buras yd . Zühtü Pa a’n n raporunda bu okullar n dereceleri (ibtidâi-rü diye) 
belirtilmemi tir. Ancak Maârif salnâmelerinden edindi imiz bilgilere göre 
K rkkilise sanca nda bu dönemde 7 adet gayrimüslim rü diyesi bulunuyordu. 
Bu durumda raporda verilen gayrimüslim okullar n n tamam na yak n n n ibtidâi 
derecesinde oldu unu söyleyebiliriz.  

Zühtü Pa a’n n raporuna göre K rkkilise sanca n n vilayetteki durumu 
a a daki grafikte daha net ifade edilmi tir. 

Grafik 1: Edirne Vilayeti Sancaklar ndaki Gayrimüslim Okul Oranlar  (1894). 

  

K rkkilise sanca , gayrimüslimlerin açt  okullar bak m ndan %23’lük 
oranla vilayette ikinci s rada bulunmaktad r. K rkkilise’nin vilayetteki di er 
sancaklar içerisindeki nüfus verilerinin ortaya konulmas  bu tabloyu daha da 
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netle tirecektir. Bu cümleden olarak, 1881-1882/1893 Osmanl  genel nüfus 
say mlar nda K rkkilise sanca nda, gayrimüslim nüfus %71, Müslüman nüfus 
ise %29’luk bir oran  te kil etmekteydi89. 1902 y l na gelindi inde nüfus 
oranlar n n Müslümanlar lehine de i ti i görülmektedir. 1319 Edirne vilayet 
salnâmesine göre, K rkkilise sanca ndaki slam nüfusu %35’e yükselmi , 
gayrimüslim nüfusu ise, %65’e dü mü tü. K rkkilise’nin vilayetteki di er 
sancaklara göre demografik durumu öyleydi: 

Tablo 9: Edirne Vilayetine Ba l  Sancaklar n Cemaatlere Göre Nüfusu (1902). 

Cemaatler Edirne K rkkilise Gümülcine Gelibolu Dedea aç Tekfurda  Toplam 

slam 138.141 51.497 205.228 30.868 40.262 54.360 520.356 
Rum 85.258 55.989 15.050 61.859 22.765 41.653 282.574 
Ermeni 4.021 104 362 1.228 486 11.252 17.453 
Bulgar 36.684 37.145 21.609 1.807 15.296 3.998 116.539 
Katolik 741 141 - - 40 603 1.525 
Yahudi 10.075 1.007 765 1.876 77 1.707 15.507 
Protestan 70 - - - - 131 201 
Latin 4 - - - - - 4 
Yabanc   - 191 230 60 - - 481 
Toplam 274.993 146.074 243.244 97.698 78.926 113.704 954.640 

Kaynak: 1319 EVS, s. 234, 237, 240, 243, 345, 347. 

K rkkiliseli gayrimüslimler sancakta ibtidâi ve rü diye derecesinde birçok 
okul açm lard . Hemen hemen her gayrimüslim köyünde ibtidâi mektebi 
bulunmaktayd . K rkkilise merkezde Bulgar, Rum ve Musevi cemaatlerine ait 
ibtidâi mektepleri vard . Bu mekteplerin bulunduklar  mahalleler, e itim kadrosu 
ve ö renci say lar  öyleydi: 

 

 

 

89  Kemal Karpat’a göre, bu y llarda K rkkilise’nin nüfusu 36. 327 slam, 89.002 
gayrimüslim olmak üzere toplamda 125. 329 nüfustan ibaretti. Bkz. Karpat, a.g.e., s. 
260-262. Ayn  y llara ait 1310 Edirne vilayet salnâmesindeki nüfus verilerinde ise 
sanca n nüfusu 138.678 olarak gösterilmektedir. Bkz. 1310 EVS, s. 493. ki kayna n 
ortak yan  ise, K rkkilise’de bu dönemde gayrimüslim nüfusun, slam nüfusuna göre 
fazla oldu udur. 1905/1906 Osmanl  genel nüfus say mlar nda, sanca n nüfusu oldukça 
artm  ve slam nüfus 78.338’e, gayrimüslim nüfus 102.866’e yükselmi  olup genel 
toplamda 181. 204’e ula m t r. Bkz. Karpat, a.g.e., s. 346-347. 
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Tablo 10: K rkkilise Merkezdeki Rum Cemaati Mektepleri  
Mektebin Bulundu u 

Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Cami-i Kebir Mahallesi’nde 
Rum Erkek Mektebi 

Muallim Kostandi Efendi 
Muallim Mihalaki Efendi 207 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
Rum Erkek Mektebi 

Muallim Dimitri Efendi 
Muallim Papadopulos Efendi 
Muallim stilyanos Efendi 

160 

Karaka  Mahallesi’nde Rum 
Erkek Mektebi 

Muallim Serpiyadi Efendi 
Muallim Varnal  Efendi 80 

Yaprakl  Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi 

Muallime Pokilani Miladino  
Han mMuallime Sofya Han m 85 

Tellakzâde Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi Muallime Milandinos Han m 85 

Hac  Zekeriya Mahallesi’nde 
Rum K z Mektebi Muallime Esterpadi Han m 30 

Karaka  Mahallesi’nde Rum 
K z Mektebi 

Muallime Korina Yadmandi Han m 
Muallime Peraskoh Han m 75 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

Tablo 11: K rkkilise Merkezdeki Bulgar Cemaati Mektepleri  

Mektebin Bulundu u Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Etno  Manaf 
Efendi 89 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Mihail Covalekof 
Efendi 101 

Hatice Hatun Mahallesi’nde Bulgar 
Erkek Mektebi Muallim stanko Efendi 82 

Karaka  Mahallesi’nde Bulgar Erkek 
Mektebi 

Muallim Yuvan Manalof 
Efendi 90 

Tellakzâde Mahallesi’nde Bulgar K z 
Mektebi Muallime Mariya Han m 60 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489. 

