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Osmanl›’n›n klasik döneminde (XV-XVII. yüzy›llar) ço-
cuk e¤itiminin incelenmeye çal›fl›ld›¤› bu çal›flmaya,
“Günümüzde farkl› e¤itimlere tabi tutulan veya tutul-
mayan-tutulamayan k›z çocuklar›n›n e¤itimleri için ne-
ler yap›labilir?” sorusu muvacehesinde bafllanm›flt›r.
Bu konudaki kaynak problemi sebebiyle çocuk e¤itimi
bir bütün olarak ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Klasik döne-
min seçilmesi, daha istikrarl› bir yap›n›n gözlemlendi¤i
dönemde meseleye nas›l yaklafl›ld›¤›n›n görülmek is-
tenmesi sebebiyledir. Klasik dönem sonras› ise, hem
meselenin geniflli¤i, hem de iki dönem aras›ndaki bak›fl
aç›lar›n›n farkl›l›k arzetmesi sebebiyle konunun hari-
cinde tutulmufl, bu döneme klasik dönemi ayd›nlatabi-
lecek bilgiler ölçüsünde gerektikçe baflvurulmufltur.

Döneme bak›ld›¤›nda, çocuk e¤itimi meselesine çeflitli
yönlerden yaklafl›ld›¤› görülmektedir. fiehzadeler, lala-
lar eliyle yetifltirilmifl; idarî kadronun oluflturulmas› için
yetenekli çocuklar belli e¤itimlere tabi tutulmufl, bu iki
grubun haricinde olan çocuklar ise farkl› e¤itimler gör-
müfllerdir. Verilen e¤itimler aras›nda ortak noktalar bu-
lundu¤u gibi, istenen insan›n yetiflmesi için, her birin-
de di¤erlerinden ayr›lan yönler vard›r. Bunlar›n, genel
bir tasnifle, flehzadelerin ve sultanlar›n, Enderun’daki
çocuklar›n, âlimlerin veya varl›kl› ailelerin çocuklar›-
n›n, son olarak ise halk›n çocuklar›yla yetim ve fakir ço-
cuklar›n e¤itimleri oldu¤u görülmektedir. 

Verilmeye çal›fl›lan e¤itim, dönemin öncesini ve sonra-
s›n› kapsayan e¤itim tarihi kitaplar›, araflt›rma ve ince-
lemeler, e¤itim alan›nda yap›lm›fl tezler, okutulan ders
kitaplar› ve hat›ratlar rehberli¤inde anlafl›lmaya çal›fl›l-
m›flt›r. Enderun mekteplerindeki e¤itimin hariç tutul-
du¤u bu çal›flmada, e¤itimlerin süreci, teknikleri, me-
kânlar› gibi konular üzerinde durulmufltur. ‹lk bölümde
çocu¤un aile içinde ald›¤› e¤itim, XV. yüzy›l›n ortalar›n-
da Amasyal› Hüseyino¤lu Ali Efendi taraf›ndan yaz›lan
Tariku’l-Edep ve XVI. yüzy›lda K›nal›zâde Ali Çelebi ta-
raf›ndan kaleme al›nan Ahlâk-› Alâî adl› eserlerle ince-
lenmeye çal›fl›lm›fl, ikinci bölümde s›byan mektepleri
ele al›nm›flt›r. fiehzadelerin e¤itimlerinin incelendi¤i
son bölümde ise, nas›l bir e¤itime tabi tutulduklar›; ye-
tifltirilmelerinde önemli yerleri olan valideleri, dayeleri,
hocalar› ve lalalar› incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

I. Aile ‹çinde E¤itim

Klasik dönemde çocu¤un aile içindeki yeri, ald›¤› e¤i-
tim, ebeveynleriyle ve ailenin di¤er fertleriyle olan ilifl-
kileri vb. meselelere birincil kaynaklarda rastlamak pek
mümkün de¤ildir. Fakat bu dönemlerde kaleme al›nan
Tariku’l-Edeb (XV. yy.) ve Ahlâk-› Alâî (XVI. yy.) isimli
eserlerdeki çocuk e¤itimiyle ilgili bölümler bu dönem-
deki çocuk e¤itimi ve alg›s›yla ilgili ipuçlar› verecek ni-
teliktedir. Ayr›ca baz› âlim ve ediplerin otobiyografileri
ve biyografilerinde az da olsa yer alan çocukluk dönem-
leriyle ilgili bilgiler, aile-çocuk iliflkisini bir nebze olsun
ayd›nlatmaktad›r. Ailede çocu¤un e¤itimiyle bire bir
kimlerin ilgilendi¤i hususu, ailelerin sosyal durumlar›-
na ve yap›lar›na göre de¤ifliklik arzetmektedir. Türk ai-
lesi hakk›nda yap›lan araflt›rmalar, toplumda “genifl ai-
le”nin de¤il “çekirdek aile”nin yayg›n oldu¤u bilgisini
vermektedir. Bu durumun istisnas› olan genifl aileyi ise,
saray ailesi, konak hayat›, eflraf ve âyandan olan kiflile-
rin aileleri oluflturmaktad›r. Toplumda yayg›n olan aile
yap›s›nda, di¤er vazifeleriyle birlikte çocuklar›n e¤itimi
ve yetifltirilmesiyle esas olarak anne ilgilenmektedir.1

* Bu çal›flma, Bilim Sanat Vakf›’n›n 8-9 fiubat 2008 tarihinde dü-
zenledi¤i XIX. Ö¤renci Sempozyumu’nda tebli¤ olarak sunul-
mufltur.



Klasik dönemde çocuk e¤itiminden bahseden eserler-
den birisi, Amasyal› Hüseyino¤lu Ali isimli bir e¤itimci
taraf›ndan 1453 tarihinde yaz›lan Tariku’l-Edeb isimli
eserdir. Kâtip Çelebi, eserle ilgili verdi¤i bilgide, eserin
halk›n önde gelenlerinin çocuklar› için telif edildi¤ini
belirtmektedir.2 Müellif, eseri yazma sebebini anlat›r-
ken bafl›ndan geçen bir hadiseyi nakletmektedir. Halk-
tan birisi kendisine gelerek o¤luna ilim ve güzel ahlâk
ö¤retip onu terbiye etmesini ve e¤itmesini ister. Yazar,
çocu¤un ›slah› ve e¤itimiyle bir müddet meflgul olur; lâ-
kin çocuktan müspet bir sonuç al›namaz. Bu durum
üzerine hocan›n yan›na gelen çocu¤un babas›, “Ey ho-
ca, üstad›n›z size hiç edeb erkân ö¤retmemifl ki, sen de
benim o¤luma edeb ve terbiye ö¤retmedin” der. Anla-
y›fls›z adam›n bu tavr›na karfl›l›k müellif, edeble ilgili bir
eser yazarak, hem üstad›n›n kendisine edeb ö¤retip ö¤-
retmedi¤ini, hem de konuya ne derece hâkim oldu¤unu
göstermifltir. Her ne kadar yazar bu hadiseyi telif sebe-
bi olarak anlatsa da, hadise o günün çocuk e¤itimine
›fl›k tutmas› aç›s›ndan önemlidir. Kâtip Çelebi’nin ver-
di¤i bilgiye dayanarak aile varl›kl› olarak kabul edilirse,
eski dönemlerden miras kalan, ailelerin çocuklar›n›n
e¤itimi için özel hocalar tutmas› gelene¤inin fetihten
önceki dönemleri de kapsad›¤› söylenebilir. 

Bir edeb kitab› olmakla birlikte birçok görgü kural›n› ih-
tiva etmesi sebebiyle, esere bir âdâb-› muâfleret kitab› da
denilebilir. Yazar, çocuklara verilecek olan e¤itimi, aile-
de ve okulda verilecek e¤itim olarak ikiye ay›rmaktad›r: 

Ailenin çocu¤a temel olarak vermesi gereken e¤itimin
içerisinde flunlar say›lmaktad›r: Çocu¤a güzel bir isim
vermek, erkekse sünnet ettirmek ve okula verip okut-
mak. Ayr›ca çocuk güzel ve tatl› sözlerle terbiye edilme-
li, ona güzel, temiz sözler ö¤retilmeli, çirkin ve kaba
sözleri ve davran›fllar› engellenmelidir. Tuvaletten son-
ra ellerini y›kamas›, dizüstü oturmas›, misafir ve büyük-
ler gelince aya¤a kalkmas›, giderlerken ayakkab›lar›n›
çevirip kap›y› açmas› vb. âdâb-› muâfleret kurallar› ö¤-
retilmelidir. Küsmekten ve küstahl›k yapmaktan al›kon-
mal›d›rlar. Küçükken nas›l yetifltirilirlerse, büyüdükle-

rinde eski al›flkanl›klar›n› kolayca b›rakamad›klar› için
hal ve hareketlerine dikkat edilmelidir. Yoksullara ve
baflkalar›na ellerinde bulunan para, ekmek ve oyuncak-
lar› vs. vermeye al›flt›r›lmal›d›r. Ailenin yapaca¤› yard›-
m› çocu¤un eliyle yapmas› gerekti¤i ifade edilmektedir;
çünkü bu flekilde çocukta bir fley ba¤›fllamak al›flkanl›k
haline gelecek ve “cömert olmay›” ö¤renecektir. Yedi
yafl›nda namaz k›lmaya al›flt›r›lmalar›, haram yemekten
uzak tutulmalar› ve kötü ahlâkl› kiflilerle arkadafll›k et-
memeleri de ailenin vazifeleri aras›nda yer almaktad›r.3

Çocu¤un e¤itimini —ailede ve okulda e¤itim olmak
üzere ikiye ayr›larak— aile ve okul dengesinde tutmas›
ve o yönde tavsiyelerde bulunmas›, çocuk yetifltirme
meselesine nas›l bak›ld›¤›n› göstermesi sebebiyle dik-
kat çekicidir. Ayr›ca o günün toplum hayat›n›, öncelik-
lerini, e¤itim anlay›fl›n› vermesi aç›s›ndan da önemlidir.

K›nal›zâde Ali Çelebi, 1560’larda yazd›¤› Ahlâk-› Alâî
isimli eserinin “‹lm-i Tedbîrü’l-Menzil” ismini tafl›yan
aile ahlâk› ve muafleret kurallar›n› anlatt›¤› ikinci bölü-
münde, “Ehl ü Iyâl [Aile] Terbiyesi” bafll›¤› alt›nda anne
babaya riayet âdâb›, söz söyleme âdâb›, yeme içme âdâ-
b› gibi konular›n yan› s›ra çocuk terbiyesi üzerinde de
durmaktad›r. Üç safhaya ay›rd›¤› çocuk e¤itiminin bi-
rinci safhas›n›, do¤umdan önceki dönem yani efl seçimi,
ikinci safhas›n› çocu¤un dünyaya geldi¤i dönem, son
safhay› ise çocu¤un dünyaya geliflinden sonraki zaman
olarak bir tasnife tabi tutmaktad›r.4 Öncelikli olarak aile-
nin çocu¤a, yaflad›klar› zamana uygun güzel bir isim
vermesini ve çocuk ister k›z ister erkek olsun her iki du-
rumda da flükredilmesi gerekti¤ini do¤um esnas›ndaki
dönemde ifade etmektedir. Her fleyi hemen ö¤renecek
yaflta olan çocuklar›n kötü arkadafllardan uzak tutulma-
lar› gerekti¤ini; bilmeleri gereken dinî hükümlerin ö¤re-
tilmesini ve hadis-i flerif mucibince yedi yafl›na gelen
çocu¤un namaza bafllat›lmas› gerekti¤ini belirtmekte-
dir. Çocuklar›n e¤itimlerinde ziyadece önemli olan gü-
zel örnek meselesi üzerinde ise flöyle durmaktad›r:

