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GİRİş

Tanzimat döneminde Nisan 1847 tarihinde ilköğretimle ilgili
olarak yayınlanan bir Talimat, ilköğretirnde önemli yenileşme hare-
ketleri başlatan bir belge olmuştur. Buna bazan Nizamname de den-
mektedir.

Ancak, bu belge, yayınlanmış olmakla beraber, buhınması he-
men hemen imkansız bir broşür olarak kaldığı, bütünlüğü içinde in-
celenip açıklanmadığı ve anlaşılması zor olduğu için, yeterince bi-
linmemektedir. Aziz Berker, Türkiye'de ilköğretim (1839-1908)
başlıklı değerli eserinde, bu Talimal'a genişçe yer vermekte ise de,
hükümlerinden önemli bazılarını zikretmemekte ve klişesini verme-
mektedir. Aynca, Ta/imal'ı sadece Hicrı 1263 ve Miladı 1847-48
olarak tarihlernektedir. Oysa, belgenin sonunda 21 R 1263 tarihi
vardır. 21 Rebiyü1ahir 1263 olan bu tarih, Miladı 8 Nisan 1847'ye
rastlamaktadır.

Bu belge, Sultan Abdülmecit'in 13 Ocak 1845'te Bab-ı Ali'ye
gidip Sadrazam ve tüm vekillere hitaben okuttuğu, eğitimin gelişti-
rilmesiyle ilgili bir fermanına ve 1845'te Muvakkat (Geçici) Mec-
lis-i Maarifin ilköğretirnin düzene sokulmasını öneren bir raporuna
dayanılarak çıkarılmıştır.

Belgenin, 1846'da kurulan Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafın-
dan hazırlanıp Sultan Abdü1mecit'in bir iradesi olarak İstanbul
mektepleri için yayınlandığı anlaşılmaktadır. Belgenin hazırlanma-
sında Emin Paşa, Fuat ve Ahmet Kemal Efendilerin etkili olduklan
ileri sürülmektedir.

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.



2 YAHYAAKYÜZ

Bu incelememizde, önce Talimat'ın bugünkü dile çevrilmiş
metni verilecek, ikinci bir başlık altında da genel bir değerlendiril-
mesi yapılacaktır. En sonda da Talimat'ın asıl metni ve klişeleri yer
alacaktır.

TALİMAT'IN BUGÜNKÜ DİLE ÇEVRİLMiş METNİ

Yazılışında nokta, virgül kullanılmayan, benzer hükümlerin
düzenli olarak bir araya toplanmadığı Talimat'ı, kendi içinde kaba-
ca aynıdığı bentlerini numaralayarak ele almak uygun olacaktır.
Belgenin bugünkü dile çevrilmiş metni dik harflerle verilmiştir.

Tillimat şu başlık altında yayınlanmıştır:

Padişahın emir ve iradesi gereği yapılan düzenlemeye uy-
gun olarak, çocuklann öğretim ve eğitimlerini nasıl yapacakIa-
nna ilişkin sıbyan mektepleri hocalan efendilere verilecek Tali-
mat'tır.

(ı.BENT)

Hoca efendiler, mekteplerine verilen çocuklan, eskiden beri
yapılageldiği şekilde, Elifba cüzünden başlatacaklar, bu bitince,
Amme cüzü ve sırasıyla Kur'an'ın öteki cüzlerini okutup öğreterek
hatim ettireceklerdir (başka deyişle Kur'an'ı baştan sona okutacak-
lardır).

Padişabımız, çocuklann kolayca eğitim ve öğrenim görmeleri
yollannın meydana getirilerek kısa sürede az bir çaba ile bilim ve
eğitim kazanmalan amacındadır. Bu konu, bundan önce, bilgili ki-
şilerden oluşan Meclis-i Muvakkat'de (Geçici Meclis-i Maarifte)
aynntılı olarak görüşülmüştür.

Elifba'ya başlayan çocuklara hem harfleri okutmak ve hem de
onların yavaş yavaş yazı yazmayı da öğrenmeler~. için, Padişah her
mektebe yeter sayıda taş levhalar gönderecektir. Uzerine yazı yazı-
lıp silinebilen bu levhalar Mekke, Medine ve Arabistan'ın öteki yö-
relerinde kullanılmaktadır. Bu levhalara harf şekillerini yazmak uy-
gundur ve .~ektebe başlayan çocuklara onlardan birer adet
verilecektir. Omeğin, çocukların öğrendikleri Elif, Be, Te, Se, Cim
harfleri bu levhalara yazdınlacak ve 'üstün' denen işaretle gösterile-
cek ve mümkün olduğu kadar çocuklann zihni aldığı anlatımla,
Elifin şekli böyledir, bu harfe Elif derler diye söylenecek ve birkaç
kez tekrar edilecek ve tekrar ettirilecektir.
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Yazım sanatına kabiliyet insanın doğasında bulunduğundan,
çocuklar kendi kendilerine kaldıkları zaman bile, oyun şeklinde, bir
kalem veya çöpü ellerine alır, mürekkep bulurlarsa, kağıt, duvar,
tahta üzerine gelişigüzel çizgiler çizerler. Böylece, kalem kullan-
mak doğal birşeyolduğundan, az alıştırına ve tekrar ile, insanın do-
ğasında olan birşey gün yüzüne çıkıp gerçekleşeceğinde şüphe yok-
tur. Hoca efendiler bu hususa dikkat etmelidirler. Başka deyişle,
hocalar çocuklara bir yandan Elitba cü~ü okutmalı, bir yandaıula
derslerini levhalara yazdırarak, Allah'ın yardımı ile, Elitba cüzü. bi-
tinceye kadar yazı yazmaya alıştırmalıdırlar. Gerçi, Kur'an'ı okutur-
ken de, çocuklara derslerini levhalara yazdırar3k öğretim yapmak
onların çabucak ve kolayca öğrenmelerine çok yar~ım edeceği açık
ise de, bu durumda, Kur'an'a olan saygıya karşı şeyler ortaya çıka-
bileceğinden, ayetlerin yazdmlarak öğrenilmesinden kaçınılmalıdır.
Düzenlenecek olan Türkçe sözlük ve Ahlak risalesi levhalara yaz-
dmlarak öğretilmelidir.