 K rkkilise merkezde Bulgar ve Rum okullar  a rl kta olmakla birlikte 
Musevi cemaatinin de bir okulu bulunuyordu. Yapt m z ara t rmalarda 
K rkkilise merkezde Karaka  Mahallesi’nde90 bulunan ve 100 ö renciye sahip 
erkek okulunun bilgileri a a da verilmi tir. Ancak K rklareli Yahudi cemaatinin 
tarihini ara t ran Erol Haker’e göre, 1878’den itibaren K rklareli’de 1 k z, 1 

90  16 Kas m 1899 tarihli bir belgeye göre bu tarihlerde K rklareli Karaka  Mahallesi’nde 
94 hanede 886 Yahudi nüfus ya amaktad r. Bkz. BOA. .AZN. 36/1 lef 6, (9 aban 
1317/13 Aral k 1899). 
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erkek Yahudi okulu faaliyet göstermektedir. Haker, K rklareli Yahudi 
cemaatinin spanyol kökenli oldu undan ve 1878’de 6-12 ya  aras ndaki k z ve 
erkekler için iki okulun varl ndan bahsetmektedir. K z okulunun müdiresi 
Zimbul Bi ue, 1882 y l nda k z ve erkek okulunun ayn  binada hizmet 
verdi inden ve zemin katta k z okulu, birinci katta erkek okulunun oldu unu 
yazm t . K rklareli’deki Yahudi okullar n n fiziki durumu iç aç c  olmad ndan 
Paris merkezli Alliance Cemiyeti’nden yard m istendi. Cemiyet bu ça r ya kulak 
vererek, 150 mevcutlu bir erkek okulunu 1901-1902 ders y l nda açm t . Bu 
erkek okulunun ilk müdürü de Samuel Mitrani Efendi’ydi. 1913 y l nda Alliance, 
K rklareli’de bir k z, bir erkek Yahudi okulu açt n  resmen duyurmu tu91. 
Osmanl  ar ivindeki bir belgeye göre, 1899 y l nda Karaka  Mahallesi’ndeki eski 
Musevi okulu y k larak yenisinin in as  için ruhsat verilmi tir. Edirne vilayet 
salnâmelerinde geçen K rklareli’deki Yahudi okulunun bilgileri öyledir: 

Tablo 12: K rkkilise Merkezdeki Musevi Cemaati Mektebi 

Mektebin Bulundu u Mahalle E itim Kadrosu Ö renci 
Adedi 

Karaka  Mahallesinde Musevi 
Erkek Mektebi 

Muallim-i evvel Salamon 
Efendi 
Muallim-i sâni Avram 
Efendi 

100 

Kaynak: 1310 EVS, s. 489; 1319 EVS, s. 755. 

K rkkilise merkezde bulunan Musevi mektebinden ba ka, bir de 
Lüleburgaz kazas nda Musevi mektebi vard . 85 ö rencisi bulunan bu mektebin 
muallim-i evveli Davin Efendi’ydi92. 

Yukar da verilen ibtidâi mekteplerinden ba ka sancakta, gayrimüslimlere ait 
rü diye derecesinde 7 adet okul bulunuyordu. Ayn  dönemde Müslümanlara ait 
rü diye ise, 4 adetti. Ancak gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusa göre 
sancakta daha yo un oldu unu dü ünürsek (gayrimüslim nüfus % 71, 
Müslüman nüfus ise % 29), gayrimüslim rü diyelerinin fazla olmas n  normal 
kar lamak gerekir. K rkkiliseli gayrimüslimlerin sancakta açt  7 rü diyenin, 
aç l  tarihleri ve ö renci say lar  a a daki gibidir: 

 

 

 

 

91  Erol Haker, Bir Zamanlar K rklareli’de Yahudiler Ya ard , Yay. Haz. R fat N. Bali, 
leti im, stanbul 2002, s. 297, 308, 310. 

92  1310 EVS, s. 43. 
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Tablo 13: K rkkilise Sanca ndaki Gayrimüslim Rü diyeleri (1898-1900)93. 
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K rkkilise K rkkilise Ayas 
Peridon 

Bulgar 
Ortodoks 

Mokroni Efendi Rü diye 75 - 1296 
(1880) 

9 K.evvel 
1312 (21 
Aral k 1896) 

" T rnova Kiril 
Emtodi 

Bulgar 
Ortodoks 

" Rü diye 43 - 1294 
(1878) 

" 

" Lüleburgaz Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 87 - - 1 ubat 
1311 
(13 ubat 
1896) 

" K rkkilise Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 91 - - " 

" K rkkilise Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 72 - - " 

" Babaeski Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 35 - - " 

" Üsküp 
Nahiyesi 

Rum Rum Rum 
Metropolithanesi 

Rü diye 43 - - " 

Kaynak: 1316 MNS, s. 796-797; 1317 MNS, s. 886-889. 

Tabloda en dikkat çeken husus, gayrimüslimlere ait bütün rü diyelerin 
ruhsatlar n  II. Abdülhamid devrinde almalar d r. Zira 1886’da kurulan Mekâtib-
i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfetti li i ruhsats z e itim yapan gayrimüslim 
okullar n  takibe alm t r. Müfetti lik nizamnamesine göre, nizamnamenin 
yürürlü e girdi i tarih (1886) itibariyle alt  ay içerisinde ruhsat n  almayan 
okullar n kapat laca  belirtilmesine ra men94, K rkkilise’de bu denetimin pek 
i lemedi i görülmektedir. Örne in merkez kazada 1880’de aç lan Bulgar 
Ortodoks Rü diyesi yakla k 16 y l; T rnova’daki Bulgar Ortodoks Rü diyesi, 18 
y l sonra ruhsat alm t r. Tablodaki bir ba ka husus ise, gayrimüslim rü diyeleri 