Devaml› olarak yanlar›nda salih ve hay›rl› insanlar övül-
meli, flerli insanlar kötülenmeli ki çocuk bu tip insanlar-
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dan uzak dursun ve hay›rl› insanlarla beraber olmay›
arzulas›n. Çocuklar›n ilk defa iflledikleri kusurlar›n dü-
zeltilmesinde de ailelere yol göstermektedir. Böyle bir
durumla karfl›laflan ailenin ilk önce çocu¤u azarlama-
dan, yapt›¤› ifli ay›playarak çocu¤u korkutmas›n› veya-
hut da yapt›¤› iflin kötülü¤ünü o ifli baflka bir çocuk yap-
m›fl gibi anlatarak, o çocu¤un düfltü¤ü hali örnek gös-
termelerini tavsiye etmektedir. Bu gibi durumlarda, ge-
rekmedikçe “Sen flöyle yapm›flt›n!” gibi bir tutumun be-
nimsenmemesini önermektedir. Büyüme ça¤lar›nda ki-
mi çocukta h›rs›zl›k, yalan ve hile gibi baz› kötü huyla-
r›n görülebilece¤ini, çocuklar›n bu huylardan menedi-
lip terbiye edilmesi gerekti¤ini ifade etmektedir. Çocuk-
lar›n ahlâkî e¤itimleri aç›s›ndan bu noktalar› vurgula-
d›ktan sonra çocuklar›n, bedenen daha sa¤l›kl› ve güçlü
olabilmeleri için de tavsiyelerde bulunmaktad›r. Ço-
cuklar› cömertli¤e al›flt›rmak için, arkadafllar›na iyilik
yapmas› konusunda ailenin telkinde bulunmas›; arka-
dafllar›na karfl› büyüklenme ve onlar› hafife alma gibi
hallerden kesinlikle uzak tutulmalar› da dikkat çekti¤i
hususlar aras›ndad›r. Ailenin sadaka verece¤i vakit —
çocu¤un elinin bol vermeye al›flmas› için— sadakay›
çocu¤a verdirtmeleri tavsiyesinin Tariku’l-Edeb’deki
görüfllerle ayn› oldu¤u gözükmektedir. Ayr›ca çocukla-
r›n en önemli ihtiyaçlar› aras›nda olan oyunla ilgili ola-
rak, her gün dinlenme vakitlerinde zararl› olmayan
oyunlar› oynayabileceklerini de belirterek;5 çocu¤un
e¤itilmesiyle ilgili dinî, ahlâkî ve sosyal meselelerden
bahsetti¤i ve çözümler getirdi¤i görülmektedir.6 Yaz›l›fl
tarihleri aras›nda bir as›rdan fazla bir zaman geçmesine
ra¤men iki eserdeki görüfller karfl›laflt›r›ld›¤›nda, veril-
mek istenen e¤itimin ailenin çocu¤a karfl› vazifeleri,
âdâb-› muâfleret, dinî ve ahlâkî de¤erlerin ö¤retilmesi
vb. noktalarda paralellik gösterdi¤i görülmektedir.7

Çocuklar›n, genel olarak da âlimlerin çocuklar›n›n, ilk
e¤itimlerini babalar›ndan ald›klar› bilinmektedir. 1490
tarihinde dünyaya gelen fieyhülislâm Ebussuud Efendi
de ilk tahsilini babas›ndan alm›flt›r.8 Son dönemde yaz›-
lan hat›ratlarda hofl ifadelerle yâd edilen ve muhatapta

güzel hisler uyand›ran, özellikle uzun k›fl gecelerinde ai-
le fertlerinin bir araya toplan›p da edebî bir eser okun-
mas› ve benzeri geleneklerin eskilere dayand›¤› görül-
mektedir. Büyük ilgi gören Tuhfe-i fiâhidî (1515) isimli
Farsça-Türkçe manzum lûgat› yazan ve fiâhidî mahla-
s›yla bilinen Mu¤lal› ‹brahim Dede (1470), on yafl›nda
iken vefat eden babas› Hüdâî Dede’nin kendisine man-
zum sözlükler okuttu¤unu, bunlar aras›nda ise önce
Tuhfe-i Hüsâmî adl› manzum sözlü¤ü okuyup ezberle-
di¤ini ve eserini ona nazire olarak yazd›¤›n› söylemekte-
dir.9 Her ne kadar okunan eser çocu¤un seviyesinin üze-
rinde olsa da bu uygulaman›n neticesi dikkat çekicidir.
1392 tarihinde yaz›ld›¤› tahmin edilen ve bilinen ilk
Türkçe-Arapça manzum sözlük olma özelli¤ini tafl›yan
Lûgat-› Feriflteo¤lu’nu yazan Abdüllatif b. Melek ise ön-
sözde eserini, torunu Abdurrahman’›n e¤itimi için kale-
me ald›¤›n› ifade etmektedir.10 Ayr›ca sözlüklerin giriflle-
rinde, lûgat ilminin insan›n zekas›n› açaca¤›ndan bah-
sedilmesi ve müelliflerinin çocukluklar›nda en az›ndan
bir manzum sözlük ezberlediklerini ifade etmeleri,11 so-
nuçlar›na bak›ld›¤›nda, küçük yaflta al›nan bu e¤itimin
ne derece önemli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

II. S›byan Mektepleri ve Tarihî Geliflimi

S›byan mektepleri, 5-12 yafl aral›¤›ndaki çocuklar›n ilk
e¤itimlerini almalar› için kurulmufl müesseselerdir. Bu-
günkü e¤itim sistemiyle karfl›laflt›rd›¤›m›zda ilkokul se-
viyesindedirler. Bu mekteplerin tarihî arka plan›na ba-
k›ld›¤›nda, bu nevi kurumlar›n ‹slâmiyet’in ilk dönem-
leriyle Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde küttab, Sel-
çuklular devrinde ise “S›byan mektebi”12 isimleriyle ifl-
tihar bulmufl olan mekteplerle benzerlikler gösterdi¤i
görülmektedir. Öncelikli gayesi, çocuklara Kur’an-› Ke-
rim, dinî bilgiler ve okuma yazma ö¤retmek olan bu
mekteplerin programlar›, süreç içerisinde de¤iflikliklere
u¤ram›flt›r. Hz. Ömer’in, mektep program›na, yüzme,
ata binme, güzel söz ve fliir ezberi gibi ilaveler yapt›rma-
s› bu de¤iflime bir örnektir.13
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“S›byan” kelimesinin kökü olan “sabi” kelimesi “erkek
çocuk”14 manas›na gelmekle birlikte, Arapça’daki gramer
yap›s› dolay›s›yla, ço¤ulu olan “s›byan” kelimesinin an-
lam› k›z ve erkek çocuklar›n› kapsamaktad›r. Bu neden-
le, “kelimenin kökü erkek çocuk manas›nda oldu¤undan
bu mektepler erkek çocuklar için aç›lm›fllard›r. Ancak, is-
mini ‘erkek çocuk’tan alm›fl olmas›na ra¤men k›z çocuk-
lar› da bu mekteplerde eflit flekillerde okumufllard›r”15

görüflünün pek de isabetli olmad›¤› görülmektedir. 

Daha ziyade “S›byan mektepleri” olarak bilinen bu ku-
rumlar, Fatih’in Türkçe vakfiyesinde “Darü’t-Talim”
olarak geçerken, Arapça vakfiyede Mektep ifadesi kulla-
n›lm›flt›r. “Darü’l-‹lm”, “Muallimhane”, “Mektepha-
ne”16 ve “Mekteb-i Etfal” gibi farkl› isimlerle de zikredi-
len bu mekteplere, her mahallede bulunmalar› sebebiy-
le “Mahalle mektebi”, tafltan yap›lmalar› hasebiyle “Tafl
mektep” ve “Kâgir” (Farsça tafl bina) de denilmifltir.

1. Âmin Alay› ve Mektebe Bafllay›fl

Çocuklar›n mektebe bafllamalar› hayatlar›ndaki belli
bafll› hadiselerden birisi ve ayn› zamanda bir dönüm
noktas›d›r. Ailelerin, onlar›n talime münasip yafla gel-
diklerini düflündükleri ça¤a kadar her çocu¤un afla¤›
yukar› benzer bir hayat› varken, etraflar›ndaki rutin bir-
den de¤iflmeye bafllamaktad›r. Çocuklar›n mektebe
bafllad›klar› ilk gün, halk aras›nda “Âmin Alay›”, hâli
vakti yerinde olan kifliler aras›nda ise “Bed-i Besmele”
isimleriyle meflhur olmufltur.17 Merasimlerde bir grup
çocu¤un, edilen dualara ve söylenen ilâhilere “Âmin!”
diyerek kat›lmalar› sebebiyle “Âmin Alay›”, çocuklar›n o
gün hocadan ilk ders olarak Besmele’yi ö¤renmesi se-
bebiyle “Bed-i Besmele” (Besmele’ye bafllay›fl) denil-
mifltir. Çocuklar›n mektebe bafllad›klar› günlerle ilgili
bilgiler, XIX. ve XX. yüzy›lda yaz›lan ve daha ziyade ede-
biyatç›lar›n kaleme ald›klar› hat›ralardan elde edilmek-
tedir. Bu sebeple, âmin alaylar›n›n hangi tarihlere kadar
uzand›¤› ve ne flekillerde ortaya ç›kt›¤› ile ilgili kesin bir
hükme varmak pek mümkün de¤ildir. Çocuklar›n mek-

tebe nas›l bafllat›ld›klar› ile ilgili bir makale kaleme alan
Tahiru’l-Mevlevî de bu nokta üzerinde durmaktad›r.
Tarihçilerin, malumu ilâm olmas›n düflüncesiyle, yafla-
d›klar› ça¤›n toplum hayat› hakk›nda yeterli malumat
vermediklerini; fakat “hâl” için malum olan bir fleyin
“istikbal” için meçhul b›rak›lmamas› gerekti¤ini ifade
etmektedir.18 Her ne kadar, bu merasimlerin klasik dö-
nemi ne derece kapsay›p kapsamad›¤› bilinemese de,
burada hâssaten üzerinde durulmas› gereken noktalar-
dan birisi, e¤itime bafllat›lacak çocuklar için özel bir gü-
nün tertip edilmesidir. Mektebe bafllayacak çocu¤a cüz,
cüz kesesi, minder ve özel k›yafetin haz›rland›¤›, hoca
ve talebelerin çocu¤u evine kadar gelip ald›¤› ilk günde
yap›lanlar genel olarak flunlard›r:

Mektebe bafllayacak çocu¤un evinde ilk dikkat çeken
fley bir telafl ve heyecand›. Merasimden önce hocaya
haber verilip bafllama günü kararlaflt›r›l›rd›. Genellikle
Perflembe ve Pazartesi günleri tercih edilir; mümkünse
kandil günü olmas›na özen gösterilirdi.19 Mevsimler-
den ise ilkbahar ve sonbahar tercih edilirdi.20 Çocu¤a,
biri cemiyet günü giymek üzere gayet süslü, di¤eri ise
günlük giysilerinden daha de¤erli iki k›yafet haz›rlan›r;
erkek ise fesine, k›z ise saçlar›na elmas, inci gibi bir süs
veya mavi boncuk tak›l›rd›.21 Ailenin maddi durumuna
göre, kadife veya baflka bir kumafltan yumuflak bir min-
der haz›rlan›rd›. Cüz keseleri ise özenle dikilirdi. Ge-
nellikle kadife ve s›rma ifllemeli olan bu cüz kesesi, ço-
cu¤un sa¤ omzundan sola do¤ru çapraz bir flekilde as›-
l›rd›. Elifba cüzlerinin ise sar› kâ¤›tlara bas›lm›fl olanla-
r› bulundu¤u gibi, alt›n yald›zl› olanlar› da mevcuttu.
Baz› ailelerde nesilden nesile aktar›lan müzehhep el
yazmas› cüzler de bulunurdu.22