Çocuklar, bellerinde pirinçten (metal), içinde emici ipeği (lika)
çok, mürekkebi az ve iki kalemle beraber, fakat kalemtraşsız (çakı)
olarak, Arabistan'da olduğu gibi divit (madeni kalemlik) taşıyacak-
lardır. Velileri çocuklara bunlardan satın alırlarsa gümüşten değil,
pirinçten almalıdırlar. Divit içinde kalemtraş (çakı) bulunmayacak
ve çocukların kamış kalemlerini hocaları açacaktır.

Çocuklara yukarıda belirtildiği gibi okutturulup yazdmlırsa,
Allah'ın yardımı ve onların yaratılıştan gelen kabiliyetleri ile az za-
manda öğrenme yetenekleri gelişir ve harflerin şekillerini gereği gi-
bi öğrenirler. Birden çok harfin, örneğin Elifin öteki harflere nasıl
bitiştiğini, yine Ba, Ta, Sa, Cim harflerinin öteki harflere bitişme
şekillerini, hocaların Beb, Bet, Bec diye gösterip söylemesiyle öğ-
reneceklerdir. Fakat üç, dört, beş, altı harfli olan sözcüklerin harfle-
rinin bitiştiği zaman nasıl yazılacağını henüz Elitba cüzünü okuyan
çocuklar anlayamazlar. Bunlara, Amme cüzüne çıktıktan hatim
ediIiceye kadar birşey yazdmımaması da uygun değildir. Bu çocuk-
lar, dersleri ilerleyip Sarf (Arapça veya Osmanlıca dilbilgisinin ke-
limelerin oluşumu ve değişimi ile ilgili kısmı) okumaya başladıkla-
n zaman yazıya da başlayacakları ve daha karmaşık konulara
geldiklerinde yazıyı öğrenirlerse de, küçükken yazıya başlamaları,
ilerde zahmet çekmemelerini ve öğrenim zamanlarını boşa harca-
mamalarını sağlayacağından, bunlar için Türkçe olarak üç, dört,
beş ve.altı harfli isimler ve kelimelerden oluşan bir Lôgat kitabı ha-
zırlanacak ve her mektebe verilecektir. Bu çocuklara, sözü geçen
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Lugat sayfa sayfa ve taş levhalar üzerine yazdmlacaktır. Fakat, bu
çalışmaların, onların Kur'an'ı öğrenmelerine zararının olmamasına
dikkat edilecektir.

(2. BENT)

Birinci bentte söylendiği gibi, mektebe yeni başlayan çocukla-
ra hocalar önce Elitba cüzünü okuttuktan sonra, onları Amme cüzü-
ne başlatırlar. Fakat, çocukluğun gereği olarak, oyun oynamak ve
bazı yaramazlıklar yapmak gibi şeylerden zevk almak onların yara-
tılışında daha ağır basar. Büyüdükçe ve akıllan başlarına gelmeğe
başladıkça ve bir yandan da okuyarak, insanlık ve insana yakışan
güzel davranışları öğrenirler. Ancak, küçükken, güzel davranışların
adını bile bilseler yararlı olur. Elitba cüzünü okuyup Amme cüzüne
başlatılan çocuklara, Elitba cüzünde öğrendikleri kadar yazı, onla-
rın okumayı sökmelerine destek olabileceğinden, Meclis-i Maarif-i
Umumiye tarafından sağlanacak, dinen ve aklen güzel davranışlar
ve yasaklanan kötü davranışlara ilişkin Türkçe kısa güzel Ahlak: ri-
salelerinin (kitapçıklarının) okutulmaya başlanması onların güzel
ahlak: kazanmaları için uygun olur. Hocalar, Kur'an derslerinden
sonra, sözü geçen risalelerden verecekleri dersleri yine levhalar
üzerine yazdırarak öğretmelidirler.

(3. BENT)

Çocuklar, birinci hatimi bitirip ikinciye başladıkları sırada,
mekteplere tayin olunacak güzel yazı hocalarından, tüm yazı çeşit-
lerinİn aı:ıası olan Sülüs ve Nesih türü yazıları öğrenmeye başlatıl-
malıdır. Ikinci hatime çalışırlarken, herkesin üzerine farz olan dini
bilgileri edinmeleri için ilmihal (dinbilgisi) risalesini onlara okut-
malıdır. Bu sırada, Kur'an'ın okunuşu usullerini öğrenmeleri için
Türkçe Tecvit kitabını da okutmalıdır. ilmihal ve Tecvit'te geçen
Arapça sözcükleri ve harflerin özellikleri çocuklara kendi dilleri ile
(Türkçe) ve mümkün olduğu kadar anlayabilecekleri ifadelerle an-
latılmalıdır. Hoca efendiler, tayin edilen muin-i mekatip (müfet-
tiş)lerin gösterecekleri kolay öğretim yollarına göre öğretim yapıp
anlatmalı ve adıgeçen risaleleri ezberletmeye çalışmalıdırlar.