93  Sancaktaki gayrimüslim rü diyeleri hakk nda en kapsaml  bilgiler Maârif Nezâreti 
salnâmelerinde bulunmaktad r. Osmanl  ar ivleri ve Edirne vilayet salnâmelerinde 
K rkkilise’deki gayrimüslim rü diyeleri hakk nda detayl  bir malumat bulunamad . Maârif 
salnâmelerinde yer alan bu bilgiler az da olsa birbiriyle örtü meyebiliyor. Örne in 1316 
ve 1319 Maârif salnâmelerinde T rnova’daki rü diyenin aç l  tarihi 1294 olarak 
verilmi ken, 1317 Maârif salnâmesinde 1296, 1321 Maârif salnâmesinde ise 1295 olarak 
geçmektedir. Benzer bir durum K rkkilise merkezdeki Bulgar Ortodoks mektebinde 
görülmektedir. Bu mektebin aç l  tarihi 1316 Maârif salnâmesinde 1296 iken, 1317-
1319 Maârif salnâmelerinde 1269 olarak geçmektedir. Bkz. 1316 MNS, s. 796-797; 1317 
MNS, s. 886-889; 1319 MNS, s. 322-323; 1321 MNS, s. 295. 
94  Keskink l ç, a.g.m., s. 83. 
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K rkkilise, T rnova, Lüleburgaz ve Babaeski gibi kaza merkezlerinde oldu u gibi 
merkeze ba l  Üsküp nahiyesinde de mevcuttu. Nahiye statüsündeki bir yerde 
rü diyenin bulunmas  nadir görülen bir durumdur. Bu durum günümüzde 
merkeze 17 km. uzakl kta olan Üsküp beldesinin, II. Abdülhamid devrinde 
Rumlar için önemli bir yerle im merkezi oldu unu göstermektedir. 

 

6. K rkkiliseli Gayrimüslimlerin Mektep n a Faaliyetleri 
K rkkilise sanca ndaki okullar, Edirne Vilayeti Maârif Müdürlü ü’ne95 

ba l yd 96. Sancaktaki e itim i lerinden ise, Maârif Meclisleri97 ve Cemaat 
Meclisleri98 sorumluydu99. Okullar n in as , tamirat ve tadilat , ö retmen 
maa lar  gibi hususlar bu meclislerce takip edilmekteydi. Demografik yap s  
kozmopolit bir görünüme sahip olan K rkkilise sanca nda slam, Rum, Bulgar 
ve Musevi Cemaat Meclisleri bulunmakta ve nüfusa göre bu meclislerde 1 reis 
ve 5-7 aras  üye görev yapmaktayd 100. 

Gayrimüslimlerin okul açma ve okul tamir i lemleri, her cemaatin ba l  
bulundu u dini kurumlar arac l yla gerçekle tiriliyordu. Rumlar ve Ermeniler 
stanbul’da bulunan patrikhaneleri arac l yla sancakta yeni mektep ya da mevcut 

mektebin tamiri hakk nda ruhsat talebinde bulunuyorlard . Bu prosedür öyle 
i liyordu: Rum ya da Ermeni Patrikhanesi’nin dilekçesi do rultusunda mesele 
Adliye ve Mezâhip Nezâreti’nde ele al n yor ve burada haz rlanan tezkerenin, 
ûrâ-y  Devlet Mülkiye Dairesi’nde görü ülmesinden sonra padi ah iradesi ile 

95  Edirne Maârif Müdürlü ünün te kilat yap s yla ilgili geni  bilgi için bkz. 1318 MNS, 
s. 969). Ayr ca Osmanl  vilayetlerindeki maarif müdürlüklerinin görev ve 
sorumluluklar yla ilgili “Vilayât-  ahâne Maârif müdürlerinin vezâifini mübeyyin tâlimat” 
hakk nda bkz. 1316 MNS, s. 136-139. 
96  BOA. DH. MKT. 2411/11, (9 Cemaziyelahir 1318/4 Ekim 1900). 
97  II. Abdülhamid devrinde vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde maarif meclisleri 
te kil edilmi ti. Öyle ki, 1909 y l na gelindi inde vilayet, sancak ve kazalar n hemen 
hemen hepsinde birer maarif meclisi mevcuttu. Bkz. Kodaman, a.g.e., 47-48. Vilayet 
salnâmelerinde bu meclislerle ilgili ayr nt l  bilgilerin yer ald  görülmektedir. 
Bulunduklar  bölgedeki e itim i leri, muallimlerin tayin ve tefti i, okullar n tamir ve 
ço alt lmas , maarif gelirlerinin art r lmas  Maarif meclislerinin belli ba l  görevleriydi. 
Geni  bilgi için bkz. 1316 MNS, s. 139-141. 
98  Cemaat meclisleri, sadece e itim i lerinden de il, birçok konuda etkili 
pozisyondayd lar. Cemaat meclisleri, mensup olduklar  milletlerin mezhep konular , e itim 
i leri, yetimlerin muhafazas  ile okul, ibadethane ve kabristan gibi halka ait mekânlar n 
bak m ve onar m i lerinden sorumluydular. Geni  bilgi için bkz. BOA. Y. EE. 112/2. 
99  BOA. MF. MKT. 112/152, (29 Muharrem 1307/25 Eylül 1889). 
100  K rkkilise Sanca  ve kazalar ndaki Maarif Meclisleri ve Cemaat Meclisleri ile ilgili 
Edirne vilayet salnâmeleri önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Geni  bilgi için bkz. 1300 
EVS, s. 109, 116, 122; 1311 EVS, s. 155-157; 1314 EVS, s. 162, 163,170,176,183; 1316 
EVS, s. 161, 164, 177, 186. 
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mektebin in as na izin veriliyordu101. K rkkilise sanca ndaki gayrimüslimler 
mektep in a ve tamirine önem vermi ler ve bu dönemde birçok yeni mektep in a 
etmi lerdi. Ruhsat  al nan mekteplerin in a giderleri orada bulunan kilise sand , 
gayrimüslim halk n yard mlar  ve zengin gayrimüslimler taraf ndan kar lan yordu. 
Buna en güzel örnek K rkkilise Cami-i Kebir Mahallesi’nde in a edilen Rum 
mektebidir. K rkkiliseli Rumlar, kendi aralar nda toplad klar  paralarla burada bir 
rü diye ve bir ibtidâi mektebi in a ettirmi lerdi102. 

K rkkiliseli gayrimüslimlerin sancakta mektep açma ve tamirat faaliyetlerini 
örneklerle aç klamak yerinde olacakt r. 

1897 y l nda P narhisar nahiyesine ba l  Yene köyünde 167 hanede 766 
Rum nüfus ya amaktad r. Rum Patrikli i taraf ndan verilen dilekçede, köydeki 
eski kilisenin bulundu u arsa üzerine uzunlu u 16, geni li i 10 ve yüksekli i 7 
zira’103 olarak, 7.000 kuru  masrafla bir mektep in a dilece i, bu masraf n kilise 
sand ndan kar lanaca  belirtilmi ti. 1 Nisan 1897 tarihli padi ah iradesi ile 
mektebin yap lmas na izin verilmi tir104.  