Evde bunlar yaflan›rken, di¤er yandan mektepte hoca-
n›n bir gün evvelinden “Çocuklar, yar›n ‘Âmin’ var, gü-
zelce giyinin de öyle gelin” demesi üzerine haz›r olan
çocuklar aras›nda bir curcuna ve heyecan yaflanmaya
bafllard›. Alayda ilâhi söyleyecek olan çocuklar ilâhiciler
ve “âmin” diyecek olanlar âminciler olarak ayr›l›p birer
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grup olurlar; süslü k›yafetleriyle hocalar›n›n ve kalfala-
r›n›n nezaretinde mektebe bafllayacak olan çocu¤u
evinden almaya giderlerdi.23 Evde hem flaflk›nl›k, hem
de heyecanla etraf›nda olup bitenleri anlamaya çal›flan
çocuk, alay›n gelmesiyle midilli cinsi bir ata veya fayto-
na bindirilirdi. Alay›n en önünde hoca ve kalfa, hemen
arkalar›nda ise üzerinde çocu¤un cüzünün bulundu¤u
rahleyi veya minderi bafl›nda tafl›yan bevvab24 yer al›rd›.
Bevvab›n arkas›nda ise, yan›nda bir akraba veya komflu
çocu¤u, karfl›s›nda ise ailenin yak›nlar›ndan birisiyle
faytona yahut da iki yan›nda birer kiflinin yürüdü¤ü mi-
dilliye bindirilmifl çocuk bulunurdu. Erkek misafirler de
çocukla beraber yürürlerdi. Çocu¤un arkas›nda ikifler
s›ra halinde dizilen ilâhiciler ve âminciler, en arka s›ra-
da ise kad›nlar haz›r bulunur, bu flekilde tamamlanm›fl
bulunan alay yola düzülürdü. Mahalle halk› da bu me-
rasimi kaç›rmazd›. Daha önceden belirlenmifl yollardan
mektebe giderlerken, ilâhicilerin okuduklar› beyitlerin
ard›ndan, âmincilerin “Âmin!” sesleri yükselirdi.25

Söylenen ilâhiler daha ziyade Niyazi M›srî’nin ve Yunus
Emre’nin fliirlerindendir. Bütün dua ve ilâhilerde, ço-
cuklara verilmek istenen ruh kendisini sürekli hissettir-
mektedir. Afla¤›daki beyitler çocuklar›n seslendirdikleri
ilâhilerden al›nm›flt›r:

Hamdülillâh bir mübarek günde idik ibtidâ

“Rabbi yessir lâ tüassir” diyerek k›ld›k edâ

“Rabbi temmim” ol Habibin hürmeti için ey Hudâ

Keremkâni mektebin budur niyaz› dâimâ

…

Bize âsan eyle ilmi, gelmifliz ihsan›na

Bizi cahil koma yâ Rab, ‘ilm-i nâfi‘ k›l ‘atâ26

Alay, mahalleyi bu flekilde ilâhiler söyleyerek dolaflt›k-
tan sonra, mektebin veya evin önüne tekrar gelinirdi.
Burada da ilâhiler okunduktan sonra gülbank27 çekilir-
di. Gülbank, “Hac›lar, gaziler, râviler; üçler, yediler,

k›rklar; gülbang-› Muhammed nur-u nebî, kerem-i Ali,
pirimiz, üstad›m›z hazret-i Osman-› Zinnureyn-i Veli;
demine, devran›na hû diyelim hûûû…”  ve di¤er çocuk-
lar›n da hep bir a¤›zdan “Hûûû!” demesiyle son bulur-
du. Burada Efendimiz (s.a.v.)’in ard›ndan ilim yoluna
ilk ad›mlar›n› atan çocuklar›n, ilmin kap›s› olarak tavsif
edilen Hz. Ali’den kerem istemesi; Ergin’in de üzerinde
durdu¤u gibi, Kur’ân-› Kerim’i yazd›rarak ‹slâm dünya-
s›n›n farkl› memleketlerine gönderen Hz. Osman’›n ise
bu ifli ilk defa yapan kimse oldu¤u için pir denilerek
an›lmas›, bulunduklar› günün manas› aç›s›ndan ziya-
dece önemlidir.28

Ailelerin imkân›na göre ilk dersin evde veya mektepte
gerçeklefltirildi¤i görülmektedir.29 Evlerde yap›lan me-
rasimlerde misafirler buhurlar yak›lm›fl bir odada a¤›r-
lan›rd›. Hocan›n önünde minderine oturup, rahlesinin
üzerine cüzünü koyan çocu¤a, hoca ilk önce “Eûzü bes-
mele” çektirir, “Ya Rabbî kolaylaflt›r, güçlefltirme. Rab-
bim, hay›rl›s›yla tamam eyle” anlam›na gelen “Rabbi
yessir ve-lâ tuassir, Rabbi temmim bi’l-hayr” duas›n›
okuturdu. Genelde ilk derste sadece elif harfini ders
olarak gösterirken, harflerin tamam›n› ö¤retti¤i de olur-
du. Dersin nihayetinde “Rabbi zidnî ilmen” ayetinden
hareketle “Rabbim akl›m›, ilmimi ve anlay›fl›m› art›r”
manas›na gelen “Rabbi zidnî aklen ve ilmen ve fehmen”
duas›n› çocuk, hocan›n arkas›ndan tekrar ederdi.30 Ço-
cu¤un elinde alt›ndan, gümüflten veya pirinçten yap›-
lan hilal isimli ucu sivri, sap› çiçek veya resim fleklinde
bir çubuk bulunur, çocuk bununla harfleri takip eder-
di.31 ‹lk dersini böylece alan  çocuk, hocas›n›n ve di¤er
misafirlerin ellerini öptükten sonra, haf›z olan talebeler
Kur’ân okur, hocan›n dua etmesiyle merasim son bu-
lurdu. Misafirlere ço¤u zaman lokma, bazen de yemek
ikram edilirdi. Son olarak hoca ve kalfalara bir miktar
para ve kumafl hediye edilir, merasime ifltirak eden di-
¤er çocuklara ise ikifler üçer kurufl para da¤›t›l›rd›.32

Merasimin çocuklarda ne tür hislere yol açt›¤›n›, mek-
tep hat›ralar›n› kaleme alanlar teferruat›yla dillendir-
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mifller. Ahmet Rasim’in, evlerini baflka bir semte tafl›-
malar› sebebiyle yeni bafllad›¤› mektep için de ›srarla
ikinci bir “Âmin” isteyifli, çocuk hissiyat›n›n güzel bir
ifadesi olsa gerektir.33

Çocuklar›n mektep hat›ralar› içinde geçen di¤er bir uy-
gulama ise, mektebe bafllay›fllar› kadar dikkat çekicidir.
Hecelemekten okuma derecesine yükselen çocuklar,
Amme cüzünden okumaya bafllar ve ‹nflirah Sûresi’ne
geldiklerinde buna “Fergab’a ç›kma” denirdi. Çocuk,
sûrenin sonunu “Ve ilâ Rabbike fergab” diyerek okur
okumaz bafl›ndaki fes kalfa taraf›ndan kap›l›r, cüz kese-
si bafl›na geçirilirdi. Bu art›k çocu¤un okumay› ö¤rendi-
¤i manas›na gelmekteydi. Çocu¤unun fesinin kap›lm›fl
oldu¤unu gören ailenin hocaya, kalfaya ve bevvaba çe-
flitli hediyeler göndermesi de usûldendi.34

Ailenin, akrabalar›n, mahallelinin ve çocuklar›n ifltira-
kiyle merasimler ço¤u zaman bir dü¤ün coflkusuyla
gerçekleflirdi. Hâli vakti yerinde olan aileler kendi ço-
cuklar›yla beraber mahallelerinde bulunan birkaç fakir
çocu¤u da mektebe bafllat›rlard›.35 Merasimler, mekte-
be henüz bafllamayan çocuklar› ve ailelerini de her za-
man okumaya teflvik etmifltir. Bu cemiyetler, ailelerin
durumuna göre küçük farkl›l›klar gösterse de, genel du-
rum bu hal üzeredir.

2. S›byan Mektepleri

a. Mahalle ve Külliyelerdeki S›byan Mektepleri

‹stanbul’un fethinin üzerinden on y›l geçtikten sonra
Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) Fatih külliyesini
yapt›rmaya bafllamas›yla Osmanl› ilim hayat› da yeni
bir yola girmiflti. ‹çerisinde câmi, medrese, imaret, kü-
tüphâne, dârüflflifâ, tâbhâne, ve muvakkithâne36 gibi
bölümleri bulunan külliyede mektep de bulunmaktay-
d›. Bu nevi vak›f eserlerini yapanlar, mektepleri, yapt›k-
lar› hayr›n ayr›lmaz bir parças› olarak görmekteydi.

Bu mekteplerin kuruluflu Fatih vakfiyesinde, “…Ve ca-
mi-i flerîf’in garbe mâil olan kap›s› taraf›nda bir Dârü’t-
Talîm bina buyurdular ki…” denilerek; kurulufl sebebi

ise, “…Tâ ki eytâm bulunur ise, talîm-i eytam, bulun-
maz ise etfâl-i fukarâ-yi müslimîni talime ikdâm eyle-
yip…”37 fleklinde ifade edilmektedir.

‹lme ve ilim adamlar›na verdi¤i önemi bildi¤imiz Fa-
tih’in, külliyesinde yetimler ve fakir çocuklar için mek-
tep yapt›rmas› câlib-i dikkattir. ‹lim ö¤renmede çevre
faktörünün ne kadar önemli oldu¤u göz önüne al›nd›-
¤›nda, külliye içerisine özellikle yetimler ve fakir çocuk-
lar için e¤itim müesseseleri infla edilmesinin önemi da-
ha iyi anlafl›lmaktad›r. Burada, di¤erleri yerine özellikle
yetimlerin ve fakir çocuklar›n e¤itimlerinden bahsedil-
mesinin sebebi, durumu müsait olan ailelerin çocukla-
r›n›n evlerde e¤itimlerini sürdürebilmeleriydi.  

Kaynaklar, ilk mekteplerin ‹stanbul baflta olmak üzere
flehirlerde ve köylerde yayg›n olarak bulundu¤unu gös-
termektedir. Osman Efendi’nin Tevarihi Cedid’inden XV.
yüzy›l›n sonlar›yla XVI. yüzy›l›n bafllar›nda ‹stanbul’da
1653 mektebin mevcut oldu¤u bilgisine ulafl›lmaktad›r.
Evliya Çelebi XVII. yüzy›l›n ortalar›nda ‹stanbul’daki s›b-
yan mektebi say›s›n›n 1299 oldu¤u bilgisini vermekte-
dir.38 Çelebi’nin verdi¤i rakamlar›n sa¤dan veya soldan
birer hanesinin genelde fazla oldu¤u bilgisini göz önüne
al›p rakamlar›n birer hanesi sa¤dan veya soldan eksiltil-
se bile,39 her hâlükârda görülen, ‹stanbul’da hiç de az›m-
sanmayacak derecede mektebin bulundu¤udur. O dö-
nemde ‹stanbul’da mevcut nüfusa bak›ld›¤›nda da resim
daha net anlafl›lmaktad›r.40 Yine Seyahatname’de, Ada-
na’da 40 s›byan mektebi bulundu¤undan bahsedilmek-
tedir.41 Bursa’da klasik dönemde 134 adet s›byan mekte-
bi mevcutken,42 Uzunçarfl›l›, XV. ve XVI. yüzy›llarda Ru-
meli eyaletinin merkez sanca¤›nda 60, Anadolu eyaletin-
de 154, Nefs-i Amasya’da 200, Erzurum’da ise 110 s›byan
mektebi bulundu¤u bilgisini vermektedir.43

i. Mekanlar› ve Ders Odalar›

Mekteplerin flehrin içerisindeki yerleflim yerleri, insana
mekânlar›n özel olarak seçilmifl olduklar› hissini ver-
mektedir. Külliyelere ba¤l› olan mektepler mimarî aç›-

65

Evlerden Saraya Osmanl›larda
Çocuk E¤itimi (XV.-XVII Yüzy›llar) 
Ayfle Seyyide Saçmal›



dan külliyelerin d›fl cephelerine yerlefltirilmifltir. Soka-
¤a aç›lan özel girifllerle kendi içlerine dönük avlu ve
oyun bahçelerine sahiptir.44 Böylece çocuklar, bulun-
duklar› mekânda hem istedikleri gibi hareket edebile-
cek, oyunlar› ve sesleri kimseyi rahats›z etmeyecek,
hem de diledikleri zaman birkaç ad›m uzakl›ktaki kü-
tüphane, medrese ve camiden istifade edip, oradaki or-
tam› teneffüs edebilecektir. Bu az bulunur bir imkân
de¤ildir. Yani, külliyelerin ne tam içerisinde ne de d›fla-
r›s›nda b›rak›lm›fllard›r.