(4.BENT)

Ana babalarının rızasıyla dört ve beş yaşında mektebe verilen
çocukların dışında, çocukların mektebe verilme zamanı, altı yaşını
bitirdikleri zamandır. Bu yaşı geçirip, çocuklarını mektebe verme-
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yip cahil bırakan ve Padişahın emir ve fermanına uymayanlar, di-
nen ta'zir cezasını hak edeceklerdir. Böyle, mektebe verilmeyen ço-
cukları araştırmak için ayrı (özel) memurlar tayin edilmiştir. Ma-
halle imamları ve muhtarları da bu işle görevlidirler. Bu görevliler,
böyle çocukların ana baba ve velilerini, altı yaşında olup da mekte-
be verilmeyen köle çocukların sahiplerini araştıracaklar ve kendile-
rine durumu bildirecekler, dinlemezlerse, Mec1is-i Maarif-i Umu-
miye'ye bildireceklerdir. Mektep hocaları da, altı yaşına gelmiş ve
mektebe verilmemiş çocukları dikkatle araştıracak ve böyle çocuk-
ların bulunduğunu haber alırlarsa, o mahallenin imam ve muhtarları
vasıtasıyla babaları ve velileri uyarılacaklardır ....

Eğer bu yoldaki uyarı ve ihbar etmede ihmalkar, gevşek davra-
nırlar veya eş dost kayırma olursa, bunu yapanlar suça katılmış sa-
yılacağından, onlar da ta'zir edileceklerdir.

(S.BENT)

Sıbyan mekteplerinde, yukarıda belirtilen bilgileri kazandıktan
sonra, çocuklar Rüşdiye mekteplerine alınacaktır. Sıbyan mekteple-
rinin ortalama süresi dört yıldır. Bu süre içinde elde ettikleri bilgi-
lerden çocuklar her yıl (dördüncü yılın sonunda), uygun görülen
yer ve mektepte sınavdan geçirilecekler ve Rüşdiye mekteplerine
alınmaya hak kazananlar bu mekteplere alınacak ve kendilerine,
sıbyan mekteplerinde okudukları bilgilerin üzerinde olarak şu ders-
ler okutulacaktır: Din derslerinden Birgiv! risalesi, Arapçanın ilk
bilgilerinden Sarf ve Nahiv kitapları (dilbilgisinin kelimeler ve
cümle kuruluşu ile ilgili kısımları), Sülüs ve Nesih yazı türlerini öğ-
renmeye devamın yanında, isteklerine göre Rik'a, Ta'lik, Divan! tür
yazıları, halka yetecek kadar dört aritmetik işlemi, hesap ve sayı
sayma.

Padişahın samimi niyeti, çocukların bilgi ve bilim kazanmaları
olduğu için, onlar da gece gündüz Padişaha dua etmeli ve görevleri-
ni iyi yapmalıdırlar.

(6.BENT)

Sözü geçen sınavda, sıbyan mekteplerinde dört yılı tamamla-
mış ve bu süre içinde ilk ve ikinci bentte gösterilen bilgileri öğren-
medikleri anlaşılan çocuklar mektepten çıkarılmayıp, en çok üç
(toplam yedi) yıl daha devam ettirilip her yıl sınava alınacaktır. Ye-
di yılın sonunda da gerekli bilgileri öğrenemeyenler çok geri anla-
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yışlı ve ahmak anlamına gelir. Bu tür çocukları ana babası ve velisi
ve sahibi isterlerse mektepten alırlar, isterlerse bir süre daha mek-
tepte tutabilirler.

Hoca efendiler, sıbyan mekteplerinde çocukların dört yıl içinde
Rüşdiyeye verilmeye yeterli hale gelmelerini üzerlerine bir borç bi-
leceklerdir. Bu konuda gevşeklik gösterirlerse, meslektaşları ve
Meclis-i Maarif üyeleri gözünde mahcup düşerler. Hoca efendilerin
böyle bir gevşekliğinin olumsuz sonuçları tüm çocukları etkiler ve
kusur yalnızca kendi üzerlerinde kalır. Bu nedenle, hocalar işin bu
tarafını iyi düşünüp sorumlu olmaktan kaçınmalıdırlar.

(7.BENT)

...Sıbyan mekteplerinin dört yılı boyunca Kur'an'ı ezberleyip
hafız olabileceği durumlarından anlaşılan ve sınavla ortaya çıkan
çocuklardan isteyenler hafızlığa da çalıştınlacaktır. Bu süre içinde
hafızlığını tamamlamayanların durumu Meclis-i Maarif tarafından
incelenecektir.

(8.BENT)

Kur'an'ın usiHüne göre çeşitli okuma şekillerini öğrenmek hafız
olduktan sonra olacağmdan, çocuklar bu sırada Rüşdiye mekteple-
rinde bulunacağından, çocuklara bu okuma şekillerini öğretmek
Rüşdiye hocalarına düşer. Bu nedenle, sıbyan mektebi hocaları bu
okuma şekillerini öğretme zahmetine girmesinler.

(9.BENT)

Bazı sıbyan mekteplerinden erkek ve kız çocuklar bir yerde ka-
rışık oturtulmaktadır. Oysa bu, uyulması gereken yüce usiH ve ter-
biyeye aykırıdır. Bu nedenle hoca efendiler, kızların sıralarını er-
keklerinkinden ayınp erkeklerin kızlarla aşırı sohbet edip onlara
karışmamalarına çok dikkat etmelidirler.