Kroki 2: P narhisar Nahiyesi Yene Köyü’ndeki Rum Mektebi Plan  (1897). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 24/39 lef 1, (28 evval 1314/ 1 Nisan 1897). 

101  BOA. . AZN. 48/5 lef 7, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902); BOA. . AZN. 76/20 lef 
4, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 
102  BOA. . AZN. 48/5 lef 2, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902). 
103  Zira (ar n): Eski dönemlerde kullan lan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Osmanl  
Devleti’nde mimari ar n  ve çar  ar n  olarak iki çe it ar n kullan lm t r. Bu ikisinin 
uzunluklar  farkl d r. 1 mimari ar n : 75.8 cm, 1 çar  ar n : 65 cm. Bkz. Mehmet Erkal, 
“Ar n”, Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. III (1991), s. 412. Bu bilgilere göre, 
P narhisar Nahiyesi Yene köyünde yap lacak olan mektebin ölçüleri mimar ar n  olarak, 
metre cinsinden yakla k öyledir: uzunlu u 12, geni li i 76 ve yüksekli i 5.30 metredir.  
104  BOA. . AZN. 24/39 lef 3, (28 evval 1314/ 1 Nisan 1897). 
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1899 y l nda, K rkkilise merkez Karaka  Mahallesi’nde Musevi cemaatine 
mahsus eskiyen mektebin105 y k larak, kendi arsas  üzerine yeniden in aas  
gündeme gelmi ti. Bu y llarda ad  geçen mahallede 94 hanede 886 Musevi 
bulunmaktad r. Mektebin arsas  üzerine uzunlu u 20, geni li i 14, yüksekli i 8 
metre olarak, 43 pencere ve 3 kap dan müte ekkil ta  bir mektep yap lacakt r. 
Ke if defterinde belirtilen 71. 400 kuru  gider ise, K rkkiliseli Yahudilerden 
toplanacak yard mlarla kar lanacakt r. 13 Aral k 1899 tarihli irade ile mektebin 
in as na izin verilmi tir106. 

Kroki 3: K rkkilise’de Karaka  Mahallesi’nde Musevi Cemaati’ne Ait Ta  Mektebin 
Yeniden n a Plan  (1899). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 36/1 lef 4, 9 aban 1317/13 Aral k 1899. 

1902 y l nda K rkkilise Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki eskiyen Rum 
mektebinin y k larak, arsas  üzerine uzunlu u 28, geni li i 20.5 ve yüksekli i 12.5 
metre; 2 kap  ve 53 pencere olacak ekilde in as  Rum Patrikli inin 
dilekçesinden anla lmaktad r. Yap lacak mektep 8 s n fl  olacak ve bu s n flar n 
5’i ibtidâi mektebi, 3’ü ise rü diye mektebi olarak kullan lacakt r. Yar s  ta  

105  n a edilen bu mektep, Cumhuriyet devrinde de varl n  devam ettirmi tir. 1929 
y l nda kapat lan okul, 1930 y l nda, Türk Musevi lkokulu ad  ve bir Türk Müdür ile 
tekrar aç lm t r. 1934 y l nda ya anan Yahudi kar t  baz  olaylar nedeni ile kapanan okul 
binas ,1946 y l nda Musevi Cemaatinden kiralanarak bir müddet Ak am K z Sanat 
Okulu olarak, bir müddet ise ilkokul olarak kullan lm , 1958 y l nda Cumhuriyet 
ilkokulunun aç lmas  ile tekrar kapanm t r. Bkz. Topta , a.g.e., s. 56. Nazif Karaçam’a 
göre, 1950’lere kadar ayakta kalan bu bina günümüze kadar varl n  devam 
ettirememi tir. Ayn  sokakta bulunan bir ba ka bina ile takas edilerek y k lm  ve yerine 
bugünkü Ticaret ve Sanayi Odas  binas  yap lm t r. Bkz. Karaçam, a.g.e., s. 157. 
106  BOA. . AZN. 36/1 lef 6, (9 aban 1317/13 Aral k 1899); BOA. BEO. 1428/107027. 
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olacak mektebin in a gideri olan 1.200 alt n n, 700 alt n  K rkkilise merkezde 
bulunan 4 Rum kilisesinin sand ndan, geriye kalan  ise buradaki Rum 
vatanda lardan toplanacakt . Yap lan ara t rmalar sonucunda, merkez kazada 
Rum Ortodoks cemaatine mensup 1.431 hanede 3.997 ve mektebin in a 
edilece i mahallede 215 hanede 589 nüfus bulunup mektebin in as nda 
mahzuru olmad  anla ld ndan, 14 Ekim 1902 tarihli irade ile izin 
verilmi tir107. lk kez 1833’de in a edilip ve 1902’de yeniden in as na ruhsat 
verilen mektep, 1905 y l nda tamamlanarak e itim ö retime aç lm t r. 
Günümüze kadar ula an bu bina, Yayla Mahallesi meydan nda bulunmaktad r. 
Bir dönem Ziya Gökalp Ortaokulu, Vali Faik Üstün ilkö retim okullar na 
hizmet vermi  olup, 2005 y l nda ç kan yang nla harap hale gelmi tir108.  

Foto raf 1: K rkkilise’deki Rum Cemaati’ne ait Rü diye ve btidai Mektebinin 1905 
Y l nda Aç l n  Gösteren Bir Foto raf  

 
Kaynak: K rklareli Müzesi Ar ivi 

Osmanl  klasik döneminde gayrimüslim mekteplerinin geneli kilise 
mü temilat nda e itim vermekteydiler. Islahat Ferman ’yla gayrimüslimlere 
verilen okul açma yetkisiyle birlikte ülkenin dört bir yan nda ba ms z okullar 
in a edilmi ti109. II. Abdülhamid devrinde K rkkilise’de her iki mektep çe idine 