Mahallelerde infla edilen mekteplerin temel özellikleri
ise, mahallelerin merkezinde ve sokaklar›n kesiflti¤i kö-
fle bafllar›nda bulunmalar›d›r. Baz› yerlerde camilerin
yak›nlar›nda da bulunurlar. Köfle bafllar›nda infla edil-
melerinin bir sebebi de farkl› yerlerde oturan çocukla-
r›n evlerine rahatça gidebilmeleri olsa gerektir.

Ekseriyetle iki katl› olarak infla edilmektedirler. Malze-
me olarak genelde tafl kullan›lmakla birlikte ahflap olan-
lar› da vard›r. Aksoy’a göre, tafl yap›lar olmalar›n›n sebe-
bi, binalar› yang›ndan korumakt›r. Ders odalar› bir oda-
dan müteflekkil olup ikinci kattad›r. Bofl olan alt katta
bazen bir dükkân veya kapal› oyun alanlar›, çeflmeler ve
sebiller bulunmaktad›r. Bu yap›yla çocuklar, hem olas›
rutubetten korunabilmekte hem de ders çal›fl›rken dik-
katlerini da¤›tabilecek sokak gürültüsünden uzak kal-
maktad›rlar. Ifl›kland›rma alt katla k›yas edilemez dere-
cededir. En önemli husus ise, evlerin iki katl› yap›lmas›
ve yaflam alan›n›n daha çok ikinci katta yer almas›d›r.
Böylece, evlerinden ilk defa ayr›lan küçük yafltaki çocuk-
lar›n yeni mekâna adapte olmalar› kolaylaflmaktad›r.45

Mekânlar incelenirken mimarlar›n görüfllerine muhak-
kak baflvurulmaktad›r. ‹stanbul s›byan mekteplerini
mimarî aç›dan inceleyen Özgönül Aksoy, mekânlar›n
›fl›kland›rma ve ölçeklendirme yönünden çocuklar için
çok uygun oldu¤u görüflündedir. Buna ra¤men XIX. ve
XX. yüzy›llarda bu hususta yay›nlanm›fl eserler, çocuk-
lar›n hiç de onlara uygun olmayan dersliklerde ö¤renim
gördüklerini iç karart›c› bir flekilde tasvir etmektedir.46

ii. E¤itim Masraflar› Finansman›

Mektepler devletten ba¤›ms›z kurumlard›r; ya bir vak›f
eseridir ya da varl›kl› kifliler taraf›ndan infla ettirilmifl-
lerdir. Masraflar, vak›flar veya infla ettiren kifliler tara-
f›ndan karfl›lanmaktad›r. Mektep infla ettiren kimseler
aras›nda sultanlar, hanedana mensup kifliler, tüccarlar
ve ilim adamlar› baflta gelmektedir. Kad›nlar›n medre-
seden ziyade mektep yapt›rmay› tercih ettikleri görül-
mektedir.47 Mektebin bütün masraflar›yla bu kurum ve
kifliler ilgilenmektedir. Bu masraflar›n içerisinde ö¤ret-
menlerin maafllar› da vard›r. Fatih ve Süleymaniye vak-
fiyelerinde ö¤retmenin vas›flar› say›ld›ktan sonra mual-
limin günlük alaca¤› ücret de belirtilmektedir. Fatih
Vakfiyesi’nde günlük alt› akçe olarak geçen bu ücret,
Süleymaniye Vakfiyesi’nde ö¤retmenin ö¤rencilerden
ücret almamas› belirtildikten sonra, sekiz akçe olarak
ifade edilmektedir. Ayr›ca Fatih Vakfiyesi’nde halifenin
günlük ücreti de iki akçe olarak belirlenmifltir.48

Çocuklar›n yemek meselesi de üzerinde durulan bir
noktad›r. Külliyelere ba¤l› mekteplerde yemek mesele-
si imaretlerde fakirler için piflen yemekten verilerek
çözülmüfltür. Bayezid ve Kanuni vakfiyelerinde bu hu-
sustaki ifadeler benzerdir. ‹ki vakfiyede de, sabah ve
akflam piflen yemekten, afl›, ekme¤i ve etiyle günde iki
sefer mektepte bulunan yetim ve fakir çocuklara veril-
mesi ifade edilmektedir.49 ‹marete sahip bulunmayan
di¤er mekteplerde ise, çocuklara yemek için gündelik
verilmektedir. Mektep e¤er bir padiflah taraf›ndan yap-
t›r›lm›flsa, ilave olarak her sabah çorba ve birer fodla50

verilmekte, Perflembe günleri ise pilav-zerde ikram
edilmektedir.51 I. Abdülhamid’in yapt›rd›¤› mektebin
yan›nda bir aflevi bulunmas›na ra¤men “Mektebe de-
vam eden sübyan›n 60 neferine günde ikifler akçe veri-
le”  diye kay›t düflülmesi talebeye yemekten ayr› olarak
gündelik verildi¤ini de göstermektedir.52

Ö¤rencilerin yiyecek ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra giyecek ih-
tiyaçlar› da karfl›lanmaktad›r. Süleymaniye Vakfiye-
si’nde Kur’ân’› ö¤renen talebelere y›lda iki sefer yeterli

66

Evlerden Saraya Osmanl›larda
Çocuk E¤itimi (XV.-XVII Yüzy›llar) 
Ayfle Seyyide Saçmal›



miktarda k›yafet al›nmas› söylenirken,53 yayg›n olan uy-
gulama, çocuklar›n y›lda bir kez bafltan aya¤a giydiril-
mesidir. Y›ll›k olarak al›nan k›yafetler, fieyhülislâm
Es’ad Efendi Vakfiyesi’nde, “Her sene birer bo¤asi ka-
pama, birer fes, birer mintan, birer z›b›n, birer kuflak,
birer mest pabuç” ve I. Mahmud’un annesi Saliha Sul-
tan Vakfiyesi’nde, “Îd-i F›t›r’da birer kapama, birer ka-
vuk, birer tiftik kuflak, birer mest papuç” al›nmas› ola-
rak geçmektedir.54 Süleymaniye Vakfiyesi’nde, “…taal-
lûm-› Kur’ân’› Azîm eden eytam…” denilip arkas›ndan
k›yafet al›nmas›ndan bahsedilmesi, bu iflin bir hizmet
gayesiyle yap›ld›¤›n› göstermektedir. 

E¤itim masraflar› içinde üzerinde özellikle durulmas›
gereken bir husus da, çocuklar›n y›lda bir kez mesire
yerlerine götürülüp, yemek yedirilmeleridir.55 E¤er bir
mektebin, çocuklar› geziye götürme imkân› yoksa, bu
gezintiler her sene semtin zenginlerinin yard›m›yla mu-
hakkak tertiplenmifltir. Bir flenlik havas›nda geçen bu
gezilere çocuklar ö¤retmen ve kalfalar›n›n nezaretinde
gider, genellikle aileleri de bu e¤lencelere ifltirak eder-
di.56 Çocuklar›n maddi ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra manevi
ihtiyaçlar› da karfl›lanmaya çal›fl›lm›fl, yetim veya duru-
mu müsait olmayan ailelerin çocuklar› yafl›tlar›n›n im-
kânlar›ndan mahrum b›rak›lmam›flt›r.   

b. S›byan Mekteplerinde E¤itim

i. Ö¤retim Kadrosu

Muallim

Osmanl›’da medrese hocalar›na “müderris” denilirken,
s›byan mektebi hocalar› için Arapça “talim” (ö¤retmek)
mastar›ndan üretilen ve “ö¤reten, ö¤retici” anlam›na
gelen “muallim” tercih edilmifltir.

S›byan mekteplerinde muallim olacaklar›n e¤itilmesine
ilk defa Fatih Sultan Mehmet döneminde bafllanm›flt›r.
Fatih’in, Eyüp ve Ayasofya’da yapt›rd›¤› medreselerde
s›byan mektebi muallimleri için ayr› dersler koydurdu-
¤u bilinmektedir. Konulan program genel medrese
derslerinden farkl›d›r ve bu dersleri almayanlar›n mual-

lim olmalar› yasaklanm›flt›r. Bir muallimin almak mec-
buriyetinde oldu¤u dersler flunlard›r: Arapça Sarf ve
Nahiv, Edebiyat (Meanî, Beyân, Bedîî), Mant›k, Âdâb-›
Mubâhase57 (karfl›l›kl› konuflma âdâb›) ve Usûl-i Tedrîs,
Münakaflal› Akâid (‹lm-i Kelâm), Riyâziyât (Hendese ve
Heyet). Bu bilgileri veren Muallim Cevdet, arkas›ndan
Aritmetik’in Hendese (Geometri), Co¤rafya’n›n Heyet
(Astronomi), Tarih’in de Edebiyat dersi içinde okutul-
du¤u notunu düfler.58

Cevdet, program›n içerisine Fatih’in F›k›h dersini koy-
may›fl›n›, “Bu ders, muallim de¤il; idarî, adlî memur
olacaklara münasiptir. Bu dersin teferruat›yla ibtidaî
muallimlerini yormak istememifl ve isabet etmifltir” di-
yerek izah etmektedir.59

Program›n içerisinde Âdâb-› Mubâhase ve Usûl-i Tedrîs
dersleri özellikle dikkat çekmektedir. Tart›flma Kuralla-
r› ve Ö¤retim Yöntemi anlam›na gelen bu dersin ilkokul
ö¤retmen adaylar› için özel olarak düflünülüp uygula-
maya konulmas›, o ça¤da çok önemli bir yenilik oldu¤u
kadar, dünya e¤itim tarihinde de son derece ilginç bir
bulufltur.60

Mevcut kaynaklarda, bu medreselerin ‹stanbul d›fl›nda-
ki flehirlerde olup olmad›¤›yla ilgili bilgi bulunmamak-
tad›r. Hangi tarihlere kadar faaliyet gösterdikleri de bi-
linmemektedir. Fakat Fatih’in koydu¤u yasa¤›n çok
uzun sürmedi¤i, bir zaman sonra mekteplerde muallim
adaylar› için medreseden icazet alman›n yeterli say›ld›-
¤› belirtilmektedir.61

Fatih’ten sonra 186862 tarihine gelinip Darülmuallimîn-
i S›byan aç›lana kadar da ö¤retmen yetifltiren müesse-
selerin aç›lmad›¤› bilinmektedir.  

O dönemde muallim adaylar›n›n belli bir e¤itime tabi
tutulup, çocuklar için özel olarak yetifltirildikleri bilin-
mektedir. Maarif tarihi kitaplar›nda muallimler anlat›-
l›rken kullan›lan “baflka kaynak olmad›¤› için genellikle
medresede okumufl, okuma yazma bilen, çok zaman ca-
mi veya mescidde imaml›k ya da müezzinlik yapan kim-
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seler”63 gibi ifadelerin, muallimlerin Fatih döneminde
bafllayan özel e¤itimlerini —ne kadar devam etti¤i bilin-
mese de— ihmal etti¤i gözden kaç›r›lmamal›d›r.

‹lmiye teflkilat›n›n içerisinde mütalaa edilmeyen mektep
muallimlerinin görevlendirilmelerinde fleyhülislâm›n bir
dahli bulunmamaktad›r. Bir mektepte vazifeye bafllaya-
bilmeleri için kendilerinden berât-› flerîf istenmektedir.64

Muallim adaylar›n› özel e¤itime tabi tutan Fatih, tafl›-
malar› gereken insanî özellikleri flöyle vurgulamaktad›r:
“…nefs-i enfes sâhibi, r›zâ-y› Hak tâlibi muallim tayin
oluna.”65 Yani, muallim hem çok iyi bir mizaca sahip
olacak, hem de yapt›¤› iflte Allah r›zas›na talip olacakt›r.
Malumdur ki, çocuklar›n kifliliklerinin olufltu¤u ve çev-
reyi taklit ettikleri o yafllarda, muallimin örnek al›nabi-
lecek meziyetlere sahip kifliler aras›ndan seçilmesi bil-
hassa önem arzetmektedir.