(10. BENT)

Bazı sıbyan mekteplerinde, vakfı yapanın şartına uygun olarak
görevli bir baş halife (kalfa, hocanın yardımcısı) var, fakat bazıla-
rında yoktur. Bu mektepler için hoca efendilerin göreve gelmekte
haklı bir engeli ve gerekli işleri ortaya çıktığında çocukları okutma-
ya yetenekli ve yeterliliği sınavla anlaşılacak kimselerden birer baş
halife tayin edilmesi Padişahın isteğidir. Böyle bir düzenleme yapı-

----------------------~~_._------~-
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lacaktır. Şimdiki halde, halifesi olsun olmasın, mekteplerde, çocuk-
ların hocadan aldıkları derslere ve levhalara yazacakları yazılara
yardımcı olarak, birkaç hatim etmiş yetenekli çocuklardan, aynı
dersleri okuyanları çalıştırmak için, hocalar ayrı ayrı müzakereciler
tayin edecekler ve bu çocuklara da halife denecektir.

(ll.BENT)

Sıbyan mektebine başlarnış çocuklardan babası vs. ile taşraya
gidenler olursa: Padişahırnız sayesinde taşra mektepleri de İstanbul
mektepleri gibi iyi bir şekilde alacaktır. Bu nedenle, o çocuklar, İs-
tanburdaki mektebinde bıraktığı dersten başlayarak, vakitlerini bo-
şa geçirmeyerek derslerini ilerleteceklerdir. İstanbul'a döndüklerin-
de, sıbyan mekteplerindeki bilgileri ve bilimleri okudukları sınavla
anlaşılırsa, Rüşdiyeye gideceklerdir. Yeterli ders öğrenmedikleri
anlaşılanlar tekrar sıbyan mektebine alınıp bilgileri tamamlatılacak-
tır.

(ı2. BENT)

Sıbyan mektepleri öğrencilerinden, İstanbul'da bir mahalleden
ötekine ya da yazı geçirmek için Boğaziçi'ne gidecekler ya da ora-
dan İstanbul'a gelecekler için de 11. bendin hükmü uygulanacaktır.
Gittikleri mekteplerin hocaları, bu çocukları, önceki mekteplerinde
okudukları derslerin üstünden başlatacaklardır.

. (13. BENT)

Yukarıda belirtildiği gibi, taşraya gitmiş bir çocuk, döndüğün-
de, sınavdan geçirilip, sıbyan mektebi ve Rüşdiyenin derslerini öğ-
rendiği anlaşılırsa ve İdadiye, Tıbbiye, Harbiye, Bahriye gibi mek-
teplere gitmek isterse buna izin verilecektir. Hoca efendiler bu
hususa da dikkat etmelidirler.

(ı4. BENT)

Yukarıda açıklandığı gibi, taşraya giden, ya da bir mahalleden
ötekine taşınan vs. çocukların derslerine kaldıkları yerden başlaya-
bilmeleri için hocalar kendilerine birer yazı verecekler, dönerken
de yine hocalar onlara böyle bir yazı vereceklerdir.

(lS.BENT)

Padişahırnız sayesinde, tüm sıbyan mektepleri hocalarının la-
yık olduğu maaş ı alıp hayat sürmelerine ve mekteplerin gelirlerinin
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lışmalannı artırdlkça, sözle ve davranışlanyla, normaldekinden da-
ha çok beğenip takdir etmeli ve onlara, öteki çocuklar arasında da-
ha şerefli bir yer sağlamak için ana babalanna bu çalışmalarını bil-
dirmeli, onlann da ödül vermelerini istemelidirler.

Çocuklann kabahatlerine gelince: Çocuk, hocanın isteğine göre
dersini güzelce okuyup öğrenmişse, fakat gevşeklik ve tembellikten
dolayı çalışmayıp ders i geri kalmışsa, ya da Ahlak: risalesinde ay-
rıntılarıyla belirtilen kötü huylardan birini yapmışsa ve dersçe de
bir kabahati olursa, bu kabahati işleyen kimin çocuğu olursa olsun,
akranı çocuklar arasında utanacağı için, bu çocuğun minderi yazın
hoca ve kalfanın görebileceği şekilde dışan, kışın ise kapının iç ta-
rafına konulup çocuk orada oturtulmalıdır. Hoca, böyle çocuklara
sövüp vurmayacak, yalnızca, dince caiz olan dargın bir yüz göster-
mek, incitmemek üzere kulağını çekmek, ırz ve namusa dokunma-
yacak şekilde acı söz söylemek gibi yollara başvuracaktır.

Çocuk, kabahati daha büyükse, hocanın uygun gördüğü süre
ayakta tutulacak, ayakta durduğu süre içinde serbest bırakılmayıp
mektep kalfaları tarafından sıra ile dersi tekrar tekrar okutturula-
caktır. Bu, hem ona faydalı hem de çok acı vermeyen bir yoldur.
Çocuk, mektepte bazı bedeni hizmetlerde de kullanılabilir. Akşam
tatiline kadar çocuk böyle cezalandınldıktan sonra, hoca, ana baba-
sına ve velisine de çocuklannın derse çalışmadığı şeklinde bir şika-
yet haberi göndermelidir.

Eğer çocuğun kabahati birine sövmek, başkasını dövmek veya
Ahlak: risalesinde yazılan kötü davranışlardan birini yapmak şeklin-
de ise çocuk, velisinin izni ile, tahammülüne göre, zarar görmeye-
cek şekilde ve falakaya yatınlmadan, nazik organları korunarak,
yaban asması veya yasemin gibi yumuşak değneklerle hafifçe dö-
vülecektir.