107  BOA. . AZN. 48/5 lef 7, (11 Recep 1320/14 Ekim 1902). 
108  Topta , a.g.e., s. 42. Günümüzde Yayla Mahallesi meydan nda kullan lamaz durumda 
olan bu Rum Okulu binas n n mimari özellikleri hakk nda geni  bilgi için bkz. Demirli, 
a.g.e., s. 1-189 
109  Keskink l ç, a.g.m., s. 71. 
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de rastlamak mümkündür. Bu dönemde K rkkiliseli gayrimüslimlerin açt  
okullar ba ms z bir bina eklinde ya da bir kilise avlusunda in a edildi i 
bilinmektedir. 1907 y l  sonlar nda P narhisar’daki Bulgar cemaatine mahsus 
s byan mektebi, buradaki Aya Yorgi Bulgar Kilisesi’nin avlusunda faaliyet 
göstermekteydi110. 1908 y l nda bu mektebin y k larak yeniden in as  gerekti i 
Rum Patrikli inin dilekçesinden anla lmaktad r. Mektebin uzunlu u 15, 
geni li i 9 ve yüksekli i 8 metre olup, in a gideri olan 21.600 kuru un, 3000’i 
eski mektebin enkaz ndan, 18.600’ü ise K rkkilise’deki Bulgar kiliselerinin 
sand ndan kar lanacakt r. Yap lan ara t rma sonucunda P narhisar’da 266 
hanede 1.435 Bulgar nüfus oldu u sabit oldu undan, 20 Ocak 1908 tarihli irade 
ile mektebin yap lmas na izin verilmi tir111.  

Kroki 4: P narhisar Nahiyesinde Yeniden n a Edilecek Bulgar Mektebi Plan  (1908). 

 
Kaynak: BOA. . AZN. 76/20 lef 3, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 

II. Me rutiyet döneminde de K rkkilise’de mektep in a faaliyetleri devam 
etmi tir. Hay rsever gayrimüslim vatanda lar n arsalar n  ba layarak burada 
mektep in a ettirdikleri görülmektedir. 1911 y l nda K rkkilise merkezde Rum 
Cemaati k z çocuklar  için in a edilen mektep, Dimitri’nin e i Evante’ye ait arsa 
üzerine in a edilmi tir112. Di er bir örnek ise, 1912 y l na aittir. K rkkilise Üsküp 
nahiyesinde bulunan eskimi  olan Rum mektebi y k larak, Ganozlu Dimitri o lu 
Yani’nin tasarrufunda bulunan iki arsan n da ilave edilmesiyle ta  bir mektep 
in a edilmi ti113.  

110  BOA. D. 1928/13, (22 Zilkade 1325/ 27 Aral k 1907); BOA. BEO. 3244/243231, 
(22 Kanun-  Sani 1323/4 ubat 1908). 
111  BOA. . AZN. 76/20 lef 4, (16 Zilhicce 1325/20 Ocak 1908). 
112  BOA. BEO. 3900/292458, (2 Cumadel ahire 1329/2 May s 1329). 
113  BOA. BEO. 4106/307898, (18 Zilkade 1330/ 29 Ekim 1912). 
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7. K kkilise’de slam Nüfusu çin Yap lan Mektep n a Çal malar  
II. Abdülhamid devrinde, K rkkilise sanca nda Müslüman halk için birçok 

okul in a edilmi ti. Bunlar aras nda en görkemli olan , Sultan Beyaz d 
Mahallesi’nde, Karaca brahim Bey Camii yak nlar nda, 1.400 liraya in a edilen 
Mekteb-i Kebir’dir114. 8 ubat 1906’da aç l  gerçekle tirilen bu mektep, II. 
Abdülhamid devrinde Edirne vilayeti genelinde in a edilen en büyük ibtidâi 
idi115. lk ba ta K rkkilise Mekteb-i Kebir-i btidâi ad  ile aç lan mektebin ismi k sa 
süre sonra al nan kararla padi ah II. Abdülhamid’e atfen, Hamidiye Mektebi 
olarak de i tirilmi tir116. Bu bina, günümüze kadar varl n  devam ettirmi  ve 
bugün Kocah d r lkokulu olarak hizmet vermektedir. 

Foto raf 2: 1906’da n a Edilen Hamidiye Mektebi Binas n n Günümüzdeki Durumu  

 

Bu dönemde köylerdeki okullar n durumu da iyile tirilmeye çal lm t r. 
Ancak devletin ekonomik imkânlar n n k s tl  olmas ndan dolay  okullar n in a ve 
tamir masraflar  köylüler taraf ndan kar lanm t r. Bu konuda bir örnek vermek 
yerinde olacakt r. 1907 y l nda K rkkilise Mandariçe köyünde, 190 hanede 836 
Müslüman nüfus ya amaktad r. Köydeki mevcut mektebin binas  eski ve tahta bir 
odadan ibaret oldu u, sa l k artlar na da uygun olmad  Maârif Nezâreti’nin 
yaz s ndan anla lmaktad r. Maarif bütçesi müsait olmad ndan mektebin in a 

114  BOA. DH. MKT. 1191/87 lef 1, (3 A ustos 1323/16 A ustos 1907). 
115  “…vilâyetin en büyük mekteb-i ibtidâisi olan K rkkilise mekteb-i kebir-i ibtidâisisinin bugün 
resmi aç l  gerçekle ti.” . Bkz. BOA. MF. MKT. 910/43, (26 Kanun-  Sani 1321/8 ubat 
1906). 
116  BOA. DH. MKT. 1056/49, (16 Muharrem 1324/12 Mart 1906); BOA. MF. MKT. 
917/10, (17 Muharrem 1324/ 13 Mart 1906). 
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masraflar  ve ö retmen maa n n köy halk  taraf ndan kar lanmas  kayd yla yeni 
bir mektebin yap lmas  uygun görülmü tür117. 

Maârif Nezâreti salnâmelerinden derledi imiz a a daki tabloda, II. 
Abdülhamid döneminde K rkkilise sanca  genelinde aç lan mektepler, in a 
tarihleri ve masraflar na dair bilgiler görülmektedir. Tablodaki bilgiler bu 
dönemde aç lan mekteplerin tamam n  kapsamasa da, mektep aç l  tarihleri ve 
masraflar yla ilgili bir fikir vermesi aç s ndan önemlidir. 