Bayezid ve Kanuni vakfiyelerinde de muallimin e¤itim-
ö¤retim seviyesi ve kiflili¤i üzerinde durulmaktad›r. Ha-
f›z, salih ve çocuklara ö¤retmenlik yapabilecek seviyede
olmas›, ayr›ca ‹lm-i K›raat’e vâk›f olup onlara Kur’ân-›
Kerim’i ve namazla ilgili meseleleri ö¤retmesi isten-
mektedir. Ö¤rencinin eski derslerinin dinlenmesi, içle-
rinde te’dibe muhtaç olanlar varsa terbiye etmesi de
muallimin görevleri aras›ndad›r.66

Her ne kadar o dönem hakk›nda, resmî kaynaklar hari-
cinde pek bilgiye ulafl›lamasa da, XVII. yüzy›l›n ortala-
r›nda yaflam›fl Mehmed Efendi isimli bir s›byan mektebi
mualliminin, Nevhatu’l-Uflflâk isimli manzum eserinde
mektepteki vaziyetini flöyle tasvir etti¤i görülmektedir:

Dolard› mektebimin içi s›byan,

Ederdim onlara talim-i Kur’ân. 

Olup befl vaktde mihraba mülâzim,

Bu manalard› ancak, bana laz›m.

De¤ildim halk›n a¤-û karesinde,

Oturmazd›m avam›n aras›nda.

Bu beyitleri yorumlayan Koçu, s›byan mekteplerindeki
muallimlerin fleref ve haysiyet sahibi olmas›, avam ara-
s›na girip oturmamas› gerekti¤inden ve mahalle dedi-
kodular›na kar›flmas›n›n hofl görülmedi¤inden bahset-
mektedir.67

Bütün bunlar›n bir muallimde bulunmas› istenen me-
ziyetler oldu¤u dikkatten kaçmamal›d›r. Mekteplerdeki
görev sürelerinin s›n›r› olmayan muallimlerin, bazen
olumsuz tav›rlar› neticesinde azledildikleri de kay›tlar-
da geçmektedir.68

Muallimin bulundu¤u yerde itibar sahibi, örnek bir kifli
olmas›na her zaman önem verilmifltir. Bulunduklar›
mahallelerde bu vazifeyi imam ve müezzinlerin ifa et-
meleri de, bu anlay›fl›n bir neticesi olsa gerektir. 

Halife

“Halife” kelimesi, “hilafet” mastar›ndan üretilmifl olup
“birinin yerine geçen kimse” anlam›na gelmektedir.
Medreselerde müderris yard›mc›lar› olan muîdlerin gö-
revleriyle halifenin görevlerinin benzerlikler gösterdi¤i
görülmektedir. Muallimin bulunmad›¤› zamanlarda
ona vekâlet etmektedirler.69 Muallimlerin yan›nda yar-
d›mc› olarak bulunan halifelerden vakfiyelerde mualli-
min hemen ard›ndan bahsedilmifltir. Mektepteki vazi-
feleri, yeni gelen ö¤rencilerle ilgilenmek, ö¤rencilerin
derslerine yard›m etmek ve muallime dersini verecek
olan ö¤rencinin dersini önceden dinlemektir. Muallim,
çocuklara ders veren-anlatan ve derslerini alan kifli ola-
rak düflünülürse, halife, çocuklar›n dersleri daha iyi an-
layabilmeleri için tekrar ettirip, anlayamad›klar› nokta-
larda onlara yard›mc› olan kiflidir. Ö¤retim sisteminin
daha çok birebir ders verip alma fleklinde oldu¤u düflü-
nüldü¤ünde, muallim bir ö¤renciyle ilgilenirken halife-
nin di¤erleriyle ilgilenmesinin çocuklar›n dersten kop-
mamalar› aç›s›ndan önemli oldu¤u görülmektedir.

Fatih Vakfiyesi’nde, halifenin çocuklara derslerini tek-
rar ettirmesi ve vazifelerini hafife almamas› hususu be-
lirtildikten sonra, çocuklara yumuflakl›kla muamele et-
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mesi istenmektedir.70 Bayezid Vakfiyesi’nde de, halife-
nin genel özellikleri ve yapacaklar› ifller belirtildikten
sonra, ilave olarak çocuklar›n terbiyesinde muallime
yard›m etmesi üzerinde durulmaktad›r.71

Ö¤renciler

Ö¤rencilerin mektebe bafllama yafllar›yla ilgili kesin bil-
gilere ulafl›lamasa da, ailelerin çocuklar›n› haz›r hisset-
tikleri ça¤larda e¤itime bafllatt›klar› bilinmektedir. Ak-
yüz, çocuklar›n 5-6 yafllar›nda mektebe bafllad›¤› ve 3-4
y›l süreyle ö¤renim gördü¤ü bilgilerini vermektedir.72

Osmanl›’da yayg›n olan bir uygulama da, çocuklar›n
özellikle 4 yafl 4 ay 4 günlük olduklar› zaman mektebe
bafllat›lmalar›d›r.73 Dikkat çeken bu yafl seçiminin sebe-
bi ise yeterince bilinmemektedir. Vakfiyelerde yetim ve
fakir çocuklar için aç›ld›¤› belirtilse de, bu mektepler-
den di¤er çocuklar da istifade etmektedir.74 K›z ve erkek
ö¤renciler beraber e¤itim görürken, s›n›f›n bir taraf›nda
erkekler, di¤er taraf›nda ise k›zlar veya ön s›ralarda er-
kekler, arka s›ralarda ise k›zlar oturmaktad›r. K›zlar için
baz› hususî mekteplerin bulundu¤u da bilinmektedir.75

S›n›flarda, ö¤retmenin rahat görebilece¤i bir yerde
“geldi-gitti tahtas›” denen bir tahta duvarda as›l› dur-
maktad›r. Bir yüzünde “geldi”, di¤er yüzünde ise “gitti”
yazan bu tahta, çocuklar›n s›n›fta olup olmad›klar›n›
kontrol etmek için konulmufltur. D›flar› ç›kmak için ho-
cadan izin alan çocuk, ç›karken tahtan›n “gitti” taraf›n›,
dönüflünde ise “geldi” taraf›n› çevirmektedir.76

Bayezid Vakfiyesi’nden, s›n›f mevcudunun otuz kifli ol-
du¤u ö¤renilmektedir. Fakat genelde s›n›ftaki ö¤renci
say›s›, mektebin geniflli¤i ve mahallenin nüfusuna göre
de¤ifliklik göstermektedir.77 Çocuklar mektebin has›r
veya kilimi üzerine, ya da evlerinden getirdikleri min-
derlere oturup Kur’ân’lar›n› ve ders kitaplar›n› önlerin-
deki rahlelere koyarak çal›flmaktad›rlar. Dersini haz›rla-
yan ö¤renci, bir minderde oturan hocan›n önüne gide-
rek dersini vermektedir.78 Dersler bu flekilde bire bir
e¤itim fleklinde gerçekleflmektedir. Bu durumu XVII.

yüzy›l ortalar›nda yaflam›fl muallim Mehmed Efendi
flöyle resmetmektedir: 

Oturdular çü tertib üzre s›byan

Kimi hece okurdu, kimi Kur’ân

Önümde her biri tekrar ederdi

Al›p dersini yerine giderdi.79

Kur’ân-› Kerîm’in, harfler ö¤retildikten sonra hece usû-
lüyle ö¤retildi¤i bilinmektedir. Çocuklara harflerin,
“Elif oklava gibi, Be çanak gibi, Te ona benzer, Se ona
benzer, Cim karn› yar›k…”80 denilerek ve belli bir ma-
kam tutturularak e¤lenceli bir flekilde ö¤retilmesi, gü-
nümüzde de devam eden metotlardand›r.

Kabiliyetli ö¤rencilere ise haf›zl›k yapt›r›lmaktad›r. Ülkü-
tafl›r, mektepte haf›zl›k yapan erkek çocuklar›n hallerini
flöyle tasvir etmektedir: “Ayr› bir köflede de beyaz, küçük
sar›kl› haf›zc›klar, har›l har›l h›fza çal›fl›rlard›.”81 Selçuk-
lular döneminde küçük yafltaki çocuklar›n Kur’ân’› ez-
berlemeleri için aç›lan “Darülhuffaz”lar, Osmanl›’da da
ayn› gayeyle hizmetlerine devam etmifllerdir.82

Yine Bayezid Vakfiyesi’ne göre, haftada bir gün olan ta-
tilleri Cuma günüdür.83 Dersler sabahtan ikindiye kadar
devam eder. Ö¤le vakti hem yemek yedikleri hem de
namaz k›ld›klar› bilinen uzun bir teneffüsleri vard›r. Ba-
z› kaynaklarda, bu teneffüs haricinde baflka dinlenme
vakitlerinin bulunmad›¤›, çocuklar›n saatlerce yerde k›-
m›ldamadan durduklar› söylenmektedir.84 Çocuklar›n
sabahtan ö¤leye, ö¤leden de ikindiye kadar hiç dinlen-
me vakitlerinin olmay›fl› akla pek yatk›n gelmemekte-
dir. Pakal›n’›n bu husustaki görüflleri ise flöyledir:

Hoca bir k›s›m talebe ile meflgul olurken di¤er ö¤renci-
ler serbesttir. ‹steyen dersine çal›flabilmekte, çal›flmay›p
da bofl oturanlara ise dersi ihlal edecek kadar gürültü
yapmad›klar› müddetçe müsamaha gösterilmektedir.85

Mekteplerde disiplinin nas›l sa¤land›¤› meselesi, ço¤u
zaman dayak ve falaka tarif edilerek anlat›lmaktad›r. K›z
çocuklar›n›n falakaya yat›r›lmad›¤› ve onlara sopa at›l-
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mad›¤›, sadece avuçlar›na çubukla vuruldu¤u ise ayr›ca
belirtilmektedir. Bu görüflleri desteklemek için de, baz›
eski klasik eserlerden terbiyenin dayakla olaca¤›na ilifl-
kin görüfller aktar›lmaktad›r.86 Mefail H›zl› bu konuda,
klasik dönemdeki mahkeme kay›tlar›nda çocu¤unun
dövüldü¤ü iddias›yla muallimden flikâyet eden bir veli-
ye rastlamad›¤›n›, fakat bu hususun böyle bir fleyin asla
olmad›¤› noktas›nda kesin delil teflkil etmeyece¤ini be-
lirtmektedir. Bu tür flikâyetlerin, Osmanl›’n›n ancak son
iki yüzy›l›nda mahkemelere ulaflt›¤› bilgisini vermekte-
dir.87 Nitekim Fatih Vakfiyesi’nde, muallim yard›mc›s›
olan halifenin, çocuklara bilmedikleri mevzular› yumu-
flakl›kla anlatmalar› emredilmektedir.88 Bayezid Vakfiye-
si’nde de halifelerin çocuklar›n terbiyesinde muallime
yard›m etmeleri belirtilmekle beraber,89 te’dibde dayak
gibi cayd›r›c› bir uygulamadan bahsedilmemektedir.  

ii. Ders Müfredat› ve Okutulan Eserler 

‹ncelenen kaynaklarda, klasik dönem için, “bu, s›byan
mekteplerinin ders program›d›r” denilebilecek bir bel-
ge mevcut de¤ildir. Vakfiyelerdeki ifadelerden, Kur’ân
okuman›n ve namaz k›lman›n ö¤retildi¤i bilgilerine
ulafl›lmaktad›r. Unan, Fatih Vakfiyesi’nde çocuklara
“bilmedikleri mevzular”›n ö¤retilmesi gibi genifl bir ifa-
denin, çok çeflitli bilgilerin ö¤retildi¤ini düflündürdü¤ü-
nü ifade etmektedir. Çünkü küçük yaflta mektebe baflla-
yan çocu¤un herhangi bir konuda bilgi sahibi olmas›
mümkün de¤ildir.90 Bu bilgilerin üzerine e¤itim kitapla-
r›nda genel olarak flu derslerin verildi¤i yaz›lmaktad›r:

Çocuklar›n kimisinin Elifba okudu¤u, Kur’ân-› Kerim
okuyanlar›n ise hem okuyup hem de ezber yapt›klar› be-
lirtilmektedir. Dinî bilgilerin verildi¤i, dört ifllemin ö¤re-
tildi¤i,91 ayr›ca ilmihâl bilgisinin verildi¤i de bilgiler ara-
s›ndad›r.92 Mefail H›zl›, 1532 tarihli Kiremitçizâde Mek-
tebi Vakfiyesi’nde flu derslerin geçti¤ini belirtmektedir:

Kur’ân-› Kerim’in ö¤retimi, güzel yaz› yazma, sarf ve
nahiv gibi edebî ilimler, dinlerle ilgili bilgiler ve ahlâkî
konular.93

Verilen bu bilgiler Fatih’in muallimler için koydu¤u
ders program›yla da örtüflmektedir. Aksi takdirde, ders-
ler sadece maarif tarihi kitaplar›nda yaz›ld›¤› kadarsa,
Fatih’in koydu¤u program k›sa bir süre devam etmifl bi-
le olsa, “Muallim adaylar› bu bilgileri niçin ö¤reniyor-
du?” sorusu vuzuha kavuflamamaktad›r.