Din dersleri kitaplannda yazıldığı gibi, yedi ve daha yukan
yaşlarda bulunan çocuklara abdest alıp namaz kılmaya alışmaları
için velilerin emir ve uyanda bulunması gerektiğinden, hocalar, o
yaşlarda bulunan çocuklara, mektepte iken namaz vakti gelince ab-
dest aldınp namazlannı kıldırmaya özellikle dikkat edeceklerdir.
On yaşını tamamlayanlar, namaz kılmakta tembellik ve gevşeklik
gösterirlerse, uyarılmadan, velilerinin izni alınarak elle dövülecek-
lerdir. Ramazanda da, alışmaları için, oruç tutmaları yaşlarına göre
emir ve tembih edilecektir.
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19. Bentte belirtildiği gibi, hocalar, haftaltk bir ücret vereme-
yecek kadar yoksulolan çocuklardan ücret, kömür parası, okula
başlama ikramiyesi vs. istemeyeceklerdir. PadişabırnIz, hocaların
bu bakımdan olan maddi kayıplarını teHifi edip onların memnun
olacağı imkanları sağlayacaktır. Bu nedenle hocalar Padişaha hayır
dualar edip görevlerini iyi yapmalıdırlar.

(22.BENT)

Zengin veya halktan kimolursa olsun, zamanı gelince çocukla-
rını, yetim ve kölelerini önce sıbyan mektebine, sonra, süresi dolup
imtihan olunarak Rüşdiye mektebine vermeye mecburdur. Orada da
gerekli bilimleri okumadıkça ve okuyup öğrendiği sınavla anlaşıl-
madtkça bir iş veya sanata veremez. Bu zorunluluk, PadişahırnIzın
bütün tebası için olan şefkat ve merhametinden dolayı getirilip bil-
dirilmektedir. Padişah, tüm tebaasının eğitilmesini ve durumlarının
iyileştirilmesini istemektedir. Bu alanda getirilen düzenlernelerin
korunması gerekir. Hocalar da bu hususları incelemeli ve araştırma-
lıdır.

Altı yaşını geçmiş, fakat ekonomik bakımdan sıkıntıda olduk-
larından dolayı ana babasının bir iş veya sanata vermeğe mecbur
kaldıkları çocuklar ve yediden onbir ve en çok onüçüne gelmiş (ve
çalışan) çocukların kazançlarına engel olunmayacaktır. Ancak,
bunların din bilgilerini mekteplerde öğrenmeye yaşları müsait oldu-
ğundan, gerekli bilgileri öğreninceye kadar hergün sabahları mek-
teplere gelip birer ders alıp işlerine gideceklerdir.

Sıbyan mekteplerinde okunması şart olan bilimler ve bilgiler,
ahiret ve dünya için yeterli değildir; bunların gerekli düzeye çıkarıl-
ması Rüşdiye mekteplerinde öğrenim görmeye bağlıdır.

Bu nedenle, esnaf çocuklar ve başka yaşı büyük olan çocuklar,
sıbyan mekteplerindeki bilimleri ve bilgileri tamamladıktan sonra
Rüşdiye mekteplerine alınacaklardır. Esnaftan olanlar, bu mektep-
lerde sabahları birer ders aldıktan sonra işlerine gidecekler ve bu
şekilde, iki yıl boyunca Rüşdiyeye devamları zorunlu olacak, ancak
bundan sonra zorunlu öğretim çerçevesinden çıkacaklardır. Bunlar-
dan, yaşı onüçe yaklaşıp sıbyan mekteplerinde bulunan bilimleri ta-
mamlayıp sınavla Rüşdiye mekteplerine girenler, kısa bir süre de-
vam ederek yaşları onüçe gelmişse, bu çocuklar da, günde birer
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ders alarak iki senelik süreyi tamam1ayadıklardır. Ondan sonra iste-
diklerini yapabilirler. Onbirden onaltı yaşına kadar olan bilim ve
eğitimden yoksun çocuklar da, eğer esnaf iseler hergün sıbyan, son-
ra Rüşdiye mekteplerine gelip birer ders alarak dini ihtiyaçlarını
öğreneceklerdir. Eğer, varlıklı kişilerin çocukları olup da esnaf de-
ğillerse ve ortalıkta serseri gibi (başıboş) dolaşıyorlarsa, onlar, de-
vam zorunluluğuna uyarak, her gün okula gelip dört sene sıbyan ve
iki sene de Rüşdiye mekteplerinde okuyacaklardır.

Bent bent belirtilen bu hususların uygulanması Padişahın emir
ve iradesi gereğidir.

Padişahın kalıcılığına can ve gönülden dua etmek üzerimize
borçtur.

(23.BENT)

Padişahımız, tüm tebasının güvenlik ve rahatı, mutluluğu, can
ve malının korunması için lütUf ve çaba göstermektedir. Yine o,
dünya ve ahirette başarı ve kurtuluşumuz için gerekli olan bilimler
ve sanatların yayılması ve desteklenmesiyle herkesin Allah ve in-
sanlar gözünde kötü ve ayıp sayılan cahillik rezaletinden kurtulup
bilim ve olgunluk kazanmalannın yollannı bulmaya çok çaba ve
özen göstermektedir. Bundan dolayı kendisine teşekkür ve dua et-
memiz gerekir.

Çocuklara da, küçük yaşlannda, İslam dini ve Padişahın ne de-
mek olduğunu anlamaları ve yaşadıkça da bu yoldaki görevlerini
unutmamaları için ~er gün ikindi vakti evlerine gönderilirken hoca-
lar bir Fatiha ve üç ıhlas ve bir de aşağıdaki duayı okutup 'amin' de-
dirtmelidirler:

"(...) Allah, Sultan Abdülmecifin saltanatını kıyamete kadar
devamlı kılsın, ömrünü, görkemini artırsın. Onu, mekteplerle ilgili
faaliyetlerinde olduğu gibi, her alanda başarılı kılsın (...), amin."

21 Rebiyülahir 1263

GENEL DEGERLENDİRME VE SONUÇ
Metnini ve çevirisini verdiğimiz 8 Nisan J 847 tarihli TaLimat'ın

Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi nedir?