Tablo 14: II. Abdülhamid Döneminde K rkkilise Sanca nda Aç lan Okullar (1881-1898). 
Liva Kaza Mektebin 

Derecesi 
Mektebin 

Bulundu u Mevki 
Aç l  
Tarihi 

Masraf 
Miktar  
/Kuru  

K rkkilise K rkkilise dadi Kasabada 1308/1892 - 
" K rkkilise btidai Kasabada 1299/1883 - 
" K rkkilise " Kasabada 1298/1882 - 
" K rkkilise " Kasabada 1300/1884 - 
" Babaeski Rü diye Kasabada 1314/1898 20.647 
" Babaeski btidai Kasabada 1308/1892 - 
" Vize Rü diye Kasabada 1309/1893 4.700 
" Vize btidai Kasabada 1306/1890 - 
" Lüleburgaz " Kasabada 1299/1883 8.500 
" Lüleburgaz " Kasabada 1313/1897 2.000 
" Lüleburgaz " Karaa aç 1300/1884 1.000 
" Lüleburgaz " Karaa aç 1311/1896 1.500 
" Lüleburgaz " Kazak 1304/1888 1.200 
" Lüleburgaz " Turgut Bey 1297/1881 1.000 
" Lüleburgaz " Evrensekiz 1302/1886 800 
" Lüleburgaz " Tatar 1308/1892 2.000 
" Lüleburgaz " Hamitabat 1305/1889 1.200 
" Lüleburgaz " Ferik Musa 1308/1892 1.000 

Kaynak: 1319 MNS, s. 330-331; 1321 MNS, s. 302-303. 

 Yukar da etrafl ca in a bilgileri verilen okullardan ba ka, K rkkilise’nin 
birçok köyünde ibtidâi derecesinde mektep in a edilmi tir. 1906 y l nda Çak ll  
ve Osmanl 118, Bayramdere, Poyral  ve Sazara köylerinde119 ibtidâi mektepleri 
aç larak muallim tayinleri yap lm t r. 

 II. Abdülhamid devrinin di er bir e itim kurumu ise sanayi mektepleridir. 
Ülke genelinde yayg nla maya ba layan bu mektepler, Edirne’de de aç lm t r120. 
Ancak K rkkilise dâhilinde, meslekî e itim veren bu okullardan bulunmuyordu. 

117  BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). 
118  BOA. MF. MKT. 903/68, (7 Zilkade 1323/ 3 Ocak 1906). 
119  BOA. MF. MKT. 916/56, (16 Muharrem 1324/ 12 Mart 1906). 
120  1321 MNS, s. 101-104, 289. 
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1910 y l nda Bulgar milletinden Vasili o lu Yuvan T rnova kazas nda, kilimcilik 
sanat n  ö retmek üzere bir Kilim Sanayi Mektebi açmak için ruhsat talebinde 
bulundu u ar iv kay tlar ndan anla lmaktad r121. 

 Buraya kadar örnekleriyle aç klad m z okul in a çal malar ndan ba ka, II. 
Abdülhamid döneminde emlâk-  hümâyûn idareleri taraf ndan yapt r lan okullar da 
vard . Baz  Osmanl  ehirlerinde padi aha ait arazilerin yönetiminden sorumlu 
emlâk-  hümâyûn idareleri122 bulunuyordu. Edirne vilayetinde de faaliyette olan bu 
idarenin 5 ubesi vard . Babaeski, Ferecik, Çorlu, Ke an ve Malkara ubeleri Edirne 
merkezdeki Emlâk-  Hümâyûn Komisyonu’na ba l  olarak bulunduklar  
bölgelerdeki padi ah arazilerinin yönetim-organizasyon i lerini yürütüyorlard . 
Emlâk-  hümâyûn komisyonlar  gelirlerinin bir k sm n  mektep, cami, köprü, çe me 
gibi hay r eserlerinin in as nda kullan yorlard . Komisyona ba l  Babaeski, Ferecik, 
Çorlu, Ke an ve Malkara ubelerinin birçok cami ve ibtidâi mektebi in a ettirdi i 
görülmektedir123. K rkkilise sanca nda sadece Babaeski kazas nda emlâk-  hümâyûn 
idaresi vard  ve bu idare, Babaeski’nin birçok köyünde cami ve okul yapt rm t .  

Tablo 15: Edirne Vilayeti Emlâk-  Hümâyûn Komisyonu, Babaeski ubesi Taraf ndan 
n a Edilen btidâi Mektepleri 

Mektebin smi n a Tarihi Mektep ve Caminin 
n a Masraf  

Katranca Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 15.015 
Karacao lan Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 14.784 
Menteler Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 16.405 
Naip Yusuf Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 15.063 
Fethiye Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 14.859 
Necatiye Köyü btidâi Mektebi 1305/1889 26.268 
Ertu rul Köyü btidâi Mektebi 1308/1892 30.500 
Yolageldi Köyü btidâi Mektebi 1313/1897 44.000 
Mand ra Köyü btidâi Mektebi 1313/1897 43.463 
A a-y  Cedid Köyü btidâi Mektebi 1315/1899 21.750 
Hamidiye Köyü btidâi Mektebi 1316/1900 28.785 
Kamirler Köyü Müsellimi btidâi Mektebi 1316/1900 - 
Pavli Köyü (Pehlivanköy) btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Manast rdere Köyü btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Kaysar  Köyü btidâi Mektebi 1317/1901 - 
Kavakdere btidâi Mektebi 1318/1902 - 

Kaynak: 1321 MNS, s. 303-304; 1319 MNS, s. 332. 

121  BOA. MF. MKT. 1145/67, (21 Zilhicce 1327/ 3 Ocak 1910). 
122  Emlâk-  Hümâyûn daresi: Osmanl  padi ahlar na ait arazilerin idaresinden sorumlu 
te kilat. II. Abdülhamid döneminde hükümdara ait arazilerin yönetiminden sorumlu, iyi 
organize edilmi  müesseselerdi. Geni  bilgi için bkz. Arzu Terzi, “Hazine-i Hassa”, 
Türkiye Diyanet Vakf  slam Ansiklopedisi, C. XVII (1998), s. 137-141. 
123  Sultan II. Abdülhamid döneminde emlâk-  hümâyûna in a edilen okullarla ilgili geni  
bilgi için bkz. Hümmet Kanal, “Sultan II. Abdülhamid’in Osmanl  E itimine Yapt  
Önemli Bir Katk : Emlâk-  Hümâyûn’a n a Edilen Okullar”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Ara t rmalar  Dergisi, 40 (2016), s. 151-176. 
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 II. Abdülhamid döneminde 1877-1893 y llar  aras nda emlâk-  hümâyun 
denilen padi ah arazilerinde birçok ibtidâi mektebi in a edilmi ti. Bu 
mekteplerin ço u, emlâk-  hümâyun ve çiftlik-i hümâyuna yerle tirilen Rumeli 
ve Kafkas göçmenlerinin çocuklar  için yapt r lm t 124. K rkkilise sanca nda da 
örneklerine rastlad m z bu okullar, II. Abdülhamid dönemi e itim politikalar  
hakk nda bir fikir vermektedir. Padi ah bizzat kendisine ait arazilere ibtidâiler 
in a ettirerek ülkede okuryazar oran n  yükseltmeye çal m t r. 