Çocuklara yaz› ö¤retilmesi ile ilgili resmî bilgilere ise, I.
Mahmut’un annesinin Galata’da ve han›m› Rami Ka-
d›n’›n Befliktafl’ta yapt›rd›klar› mektep vakfiyelerinden
ulafl›lmaktad›r. Bu vakfiyelere göre, mahir bir hattat›n
çocuklara hat ö¤retmesi flart› getirilmektedir. Rami Ka-
d›n Vakfiyesi’nde, bu derslerin haftada iki gün olmas›
gerekti¤i belirtilmektedir. Bir hattat›n hat ö¤retmesi
flart›, I. Abdülhamid’in Vakfiyesi’nde de göze çarpmak-
tad›r.94 I. Abdülhamid’in Vakfiyesi’nde dikkat çeken di-
¤er bir husus ise, kabiliyetli ö¤rencilere Arapça ve Fars-
ça ö¤retilmesi flart›d›r.95

Ders kitaplar›yla ilgili genel bilgilerin d›fl›nda özel bilgi-
lere ulaflmak pek mümkün de¤ildir. Okutulan ders ki-
taplar›ndan baz›lar› neflredilmifltir. Gürer Gülsevin bir
ahlâk kitab›n› neflretmifltir.96 1709 tarihinde bitirilen
eser manzum olup, yazar›n bafllang›ç bölümünde ver-
di¤i bilgilerden, eserin Birgivî’nin bir flerhi oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Yazar, mensur olan eserin s›byan mektep-
lerinde ezberletildi¤ini ve çocuklar›n ezberlemekte zor-
luk çekmelerinden ötürü eseri nazma döktü¤ünü söyle-
mektedir. Fakat eserin nerelerde, ne kadar süreyle oku-
tuldu¤una dair bir bilgi mevcut de¤ildir. Genel olarak
eserin muhtevas›, ahlâk, ibadet, dinî bilgiler, yarat›l›fl ve
ahiretle ilgili meselelerdir. Birkaç örnek verilecek olur-
sa, baz› beyitlerde büyüklere ve hocaya sayg›dan bahse-
dilmekte, bir beyitte çocuklara difllerini misvaklamalar›
gerekti¤i anlat›lmaktad›r. Di¤er bir beyitte ise, kibirden
kaçmak gerekti¤i, ard›ndan kibrin tarifi yap›larak ifade
edilmifltir. Bu nevi ahlâkî mevzular rahat anlafl›l›r bir
dille anlat›lm›flt›r. Eserdeki bu nevi konular, o yafllarda-
ki çocuklara hem verilmesi gereken, hem de rahat anla-
yabilecekleri türdendir. Yazar› ve ba¤lam›n› çok iyi bil-
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memekle beraber, eserin baz› yerlerindeki ahiretle ilgili
ürkütücü tasvirlerin ve kad›nlarla ilgili baz› mevzular›n
çocuk e¤itimi aç›s›ndan ne derece do¤ru oldu¤u ise tar-
t›fl›l›r. Eserden iki beyit:

Nedür vâcip dirisen ey birâder

Buyurm›fl ola an› Rabb-› Ekber

…

Dah› itmek emânete h›yânet

‹li aldatma kaça begayet97

Çocuklara okutuldu¤u söylenen eserlerin içerisinde
Sübha-i S›byân ve Tuhfe-i Vehbî isimli iki manzum eser
daha vard›r. Bu bilgilere genelde hocalar›n anlat›ld›¤›
bölümlerde, özellikle yafll› kad›nlar›n bu eserleri okut-
tu¤u belirtilerek98 ve 1838 ›slahat hareketlerinden bah-
seden bölümlerde rastlanmaktad›r.99 Bu eserlere kimi
zaman manzum sözlük,100 kimi zaman ise sadece söz-
lük101 ve baz› yerlerde ise risale102 dendi¤i görülmekte-
dir. Eserlerin içeri¤inden genelde bahsedilmemektedir.
Fakat sözlük olduklar› belirtilmeden “yafll› kad›nlar›n
okuttu¤u klasikleflmifl kitaplard›”103 gibi tan›mlamalar,
muhatapta bu eserlerin ahlâk kitab› veya hikâye türü
eserler oldu¤u intiba›n› b›rakmaktad›r.104 ‹ki eserin or-
tak özelli¤i çocuklara Arapça ve Farsça kelimeleri ö¤ret-
mek için manzum bir flekilde yaz›lmalar›d›r.

Sübha-i S›byân’›n 1624 tarihinde Bosnal› Ebu’l-Fadl
Muhammed b. Ahmed er-Rûmî105 taraf›ndan yaz›ld›¤›
bilinmektedir. Sübha-i S›byân, “çocuklar›n tesbihi” an-
lam›na gelen bir terkiptir. Kâtip Çelebi, eserin Mahmu-
diye ismiyle an›ld›¤›ndan da bahsetmektedir.106 Eser 460
beyit civar›nda Türkçe-Arapça bir sözlüktür. XIX. yüzy›l
boyunca da en az 30 kez bas›ld›¤› bilinmektedir.107 Ya-
zar, eserinin telif sebebini anlat›rken, lûgat ilminin öne-
minden bahsedip ard›ndan çocuklar›n okuyup ezberle-
mesi için manzum bir lûgat yaz›ld›¤›n› anlatmaktad›r.
Fakat oradaki kelimeleri çocuklar›n anlamas›n›n zor ol-
du¤unu, bunun da ezbere mani olaca¤›n› söylemekte-

dir. Kendisinin ise kelimeleri çocuklar›n anlayabilece¤i
seviyede nazma döktü¤ünü ve kelimenin manas›n› he-
men akabinde vererek, çocuklar›n anlamas›n› ve ezber-
lemesini kolaylaflt›rd›¤›n› ifade etmektedir. Kelimeler,
Türkçe kelimelerin yan›s›ra, art›k Türkçeleflmifl kabul
edilen Arapça ve Farsça kelimelerle de aç›klanm›flt›r.
Eserin içerisinde ise Kur’ân-› Kerim ezberleyen bir ço-
cu¤un veya genel olarak bir insan›n, alaca¤› e¤itim süre-
cinde karfl›laflabilece¤i hemen hemen bütün Arapça ek,
kelime, kelime grubu ve hatta cümleler için örnekler
mevcuttur.108 Eserden iki farkl› m›sra örne¤i:

Sirbal gömlek, mikyâl ölçek, k›rtâs kâ¤›t, k›stâs
iz’ân

Sa’b ve asîrin manas› güçtür; sehl ve yesîrin 
mefhumu âsân

Tuhfe-i Vehbî ise, Marafll› Sünbülzade Vehbî (ö. 1809)
isimli bir dîvan flairi taraf›ndan yaz›lm›fl olup “Veh-
bî’nin hediyesi” anlam›na gelmektedir. 882 beyitten
oluflan eser Türkçe-Farsça manzum bir sözlüktür. Eser-
den bir beyit:

Di bulut ad›na pil-i ab-kefl

Hem dah› flir-i süvar olm›fl günefl109

Bu eserler çocuklara özellikle Arapça ve Farsçay› ö¤ret-
mek için naz›m halinde yaz›lm›flt›r. Eserlerin as›l gayesi,
çocuklara bu dillerdeki kelimeleri ezberletmektir; bu-
nunla birlikte çocuklara her bölümde bir aruz vezni ö¤-
retilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu flekilde çocuk temel bilgile-
ri ö¤renip edebî bir altyap›ya da haz›rlanmaktad›r.110

III. Sarayda E¤itim

Sarayda çocuklar›n e¤itim gördükleri kurumlar Ende-
run Mektebi, fiehzadegân Mektebi ve Meflkhane’dir. Bu
kurumlar içerisinden fiehzadegân Mektebi ve flehzade-
lerin e¤itim süreçleri, kendilerini yetifltiren hoca ve lala-
lar› üzerinde durulacakt›r.
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1. fiehzadelerin E¤itimi

fiehzadeler gelecekte devlet idaresinde söz sahibi ola-
caklar› dikkate al›narak küçüklüklerinden itibaren özel
bir e¤itime tabi tutulur. Dünyaya gelifllerinden itibaren
haremde validelerinin hemen yan› bafllar›nda görülen
kifli dayeleridir. fiehzadelere sütannelik yapan dayelerin
iyi kimselerin eflleri olmas›na dikkat edilmektedir. Cari-
ye olan dayeler ise çocuklu olarak al›nmakta olup, ço-
cuklar›na d›flar›da bak›lmaktad›r. fiehzadelere süt ver-
meleri sebebiyle el üstünde tutulan dayelerin çocuklar›
da flehzadelerin sütkardeflleri say›lmaktad›r. fiehzadele-
rin e¤itimlerinde ve yetifltirilmelerinde büyük rolleri
vard›r.111

fiehzadelerin farkl› disiplinlerde (hat, musikî, fliir…) ye-
tiflmeleri yolundaki ilk ciddî ve sistemli ad›m› II. Murat
atm›flt›r.112 Sarayda ilkö¤retim seviyesinde e¤itim veren
mekân, fiehzadegân Mektebi’dir. Mektep, Topkap› Sa-
ray›’n›n harem dairesinde Darüssaade A¤as› Daire-
si’nin bulundu¤u binan›n üst kat›ndad›r. Hanedana
mensup k›z ve erkek çocuklar›na ilk e¤itimlerini veren
mektebin program›, s›byan mekteplerinde verilen e¤i-
timle ayn›d›r.113 S›byan mekteplerine bafllama mera-
simlerinin baz› de¤iflikliklerle flehzadeler için de uygu-
land›¤› görülmektedir. E¤itime bafllad›klar› dört,114 befl
veya alt› yafllar›n›n ilk günü yap›lan merasim bed-i bes-
mele olarak adland›r›lmaktad›r. fiehzadeye bir hoca ta-
yin edildikten sonra sadrazam, fleyhülislâm, kazasker,
Ayasofya fleyhi, di¤er meflayih ve ulema bir gün önce-
sinden tezkire gönderilerek davet edilmektedir. Saraya
yak›n bir köflkte gerçeklefltirilen tören, günefl do¤duk-
tan sonra yap›lan teflrifat›n ard›ndan yiyecek ikram›yla
bafllamaktad›r. Yan›nda lalalar› bulunan flehzade, da-
vetliler taraf›ndan al›n›p ata bindirilerek tören mahalli-
ne götürülmektedir. Âmin alaylar›nda da görüldü¤ü gi-
bi, lalalardan bir tanesinin bafl›n›n üzerinde üstü örtülü
bir rahle bulunmaktad›r. Tören yerine getirilen flehza-
de, sadrazam taraf›ndan attan indirildikten sonra padi-
flah›n önüne konan rahlenin önüne yine sadrazam tara-

f›ndan kucaklanarak oturtulmakta; alfabenin ilk harfle-
rinin gösterildi¤i ilk ders teberrüken fleyhülislâmdan al-
d›r›lmaktad›r. Bu ilk dersin ard›ndan flehzade fleyhülis-
lâm›n elini öpmek ister. fieyhülislam elini öptürmeyip,
flehzadeyi omuzundan öper. fiehzadenin, padiflah›n eli-
ni öpüp davetliler taraf›ndan tebrik edilmesinin ard›n-
dan merasim nihayete ermektedir. Tahsil hayat›na bu
flekilde bafllayan flehzadeye ilk cüzü ve cüz kesesi de
sadrazam taraf›ndan hediye edilmektedir.115