Bu sorunun cevabı, TaLimal'ın temel hükümlerini aşağıdaki gi-
bi maddeler haline getirdiğimizde ortaya çıkacaktır. Bu maddeler
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kendi ifadelerimizle düzenlenmiş, açıklamalanmız ise parantez O
içinde verilmiştir.

Öğretim programları

* Sıbyan mekteplerinin ders programlan şöyledir: Elitba cüzü,
Amme cüzü ve öteki cüzler, Kur'an (hatim ettirilecek), Türkçe Ah-
!iık risalesi, Türkçe Tecvit, İlmihal (dinbilgisi), Türkçe sözcüklerin
okutulup yazdırılması, Güzel Yazı, isteyen ve yeteneklilerin hafızlı-
ğa çalıştırılması.

* İlmihal ve Tecvit derslerinde geçen Arapça kelimeler çocuk-
lara Türkçe olarak ve mümkün olduğu kadar anlayabilecekleri ifa-
delerle anlatılacaktır.

(Burada, açıklamalann çocuğun anlayabilecekleri ifadelerle ya-
pılmasının istenmesi ileri bir eğitim görüşü olarak dikkati çekiyor.)

* Öğrenciler, Türkçe hazırlanacak bir Sözlükten de kelimeleri
yazarak öğreneceklerdir.

* Çocuklara Türkçe hazırlanacak Ahlak risaleleri de okutturu-
lacak ve yazdırılacaktır.

* Sülüs ve Nesih denen yazı çeşitleri tüm yazılann anasıdır.
Sıbyan mekteplerinde bunlar öğretilecektir.

(Bu programda, sıbyan mekteplerinin geleneksel programına
göre önemli yenilikler vardır. Bunlar, Türkçe Sözlüğün okutulup
yazdırılması, Türkçe Ahlak ve Türkçe Tecvit okutulması, Okuma
ile beraber Yazının da öğretilmesidir.)

* Rüşdiye mekteplerinin programı şöyledir: Birgiv! risalesi (bir
dinbilgisi kitabı), Arapça dilbilgisi, Sülüs ve Nesih yazılann yanın-
da, isteğe göre Rik'a, Ta'lik, Divan! tür yazılar, halka yetecek kadar
dört aritmetik işlemi, hesap ve sayı sayma, Kur'an'ın çeşitli okuma
şekilleri, isteyen ve yeteneklilerin hafızlığa çalıştırılması.

(Bu programda henüz Tarih, Coğrafya, Tabiat Bilgisi vs. gibi
dersler görülmüyor. Nedeni, genel Rüşdiyelerin o sırada bir orta
öğretim kurumu olarak değil, sıbyan mekteplerinin devamı olarak
düşünülmesindendir. Programda yazı çeşitlerini öğrenmeye önem
verildiği görülüyor.)
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* Taşrada sıbyan ve Rüşdiye mekteplerini bitiren çocuklar, bu-
ralardaki bilimleri öğrendikleri sınavla belli olursa, İdadiye, Tıbbi-
ye, Harbiye, Bahriye mekteplerine girebileceklerdir.

(Bu hüküm, İstanbul'da Rüşdiyeyi bitiren çocuklann adıgeçen
okullara doğrudan gidebilecekleri anlamına da gelir. Böylece bu
okullar artık biraz daha nitelikli -ama yine de yetersiz- bir sivil öğ-
renci kaynağı kazanmış oluyorlar.)

Öğretim araç gereçleri

* Sıbyan mekteplerinde harfleri okumak ve yazmak için "taş
tahta"lar kullanılacaktır. Saygıya karşı durumlar ortaya çıkabileceği
için (ayak altında kalması gibi vs.) Kur'an ayetleri taş tahtalara ya-
zılmayacaktır.

("Taş tahta", Fransızca "arduvaz" denen siyah bir taş türünden
yapılmış bir defter sayfası büyüklüğünde, etrafına koruyucu bir tah-
ta geçirilmiş, yüzeyi düz bir levhadır. Bir taş kalemle üzerine epey-
ce bastırı.~arakyazıldığında beyaz bir iz kalır. Her iki tarafı da yazı-
labilir. Oğrenciler, su ya da tükürükle ıslattıklan bir bezle
yazdıklannı silebilirler. Taş tahta, ilkokullarda, o tarihten yüzyıl
sonrasına kadar zaman zaman kullanılmıştır.)

* Çocuklar bellerinde (kuşağa sokulu olarak) metalden (pirinç)
"divit" denen bir kalem takımı taşıyac~~dır. Divit, kamış kalemle
mürekkebe batırıp yazmakta kullanılır. Oğrencilerin ellerini kesme
ve birbirlerini yaralama gibi tehlikelere karşı, divit içinde kalemtraş
denen çakı bulunmayacak, kamış kalemleri öğretmenler açacaktır.

(Talimat'ta, taş, tahta ve divit için, "Mekke, Medine ve Arabis-
tan'ın öteki yörelerinde kullanılan" deniyor. Kansu bunu şöyle açık-
lıyor: "Bunun nedeni, softalann itiraz ve isyanından korkulmasıdır.
Yoksa, oralarda taş tahta kullanılmıyordu." Talimat'ta henüz kurşun
kalemden ve kara tahta ile tebeşirden söz edilmiyor.)

Öğretim yöntemleri

* Çocuklar, okuma yanında derslerini yazacaklardır; bu, öğren-
melerini kolaylaştırıp çabuklaştım.