 

8. Sancaktaki Mekteplerin Finansman Kayna   
 II. Abdülhamid devrinde Maârif Nezâreti bütçesi, okullar için harcama 

yapacak kudrete sahip de ildi. Bu nedenle, 1869 Maârif Nizamnâmesi 
do rultusunda, maarifin gelir kaynaklar na temas edilerek meseleye çözüm 
üretilmeye çal lm t . Buna göre, devlet bütçesinden ayr lan para, halk n 
verece i yard mlar, vak f gelirlerinden al nacak para ve di er yard mlar maarif 
için belli ba l  gelir kaynaklar yd 125. 

 Bu dönemde K rkkilise sanca ndaki e itim kurumlar n n finansman 
deste i, daha çok yerel yard mlarla sa lan yordu. Vilayet ve sancaklarda faal olan 
cemaat meclisleri bu konuda önemli bir görevi ifa ediyorlard . K rkkilise’deki 
slam, Bulgar, Rum ve Musevi halk n okullar  kendi cemaat meclislerince 

finanse ediliyordu. Kilise sand klar  ve Müslümanlar n kurdu u vak flar, 
mekteplerin in a ve tamirinde parasal deste in sa land  önemli kaynaklard . Bu 
dönemde, devletin ekonomik durumunun istenen seviyede olmamas  ve “maârif 
bütçesi müsait olmad ndan muallim maa lar n n iâne-i ahaliden kar lanmas ” yoluna 
gidilmi tir. Köylerdeki ibtidâilerde genelde tek ö retmen vard  ve ö retmen 
maa lar  da ö renciler taraf ndan getirilen zahireler ile kar lan yordu126. 

 II. Abdülhamid’in saltanat n n ilk zamanlar nda devlet bütçesine yük 
getirmeden, e itime destek amac yla vilayet ve sancaklardaki vak f gelirlerinin 

124  Kodaman, a.g.e., s. 87. 
125  Kodaman, a.g.e., s. 157. 
126  BOA. MF. MKT. 1028/1 lef 2, (30 Temmuz 1323/12 A ustos 1907). II. 
Abdülhamid döneminde köylerdeki ibtidâilerin masraflar  ve ö retmen maa lar n n köy 
halk  taraf ndan kar lanmas  usulü birçok kazada uygulanmaktayd . 1907-1908 y llar nda 
Hayrabolu kazas  köylerine atamas  yap lan ö retmenlerin maa lar  zahire hesab na göre 
ödeniyordu. Ücretleri köylüler taraf ndan kar lanmak üzere, Karaburçak Köyü ibtidai 
mektebi muallimli ine senelik 80 kile bu day ücretle Ahmet Efendi, bkz. BOA. MF. 
MKT. 985/53; S r ns ll  Köyü ibtidai mektebi muallimli ine senelik 100 kile bu day 
ücretle Haf z Hüseyin Efendi, bkz. BOA. MF. MKT. 987/28; Kozyörük Köyü ibtidai 
mektebi muallimli ine senelik 100 kile zahire ücretle Haf z Beyaz t Efendi’nin bkz. 
BOA. MF. MKT. 991/67 atamas  yap lm t . 
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fazlas n n maarife devri kararla t r lm 127 ve bu sayede ta rada aç lan okullar n 
finansman deste i sa lanm  oluyordu. K rkkilise merkezdeki Müslümanlara ait 
okullar n masraflar  ve ö retmen maa lar n n önemli bir k sm  burada bulunan 
vak flar n gelirlerinden kar lan yordu. H z r Bey, Hasan Çavu , Hatice Hatun, 
Karaka  Bey, Emir Ali Çelebi, Serdar Ali Pa a, Pehlivan, Hundi Hatun, Hüseyin 
Bey, Yah i Bey Vak flar  K rkkilise’de e itime katk  sa layan vak flara örnek 
olarak gösterilebilir128. Ancak bu vak flar n mütevellilerinin, zaman zaman vak f 
gelirlerinin fazla k sm n  e itime aktarmad klar  da olmu tur. 1909 y l nda H z r 
Bey ve Hasan Çavu  Vak flar  Mütevellisi Tosunzade Mehmet Efendi ve Hatice 
Hatun Vakf  mütevellisi Fehim Efendi’nin e itime aktarmalar  gereken gelirleri, 
maarif komisyonuna teslim etmedikleri ikâyet konusu olmu tu. Vak flar n 
bütçelerinin incelenmesi neticesinde 105.800 kuru  30 paran n maarife 
devredilmedi i anla lm  ve bu para K rkkilise’deki e itim kurumlar na pay 
edilmi ti129. Vak f gelirlerinin mektep masraflar  ve ö retmen maa lar na 
yetmedi i dönemlerde ise, ibtidâi ve rü diyelere devam eden ö rencilerden de 
para toplanarak aç k kapat lmaya çal lm t r. K rkkilise’deki k z rü diyesi ve 
Hamidiye Mektebi ö rencilerinden 1906 y l nda ki i ba  ücret toplanm t 130. 