E¤itim ald›klar› hocalar ise, zaman›n önde gelen hoca-
lar› aras›ndan seçilmektedir. ‹leride padiflah olan fleh-
zadeler içerisinde II. Mehmet’in ilk hocal›¤›n› Molla
Gürânî yaparken, fiehzade Bayezid’in Molla Salahaddin
ve ard›ndan Mevlana Kâs›m Hatib b. Yakub, I. Selim’in
hocal›¤›n› ise fieyh Nurullah b. Akflemseddin’in yapt›¤›
bilinmektedir.116 II. Mehmet’in yetiflmesine itina göste-
ren II. Murat, o¤lunun e¤itimiyle —nasihatlerinden de
anlafl›ld›¤› üzere— bizzat ilgilenmesinin yan› s›ra hoca
seçimiyle de özel olarak ilgilenmifltir. II. Mehmet, ço-
cuklu¤unda hocalar›n›n hiçbirisiyle anlaflamam›fl; ho-
calar› onu okutmaya muvaffak olamam›fllard›r. fiehza-
denin okumay› sökmesi, Yeflil Sultaniye Medresesi mü-
derrisi Molla Yegân’›n hac dönüflü M›s›r’a u¤rad›¤›nda
karfl›lafl›p Anadolu’ya davet etti¤i Molla Gürânî sayesin-
de olmufltur. fiehzadenin durumundan haberdar edilen
Molla Gürânî’nin ilk derse de¤nekle girdi¤i, de¤ne¤in
ne ifle yarad›¤›n› soran flehzadeye hocan›n, okumakta
gevfleklik gösterdi¤i takdirde babas›n›n emriyle de¤ne-
¤e müracaat edece¤ini söyledi¤i rivayet edilmektedir.117

Tarikü’l-Edeb’de buna benzer bir hadisenin Y›ld›r›m
Bayezit’in o¤lu flehzade Süleyman’›n bafl›ndan geçti¤i
anlat›lmaktad›r. fiehzadenin hocas›, “padiflah o¤ludur,
terbiye olsun” diyerek flehzadeyle fazlaca ilgilenmekte
ve sopayla dövece¤i hususunda korkutmaktad›r. Bu du-
rumdan rahats›z olan flehzade, hocay› babas›na flikâyet
eder ve derse gitmek istemez. Y›ld›r›m Bayezit, “O¤lum,
ben yar›n gidip de ö¤retmene bunu sorar›m!” der. Erte-
si sabah ise hocay› durumdan haberdar edip, geldikle-
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rinde kendisine sert davranmas›n› ister. O¤luyla bera-
ber okula giden padiflah, hocaya “Sen benim o¤lumu
kullarla beraber nas›l döversin!” deyince, ö¤retmen
elindeki sopay› padiflaha karfl› tehditvarî sallamaya ve
eteklerine de¤ecek flekilde vurmaya bafllar. Böylece pa-
diflah› okuldan d›flar› atar. Akflam eve gelen flehzadeye
Y›ld›r›m Bayezit’in, “O¤lum, o hoca ne yavuz imifl, beni
dahi dövdü. Edebinle oturup dersine çal›fl” dedi¤i riva-
yet edilmektedir.118 Eserde bu hadisenin, ailelerin ö¤-
retmene karfl› çocu¤a arka ç›kmamalar› gerekti¤ini vur-
gulamak için örnek olarak verildi¤i görülmektedir.

fiehzadelerin ayr›ca saray›n üçüncü avlusunda iç o¤lan-
larla birlikte fiziksel ve entelektüel e¤itim gördükleri bi-
linmektedir. Özellikle binicilik ve dövüfl sanatlar› e¤itimi-
ni iç o¤lanlarla birlikte almaktad›rlar.119 Kabiliyetlerine
göre ok atmak, ava gitmek, cirit oynamak, gürefl yapmak,
ata binmek, gürz kald›rmak gibi farkl› e¤itimlere tabi tu-
tulmufllard›r.120 Yapt›klar› faaliyetler bugün spor olarak
adland›r›lsa da, o günün dünyas›n›n —savafllar göz önü-
ne al›nd›¤›nda— vazgeçilmez e¤itimleri aras›ndad›r.
Hangi yafl aral›klar›nda ö¤retildikleri tam olarak biline-
mese de edebiyat, fen, matematik, astronomi, tarih gibi
derslerin okutuldu¤u da bilinmektedir.121 Yine kabiliyet-
lerine göre fliir, hat ve musikî gibi güzel sanatlar›n farkl›
kollar›na ve el sanatlar›na da yönlendirilmifllerdir.122

Verilen e¤itimin flehzadelerin çocukluklar›nda ne gibi
akisler do¤urdu¤unu görmek aç›s›ndan, sanat tarihçisi
Süheyl Ünver’in bulup neflretti¤i II. Mehmed’in çocuk-
lu¤una ait oldu¤u düflünülen defter, ald›klar› e¤itimin
farkl› boyutlar›n› ayd›nlatacak niteliktedir. 180 sayfa
olan defter, beyaz kâ¤›ttan yap›lma olup, üzerindeki ya-
z› ve resimlerin ço¤unda ucu ince kam›fl kalem kullan›l-
m›flken, birkaç resimde f›rça kullan›ld›¤› tahmin edil-
mektedir. Müsvedde olarak kullan›ld›¤› düflünülen def-
terdeki bütün yaz›lar ve resimlerde siyah mürekkep kul-
lan›lm›flt›r. Defterde kimin taraf›ndan ve ne zaman kul-
lan›ld›¤› ile ilgili bilgi bulunmazken, yaz›lar ve resimler-
den defterin Fatih’in flehzadelik dönemine ait oldu¤u

anlafl›lm›flt›r. Defter, Fatih Sultan Mehmed’in bitirdi¤i
ve yar›m b›rakt›¤› çok say›da tu¤ra müsveddesi; at bafl-
lar›, baykufl, kartal ve leylek çizimleri; II. Sultan Murat
ve Fatih devri eserlerinde görülen baz› çiçek motifleri ve
bunlardan oluflmufl terkipler; efsanevi kanat fleklinde
ve yine XV. as›r tezyinat›nda yer alan Rumî denilen ör-
nek parçalar›; gayrimüslim portre çizimleri; sar›kl› ve
sakall› yüz çizgileri ve müslim portreleri; Türk ve Yunan
alfabeleri; ebced hesaplar›nda kullan›lan nokta ve çizgi
flekilleriyle Farsça tam okunamayan beyitlerden müte-
flekkildir. Oldukça basit olan yaz› ve çizimler, defterin
bir çocuk elinden ç›kt›¤›n› göstermektedir.123 Karalama
niyetiyle yaz›ld›¤› anlafl›lan beyitlerin her ne kadar ta-
mam› okunamasa da, Farsça olarak yaz›lan “Edeb bir
tac imifl nur-u Hüdâ’dan/Giy o tac› emin ol her bela-
dan” beyti rahatl›kla okunmaktad›r. 

Sarayda temel e¤itimlerini alan flehzadelerin devlet yö-
netimini bizzat tecrübe etmek üzere sanca¤a ç›kar›ld›k-
lar› bilinmektedir. Sanca¤a ç›kar›lan flehzadeler Çelebi
Sultan olarak adland›r›lmaktad›r. Sanca¤a ç›kma yafl›
ortalama olarak çocukluk devresinin sonu olan on dört-
on befl yafllar› olmakla birlikte, bu yafl›n üzerinde, on se-
kiz veya yirmi yafllar›nda sanca¤a ç›kart›lan flehzadeler
de mevcuttur.124 Uygulamalarda yafl meselesinin belirli
bir kural› olmad›¤› görülmektedir. II. Mehmet sekiz ya-
fl›nda, II. Bayezit ise yedi yafl›nda Amasya’ya sancak be-
yi olarak gönderilmifllerdir.125 Yine II. Bayezit’in Amasya
sancakbeyli¤i s›ras›nda dünyaya gelen büyük o¤lu fieh-
zade Abdullah da alt› yafl›nda iken Trabzon’a flehzade
vali olarak gönderilmifltir.126 Küçük yaflta sanca¤a ç›kar›-
lan flehzadelerin temel e¤itimlerini bulunduklar› san-
caklarda sürdürdükleri bilinmektedir. Siyasî ve sosyal
sebeplerin yan› s›ra flehzadelerin devlet idaresinde tec-
rübe sahibi olmalar› için gönderildikleri bu sancaklarda,
‹stanbul’daki divana benzer bir divan oluflturulmakta ve
yafl› küçük olan flehzadelerin e¤itim safhalar›n›n tama-
m› bu sancaklarda geçmektedir. Merasimle sanca¤a
gönderilen flehzadelerin maiyetlerinde de saray taraf›n-
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dan görevlendirilen kalabal›k bir heyet bulunmaktad›r.
Sanca¤a validesiyle beraber ç›kart›lan flehzade, validesi-
nin nezareti alt›nda bulunmakta olup, ayr›ca flehzade-
nin hocas› da bu yeni vazifede flehzadeye efllik etmeye
devam etmektedir.127 ‹yi bir devlet adam› yetifltirmek
için özel bir ortam›n oluflturuldu¤u ve bu ideal için bü-
tün imkânlar›n seferber edildi¤i görülmektedir. 

2. Lalalar

fiehzadelerin sanca¤a ç›k›fllar›nda yanlar›nda bulunan,
devlet iflleri ve sair vazifelerde kendisine yard›mc› olup
flehzadeye mürebbilik eden kifli, lalad›r. Daha önceki
dönemlerde de devlet idarecilerinin çocuklar›n› her
yönden yetifltirmek için benzer uygulamalara gittikleri
bilinmektedir. Lala kelimesi köken olarak Farsça olup
“kul, köle” anlam›na gelmektedir.128 Çelebi Sultan’›n
hal ve hareketlerini kontrol edip, uygun olmayan bir
hareketini gördü¤ünde divana haber veren lalan›n,
devlet ifllerine vâk›f, temiz ahlâkl› ve otoriter olmas›na
özen gösterilmektedir. fiehzadeyi kontrol eden lalalar›n
ahlâkî durumlar› ise Çelebi Sultan valideleri taraf›ndan
takip edilip, hükümdar her husustan haberdar edil-
mektedir.129 Böylece flehzadelerin e¤itimlerinde s›k› bir
kontrol mekanizmas›n›n ifllettirildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Ortalama görev süreleri üç y›l olan lalalar›n, ilk dönem-
lerde daha ziyade yerli ümera ailelerine mensup kimse-
ler aras›ndan seçildikleri görülmekte iken, devletin ge-
nel siyasetine paralel olarak son dönemlerde kul köken-
li kiflilerin vazifelendirildikleri görülmektedir.130 Os-
manl›’da Lala fiahin Bey’in I. Murat’› e¤itmek için gö-
revlendirilmesiyle, flehzade e¤iticileri için lala tabiri
kullan›lmaya bafllanm›fl ve lalal›k kurumsallaflm›flt›r.
Genel olarak lalalar›n vazifeleri aras›nda flunlar say›l-
maktad›r:

a. fiehzadenin e¤itim ve ö¤retimine nezaret etmek.

b. Siyasî meselelerde vukuf sa¤lamas›n› temin etmek.

c. fiehzadenin divan›na vezir makam›nda olarak bafl-
kanl›k etmek.

d. fiehzade ad›na serdar olarak sefere ç›kmak.

e. Gereken hususlarda flehzade hakk›nda padiflaha bilgi
vermek.

f. fiehzadenin lalas› ile defterdar›n›n ayn› flah›s olmas›
durumunda onun malî ve iktisadî iflleriyle u¤raflmak-
t›r.