* Yazım sanatına ilgi ve kabiliyet çocuğun doğasında vardır.
Alıştırına ve tekrar ile bu bilgi günyüzüne çıkıp gelişir.
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(Talimat'ın bu alandaki hükümleri, geleneksel sıbyan mektebi
öğretim yöntemlerine göre çok önemli yeniliklerdir. Burada, oku-
ma yanında yazmanın öğretimi kolaylaştınp çabuklaştıracağı mo-
dem öğretim yöntemleriyle bağdaşan bir görüştür. Ayrıca, yazım
işinin çocuğun doğasında bulunduğunun belirtilmesi, Talimat'ın ço-
cuk psikolojisine atıf yaptığını göstermesi bakımından çok önemli-
dir. çocuğun yaratılışdan ilgi duyduğu bir şeyin alıştırma ve tekrar-
larla ortaya çıkıp gelişeceğinin belirtilmesi de yine psikolojik bir
görüştür. Burada alıştırma ve tekrarın da okuma ve yazma öğreti-
minde bir yöntem olarak uygulandığı görülüyor.)

* çocuğun doğasında, oyun oynamak, yaramazlık yapmak ve
bunlardan zevk almak ağır basar.

(Talimat'taki bu hüküm çok ilginçtir. Kansu'nun dediği gibi bu,
"Talimat"ı yazanların, çocuğun yaratılışının araştınlması ve öğreti-
min bu araştırmanın verilerine dayandınlması gereğine dair bir eği-
limleri olduğunu göstermektedir. Bu, çocuğa yeni ve bilimsel bir
bakış açısının başlangıcıdır." Ayrıca bu, oyunun çocuğun en önemli
ve kendini isteyerek verdiği bir faaliyet olduğu şeklindeki modem
görüşlerle de tutarlıdır.)

(Öğretim y~ntemleri arasında sınıf sistemi yoktur. Öğretim bi-
reyseldir. Bkz. Oğrenim süresi ve sınavlar.)

* Öğretim yöntemleri arasında "ezber"de görülmektedir.

* "Muın-i mekatip" adıyla atanacak olan müfettişIer, hocalara
rehberlik edip kolay öğretim yöntemlerini göstereceklerdir.

(Bkz. Öğretmenler ve yardımcıları).

Disiplin

* Hocalar, çalışkan, terbiyeli çocukları yanıbaşlarına oturtup
onları övücü sözler ve davranışlarla ödüllendireceklerdir. Bu duru-
mu, o çocukların velilerine de bildireceklerdir.

* Çocukların "falaka" ile dövülmesi, dinde olmadığı için kaldı-
rılmıştır. Hocalar, kabahat işleyen, tembellik eden vs. çocukları du-
ruma göre, yumuşaklık ve sevgi ile mektebe ısındırma yolunu tuta-
caklardır.

* Hocalar, çocukların suç ve kabahatleri arttıkça, onlara gittik-
çe artan biçimde şu cezaları vereceklerdir:
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a) Minderini kapıya doğru uzaklaştırmak, dargın yüz göster-
mek, incitmemek üzere kulağını çekmek, ırz ve namusa dokunma-
yacak şekilde acı söz söylemek.

b) çocuğu ayakta tutmak ve bu süre zarfında dersini tekrar tek-
rar okutturmak. çocuğu bedeni hizmetlerde kullanmak, ayrıca veli-
sine şikayet etmek.

c) Velisinin izni ile, nazik organlarını koruyarak çocuğu yaban
asması veya yasemin çubuğu gibi yumuşak değneklerle dayanması-
na göre hafifçe dövmek.

d) On yaşına gelip de namazını kılmayan çocuğu, velisinin iz-
nini alıp elle dövmek.

(Bu disiplin hükümleri arasında bugün kabul edilemeyecek
olanlar çok. Ancak, eski duruma göre bir gelişme görülüyor. Şöyle
ki, "falaka"nın kaldırılması başlı başına bir yeniliktir. Bunun için,
falakan ın dinde bulunmadığının gerekçe olarak gösterilmesi, gele-
neksel hale gelmiş ve çok alışılmış olan bu "terbiye" aracının kalk-
masına hocaların ve velilerin tepki göstermelerini önlemek için olsa
gerek. Ne var ki, falaka, uygulamada daha altmış yıl sıbyan mek-
teplerinden kalkmayacaktır. Ayrıca, hocadan, çocukları sevgi ve
yumuşaklık ile mektebe ısındırmasının istenmesi modem görüşlerle
uyum halinde. çocuğa dersini tekrar tekrar okutmak da faydalı bir
ceza olarak düşünülmüş.)

(Ayrıca şunu da ekleyelim: Talimat, ödül ve cezayı öteki ço-
cuklara da ibret olur diye değerlendiriyor.)

Zorunlu öğretim ve devam

* Çocuklar altı yaşını bitirince mektebe verileceklerdir. Ana
babalar isterlerse dört ve beş yaşındaki çocuklarını da mektebe gön-
derebilirler. Ana babalar, altı yaşını bitiren erkek ve kız çocuklarını
ya da köle çocuklarını sıbyan mektebine göndermeye mecburdur-
lar. Hocalar, imamlar, muhtarlar, yaşı gelip de mektebe gitmeyen
çocukların bulunup bulunmadığını araştıracaklar, ana babaları uya-
racaklar, gerekirse durumu Meclis-i Maarif-i Umumiye'ye bildire-
ceklerdir.

(Burada, ilk kez 1824'de II. Mahmut'un bir fermanıyla getirilen
sıbyan mekteplerine gitmenin zorunlu olduğu ilkesi tekrarlanıyor.
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Bu hükümde ayrıca, Osmanlı toplumunda bulunan kölelik kurumu-
nun da izleri görülüyor: Köle çocukları da mektebe devam zorunlu-
luğu kapsamı içinde tutuluyor. Kölelik, Abdülmecit tarafından bu
Talimat'ın çıkarıldığı 1847 yılında ve daha sonra yayınlanan fer-
manlarla kaldırılmış fakat toplumdan tümüyle kalkması zaman al-
mıştır.)