 Lüleburgaz kazas ndaki slam mekteplerinin giderleri ve ö retmen maa lar  
burada in a edilen dükkânlar n gelirlerinden sa lan yordu. Cemaat-i slâmiye 
taraf ndan kasaban n orta yerindeki Panay r mahallinde 101 adet dükkân in a 
olunmu  ve bu dükkânlar n gelirleri kazadaki Müslüman mekteplerinin 
giderlerine tahsis edilmi ti. Rum mektepleri muallim ve muallimelerinin maa lar  
ve idareleri kilise gelirlerinden, Yahudi mektepleri ile köy mektepleri 
muallimlerinin giderleri ise, halktan toplanan yard mlarla kar lan yordu. T rnova 
kazas ndaki Bulgar Katolik cemaati okullar n n giderleri Edirne’deki Katolik 
Cemaati taraf ndan finanse ediliyordu131 Babaeski, Ahtapoli, Midye ve Vize 
kazalar  ve köylerindeki okullar da yerel halk n yard mlar  ile faaliyetlerini 
sürdürüyorlard 132. 

127  “1298 senesinde ûrâ-y  Devlet karar yla erefsâd r olan irâde-i seniyye mûcebince sadaka 
tevelliyetinden olan fazla-i evkâf n Maârife aidiyeti takkarrur eylemi ti.” . Bkz. BOA. MF. MKT. 
1124/ 25, (18 Mart 1325/31 Mart 1909). 
128  BOA. BEO. 687/51505, (29 Rebiulevvel 1313/19 Eylül 1895); BOA. BEO. 
2231/167264, (11 Ramazan 1321/1 Aral k 1901); BOA. MF. MKT. 1134/57 lef 15, (14 
May s 1325/27 May s 1909). 
129  BOA. MF. MKT. 1124/ 25, (18 Mart 1325/31 Mart 1909); BOA. MF. MKT. 
1134/57 lef 15, (14 May s 1325/27 May s 1909). 
130  “K rkkilise’de bulunan ve mahalli vak flar n fazla gelirleri ile idare edilmekte bulunan erkeklere 
mahsus mekteb-i kebir-i ibtidâiyesi ile k z rü diyesi masraflar na kar l k tutulan gelirleri kifâyet 
etmedi i ve ad  geçen iki mektebin temin-i idaresi için devam eden ö rencilerden ücret al nmas na…” 
Bkz. BOA. MF. MKT. 1016/62, (7 Te rin-i evvel 1322/20 Ekim 1906). 
131  1310 EVS, s. 521. 
132  1310 EVS, s. 534, 539, 546. 



KIRKK L SE SANCA I 
(OTAM, 41/Bahar 2017) 

141 

Sonuç 
II. Abdülhamid devrinde K rkkilise sanca ndaki e itim ve ö retim faaliyetleri 

ar iv kaynaklar  nda analiz edilmeye çal lm t r. Bu dönemde sanca n nüfus 
yap s  kozmopolit bir görünüme sahipti. slam, Rum, Bulgar ve Musevi cemaatin 
ya ad  K rkkilise’de gayrimüslim nüfus ço unlu a sahipti. 1881-1882/1893 
Osmanl  genel nüfus say mlar nda gayrimüslim nüfus % 71, Müslüman nüfus ise 
%29’luk bir oran  te kil etmekteydi. 1902 y l na gelindi inde, nüfus oranlar  
Müslümanlar lehine de i se de gayrimüslimler yine ço unluktad r. 1902’ de slam 
nüfusu %35’e yükselmi , gayrimüslim nüfusu ise, %65’e dü mü tü. Nüfusla 
orant l  olarak sancakta, slam, Rum, Bulgar ve Musevi okullar  faaliyetteydi. 
btidâiler kaza merkezleri ve köylerde; rü diyeler kaza merkezlerinde; idadi ise, bir 

adet olup K rkkilise merkezde bulunuyordu. Bütün rü diyeler kaza merkezlerinde 
bulunurken, Üsküp nahiyesinde Rumlara ait bir rü diye vard . Bu durum Üsküp 
nahiyesinin bu dönemde kalabal k ve önemli bir Rum yerle im merkezi oldu unu 
göstermektedir. Sancakta her cemaatin bir meclisi vard  ve bu meclis, okullar n her 
türlü in a, tamir, personel giderleri gibi masraflar ndan sorumluydu. Müslümanlar n 
kurdu u vak flar ile gayrimüslimlerin kilise sand klar  okullar n in as nda ve 
ö retmen maa lar n n ödenmesinde etkin olarak kullan l yordu. Gayrimüslim 
okullar n n ayr  statüleri vard . 1869 Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 129. 
maddesi gere ince gayrimüslimler kendi okullar n  finanse ediyorlard . Devlet bu 
okullar n in a-tamir ve personel giderlerine kar mam , ancak denetim i lerini s k  
tutmaya çal m t r. Köylerdeki ibtidâi mekteplerinin masraflar  genelde halktan 
toplanan paralarla kar lan yordu. lginç olan  ise, köy ö retmenlerinin maa n n 
zahire olarak, köy halk  taraf ndan ödenmesidir. Genel olarak, okullar K rkkilise 
halk n n nakdi yard mlar  ile faaliyetlerini sürdürüyorlard . 

II. Abdülhamid devrinde K rkklise’de in a edilen okullar n birço u 
günümüze kadar ula amam t r. Ancak yapt m z yerel ara t rmalarda baz  
binalar n hala ayakta oldu u tespit edilmi tir. Örneklerle aç klamak gerekirse, II. 
Abdülhamid döneminin K rklareli’deki en büyük ilkokulu olan Hamidiye 
Mektebi bugün Kocah d r lkokulu; Yayla Mahallesi’nde Rumlar taraf ndan 
1905’te in a edilen Rum okulu, günümüzde bir süre Vali Faik Üstün lkö retim 
Okulu olarak kullan lm t . Ancak 2005 y l nda geçirdi i yang n dolay s yla 
bugün kullan lamaz durumda olup, yenileme çal malar  devam etmektedir. Yine 
günümüzde Tevfik Fikret Yat l  lkö retim Bölge Okulu olarak kullan lan bina 
ise, II. Abdülhamid devri Rum çocuklar na mahsus bir k z okuluydu133. 

Son olarak, Osmanl  ar ivlerinde yapt m z ara t rmalarda K rkkilise 
sanca nda in a edilen Müslim ve gayrimüslim okullar n n in a planlar na 
ula lm t r. Bu dönemdeki okul binalar  hakk nda bir fikir vermesi aç s ndan ad  
geçen planlar çal man n içinde yer alm t r. 

133  Rum k z çocuklar n n e itim gördü ü Parthenogogeio (Yunan K z Okulu) için bkz. 
Topta , a.g.e., s. 44. 
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