Bununla beraber Osmanl›’da lalal›¤›n kesin kurallar›-
n›n olmad›¤› da görülmektedir. Lala ve flehzade aras›n-
daki iliflki ise, flehzadenin konumu, padiflah o¤lu veya
torunu oluflu, flahsiyeti, yafl› gibi etkenler neticesinde
farkl›l›k arzetmektedir.131

XVI. yüzy›l›n sonunda flehzadelerin sanca¤a ç›kmalar›
son bulup, kafes usûlünün bafllamas›n›n ard›ndan lala-
l›k müessesesinde de de¤ifliklikler meydana gelmifltir.
E¤itim hayatlar›n›n sadece sarayda geçmeye bafllad›¤›
bu dönemden itibaren flehzadelerin mürebbîlerine de
lala denilmeye bafllanm›flt›r.  Yeni do¤an flehzadenin
hizmetine yirmi kadar usta denilen genç k›z tayin edil-
mekte olup, validesi de çocu¤un bak›lmas›na ve büyü-
mesine nezaret etmektedir. Bu ustalar›n hangi özellik-
leri haiz olduklar› kaynaklarda belirtilmemifltir. Bir ya-
fl›nda sütten kesilen flehzadeye bir maiyet tayin olun-
maktad›r. Bu maiyetin a¤a ad›n› tafl›yan üç tanesi ise
has odal›lardan seçilmektedir. Bunlar›n içerisinde en
yafll›s› ve tecrübelisi, flehzadenin bafl mürebbîsi olup,
kendisine bafl lala denilmektedir. Di¤erleri ise lala un-
van›n› tafl›maktad›r.132

Küçüklüklerinden itibaren flehzadelerin yan›nda sürekli
valideleri bulunmaktad›r. Babalar›ndan ayr› olmalar› se-
bebiyle, lalalarla flehzadelerin iliflkileri bir nevi baba-
o¤ul iliflkisi gibidir. Çocu¤un e¤itiminde önemi büyük
olan baban›n eksikli¤inin bu flekilde telafi edilmeye çal›-
fl›ld›¤› görülmektedir. fiehzade, padiflah olsa bile lalas›na
karfl› hürmetini, bir evlad›n babas›na olan hürmeti gibi
devam ettirmektedir. Lalalar›n baba gibi telakki edilme
sebeplerinden birisi de, flehzadelerin dayelerinin genel-
likle lalalar›yla evli olmalar› sebebiyle olsa gerektir.133
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Kaynaklarda, flehzadelerin valideleri ve babalar›yla olan
iliflkilerinin evlatl›k iliflkilerinden ziyade siyasî hadiseler
çerçevesinde ele al›nd›¤› görülmektedir. Bu nevi sebep-
lerle anne-babalar›yla olan münasebetleri yeterince vu-
zuha kavuflamamaktad›r. Lalalar›n, e¤itimleriyle bizzat
ilgilendikleri flehzadeleri tahta ç›karmak istedikleri, ki-
mi zaman da bunun için özel gayret sarfettikleri görül-
mektedir.134 Dünyaya gelifllerinden itibaren büyük bir
ihtimamla, bir ideal u¤runda yetifltirilen flehzadelerin
ileride tahttan feragat edememelerinin sebepleri, bü-
tün e¤itim safhalar› göz önüne al›nd›¤›nda daha iyi an-
lafl›lmaktad›r.

Sonuç ve De¤erlendirme

Klasik dönemin yap›s› içinde, çocuk yetifltirme mesele-
sine çeflitli yönlerden yaklafl›ld›¤› görülmektedir. Ele
al›nmaya çal›fl›lan ve birbirleriyle baz› yönleriyle irti-
batl›, baz› yönleriyle irtibats›z say›labilecek aile-mek-
tep-saray üçlüsünde de bu yönler müflahede edilmekte-
dir. Bu üçlü yap›, aile, mektep ve saray diye bir ayr›ma
tabi tutulacak olursa, iki yap› karfl›laflt›r›lmadan önce,
aile ve mektebin kendi içerisinde de bir tasnife tabi tu-
tulmas› gerekmektedir; zira ailelerin sosyal durumlar›-
na göre, verilen e¤itim farkl›l›klar göstermektedir. Ba-
balar› ehl-i ilim olan çocuklar›n ilk e¤itimlerini daha zi-
yade pederlerinden ald›klar›; e¤itim safhalar›n›n mek-
tepteki çocuklarla bir yere kadar ayn› olmakla birlikte,
bir yerden sonra farkl›laflt›¤› görülmektedir. Varl›kl› ai-
lelerin de çocuklar›n› mektebe göndermekten ziyade,
evde çocuklar›na bir muallimden ders ald›rd›klar› bilin-
mektedir. Aile içinde ve mektepte, e¤itim aç›s›ndan ço-
cu¤un öncelikli olarak hayat› boyunca vazgeçmemesi
istenen dinî bilgileri almas› ve belli ahlâkî öncelikleri
kazanmas› hedeflenmektedir. Okuma-yazma ve dört ifl-
lemin ö¤retildi¤i, Türkçe-Arapça ve Türkçe-Farsça
manzum lûgat ezberletildi¤i de bilinmektedir. Küçük-
ken al›nan dil e¤itiminin ne derece önemli oldu¤u ma-
lumdur. Çocuklara yönelik manzum lûgatlar yaz›lmas›-

n›n dil ö¤renimine katk›lar›n›n yan› s›ra, manzum ol-
malar› sebebiyle çocuklara edebî bir altyap› kazand›rd›-
¤› da görülmektedir.

Mekteplerin, köyler de dahil olmak üzere her yere ulafl-
t›r›lmas› ve vakfiyelerde özellikle yetim ve fakir çocukla-
r›n e¤itim görmesinden bahsedilmesi, e¤itimin yayg›n-
l›¤› hakk›nda ipuçlar› vermektedir. Ortalama olarak 5-
12 yafl aral›¤›ndaki çocuklar›n e¤itim gördü¤ü mektep-
lerde, genelde k›z ve erkek çocuklara ayn› s›n›fta e¤itim
verilmektedir. Dönemin genel özelliklerine bak›ld›¤›n-
da, bu konudaki en ciddî ad›mlar›n Fatih döneminde
at›ld›¤›, daha sonraki dönemlerde ise kurulan bu yap›-
n›n baz› yeniliklerle devam ettirildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bu ad›mlardan en dikkat çekici olan›, s›byan mektebine
muallim olacaklar için özel bir program›n vazedilmesi-
dir. Daha ziyade külliyelerle iç içe ve cami yanlar›nda
infla edilen mektepler, çocuklar›n ilmî hayatla küçük-
lüklerinden itibaren tan›flmas›n› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca
mektepte verilen e¤itimin çeflitli flekillerle ileri seviyede
sürdürülebilme imkân› da mevcuttur.

Temel e¤itimleri alma konusunda flehzadeler de ayn›
tedrisattan geçmektedir. Kur’ân-› Kerîm’e ve ilme verilen
de¤erin bir tezahürü olan âmin alaylar›n›n, bed-i Besme-
le ismiyle flehzadeler için de uygulanmas›, iki e¤itim ara-
s›ndaki ortak noktalardand›r. fiehzadeler ayr›ca, fiziksel
ve entelektüel e¤itime tutulup kabiliyetlerine göre güzel
sanatlar›n farkl› kollar›na ve el sanatlar›na da yönlendi-
rilmifllerdir. E¤itim safhalar› içerisinde do¤umlar›ndan
itibaren valide ve dayeleri, daha sonra ise hoca ve lalala-
r›n›n rahle-i tedrislerinden geçtikleri bilinmektedir.

Aile içerisinde çocu¤un konumu ve birebir nas›l e¤itim
ald›¤›yla ilgili kaynak yetersizli¤i, bu meselenin yeteri
derecede vuzuha kavuflmas›n› engellemekle birlikte,
dönemin eserleri konuyu anlamaya yard›mc› olmakta-
d›r. Klasik dönemde yüz y›l arayla yaz›lan Tarikü’l-Edeb
ve Ahlâk-î Alâî isimli eserlerdeki birbiriyle hemen he-
men paralel olan çocuk e¤itimiyle ilgili tafsilatl› bilgiler,
ailelere ve muallimlere çeflitli yollar›n tavsiye edilmesi,

75

Evlerden Saraya Osmanl›larda
Çocuk E¤itimi (XV.-XVII Yüzy›llar) 
Ayfle Seyyide Saçmal›



hem aile-çocuk iliflkisini bir nebze olsun ayd›nlatmakta
hem de meseleye gösterilen ehemmiyeti ifade etmekte-
dir. Dönemin ideal e¤itimini vermeye çal›flt›¤› görülen
iki kitab›n günlük hayattaki yans›malar› ise tam olarak
bilinememektedir. Çünkü bu konuda verilen bilgiler k›-
s›tl›d›r. Yine aile içerisinde çocu¤un e¤itimiyle yak›n-
dan ilgilenen ve özel olarak seçilen mürebbiyelerin bu
fonksiyonlar›n› ne derece yerine getirdikleri bilineme-
mektedir. Kaynak konusundaki s›k›nt›lar›n ise, belli uy-
gulamalarla az da olsa ortadan kalkabilece¤i düflünül-
mektedir. Dönemin hat›rât kitaplar›nda ve biyografile-
rinde, son dönemin aksine olarak çocukluk hat›ralar›n-
dan tafsilatl› bir flekilde bahsedilmemesi ise ifli zorlafl-
t›rmaktad›r. Fakat yine de biyografilerin, hat›râtlar›n,
seyahatnamelerin ve ilgili olabilecek sair eserlerin e¤i-
tim aç›s›ndan özel olarak incelenip karfl›laflt›rmalar›n›n
yap›lmas›, bütünü görmeye yard›mc› olacak hususlar-
dand›r. ‹kisi de birer lûgat olan Lugat-› Feriflteo¤lu ve
Tuhfe-i fiahidî’nin telif sebepleri anlat›l›rken yaz›lan
bilgiler, böyle bir araflt›rman›n netice verebilece¤ini
göstermektedir.

Mekteplerle ilgili daha ziyade XIX. ve XX. yüzy›l›n baflla-
r›nda yaz›lan e¤itim kitaplar›ndaki ideolojik olarak nite-
lenebilecek yorumlar›n do¤rulu¤u tart›flma konusudur.
Mekteplerin yeterli veya yetersiz olarak nitelendirilebil-
mesi, klasik dönemin beklentilerinin iyi bilinip bu ko-
nuyla ilgili bütün sorular›n cevapland›r›lmas›yla müm-
kündür. Yoksa kiflinin sadece bulundu¤u ça¤›n öncelik-
leri ve kendi e¤itim anlay›fl›yla meseleye bakmas›, konu-
nun yeterli derecede anlafl›lmas›n› engelledi¤i gibi ob-
jektifli¤ine de zarar vermektedir.135 Bu aç›dan özellikle
tek bafl›na Tanzimat sonras› döneme odaklanman›n —
k›r›lma süreçleri kendisinden önceki dönemlerin yo-
rumlanmas›na yard›mc› olsa dahi— meseleyi tam ola-
rak ayd›nlatamad›¤› görülmektedir. Klasik dönem s›b-
yan mektepleri, maarif tarihi kitaplar› ve baz› çal›flma-
larda Osmanl›’n›n son dönemindeki e¤itim tart›flmalar›-
n›n gölgesinde kalmaktad›r. Bu konuda, Mefail H›zl›’n›n

Bursa odakl› çal›flmas› ve Nelly Hanna’n›n M›s›r’›n orta
s›n›f› üzerine yapt›¤› çal›flmas›nda de¤indi¤i bölümler
gibi k›s›tl› say›daki çal›flma istisna oluflturmaktad›r.136

Büyük bir itinayla yetifltirildikleri bilinen flehzadelerin
e¤itimleri alan›nda çok fazla özel çal›flman›n yap›lmad›-
¤› görülmektedir. Genellikle siyasî hadiseler çerçevesin-
de yaklafl›lan flehzadelik kurumunun e¤itim aç›s›ndan
incelenmesinde; anneleri, dayeleri, babalar›, hocalar›,
lalalar› ve kimi zaman padiflah olan dedeleriyle müna-
sebetleri hakk›nda yeterli malumat bulunmamaktad›r.
fiehzadelerle ilgili çal›flmalarda her ne kadar e¤itimle-
riyle ilgili bilgi verilse de, meseleye siyasî aç›dan odakla-
n›ld›¤› için, konunun siyasetten soyutlanmad›¤› ve ba-
¤›ms›z olarak ele al›nmad›¤› görülmektedir. Haldun
Ero¤lu’nun klasik dönem flehzadelik kurumuyla ilgili
doktora tezi ve Kenan Ziya Tafl’›n Lalal›k müessesesiyle
ilgili çal›flmas› bu konudaki en kapsaml› çal›flmalardan-
d›r. Ald›klar› e¤itimde benzer yönler olmakla birlikte,
farkl›l›klar›n da bulundu¤u gözüken flehzade ve han›m-
sultanlar›n e¤itimlerinin karfl›laflt›r›lmas› ise, dönemin
k›z ve erkek çocuklar›na muamelesinin ne oldu¤una ve
beklentilerine farkl› bir yönden ›fl›k tutabilir.
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