(Veliler, çocuklarını, altı yaşını ne zaman bitirirlerse o zaman
mektebe vereceklerdir. Bu, herhangi bir aya rastlayabilir. Böylece
her çocuk okula farklı bir günde başlamaktadır. Daha önceden de
böyleydi.)

(Veliler, isterlerse, dört beş yaşındaki çocukları mektebe vere-
bilirler. Bu da geleneksel bir uygulamadır. Böylece, sıbyan mektep-
Ierinin kısmen "ana okulu" işlevini sürdürdüğü görülüyor).

* Çocuklarını mektebe vermeyenler dinen ta'zir'i hak edecek-
lerdir.

(Ta'zir, cezaları gösterilmemiş olan suçlara kadı efendinin ta-
yin edeceği cezadır).

* Altı yaşını geçtiği halde, ekonomik bakımdan sıkıntıda ol-
dukları için ana babasının okula göndermeyip bir işe verdiği çocuk-
ların işi engellenmeyecek, on üç yaşına kadar bu çocuklar her sa-
bah mekteplere gelip birer ders aldıktan sonra işlerine
gideceklerdir. Böylece, bu çocuklara gerekli din ve dünya bilgileri
öğretilmeye çalışılacaktır vs.

(Burada Unat'ın dediği gibi, çalışan çocuklar için günün ger-
çeklerine ayak uyduran bir esneklik getirildiği görülüyor.)

(Çocukların sıbyan mektebine gitmeden bir işte çalışamayacak-
ları hükmü II. Mahmut'un 1824 tarihli fermanında da yer alıyordu.

(Cumhuriyet döneminde çıkarılan 22 Mart 1926 tarihli ve 7~9
sayılı Maa rif Teşkilatına Dair Kanun'da şöyle bir hüküm vardı: "Ilk
tahsil çağını geçirmiş ve hiç tahsil görmemiş çocukları kabul eden
müesseseler bunlara ilk tahsili de vermeğe mecburdur. If)

(Yüzyıldan daha fazla bir zaman sonra çıkarılan 5 Ocak 1961
tarihli, 222 sayılı ve halen geçerli olan ilköğretim ve Eğitim Kanu-
nu'nda (md.59) benzer olan şu hükmün yer alması, 1824 ve i847'de
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probl~min iyi düşünülmüş olduğunu göstermesi bakımından ilginç-
tir: "Ilköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına
devam etmeyenler, hiç bir resmi veya özel iş yerinde veya her ne
surette olursa olsun, çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli ve-
ya ücretsiz çalıştırılamazlar." [Ancak, ders zamanları dışında, ço-
cukların çalışmaları bazı şartlarla serbesttir.]

* Çocukların okula başlatılması sırasında yapılan masraflı tö-
renler dinin gereği değildir. Bu nedenle, yoksul kişiler bu tür mas-
rafları bahane edip çocuklarını okula göndermekten kaçınamazıar.

* Sıbyan mekteplerinin Perşembe yarım, Cum? tam gün olan
hafta sonu tatilinden Perşembe günkü tatil kaldırılmıştır. Bayram,
Ramazan ve yıllık tatiHeri de yeniden düzenlenmiştir.

(Perşembe günkü tatilin kaldırılması, Tanzimat dönemi eğiti-
minin özelliklerinden biri olan "kısa sürede, çabucak bilgi edinmek
gerektiği" anlayışından kaynaklanıyor).

* Sıbyan mekteplerini bitirme sınavını başaran çocuklann Rüş-
diye mekteplerine verilmesi zorunludur. Rüşdiyelerde gerekli bi-
limleri okuyup öğrendikleri sınavla anlaşılmadıkça çocuklar bir iş
veya sanata verilemez.

* Sıbyan mektepleri dünya ve ahiret için yeterli bilgileri vere-
memektedir. Bu nedenle, sıbyan mekteplerinden sonra, çocukların,
bilgilerini artırmaları için Rüşdiye mekteplerine gitmeleri gerekli-
dir.

* İşte çalışan ve başka yaşı büyük çocuklar, sıbyan mekteple-
rindeki gibi, sabahları Rüşdiye mekteplerine birer saat ve iki yıl bo-
yunca devam edecekler, ancak bundan sonra zorunlu öğretim çerçe-
vesinden çıkacaklardır.

(Talimat'ın bu üç hükmünde de, Rüşdiye mektepIerinin zorunlu
öğretim kapsamı içine alındığı belirtiliyor. Türk eğitim tarihi ile il-
gili hiç bir eserde bu tesbit yapılmamıştır. Talimal'ın bu hükümleri
nasılsa araştıncıların gözünden kaçmış. Oysa, bu hükümlerle, dört
yıl sıbyan mektebine ek olarak iki yıl Rüşdiye, toplam altı yıl öğre-
tim ve eğitim zorunluluğu getirilmiş olmaktadır.)

(Bu zorunluluk kızları da kapsamakta mıdır? Talimal'ta her-
hangi bir hüküm yok. Bundan, zorunluluğun kızlan da kapsadığı
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sonucunu çıkarmak gerekirse de, böyle bir düşünce, o dönemin
şartları gözönünde tutulursa doğru olmaz. Çünkü, sıbyan mekteple-
rinde bile erkek ve kızları ayn ayn oturtan bir anlayışın, yaşları da-
ha da ilerlemiş kızları Rüşdiyelere göndereceğini düşünmek mantı-
ki olmaz. Kızlar ancak, ilki 1859'da Cevri Usta (Kalfa) ya da
Sultanahmet Kız Rüşdiyesi adı altında açılan Rüşdiyelere gitmeye
başlamışlardır. )

(Talimat'ın çıktığı yıllarda yeni yeni açılıp çoğalmaya başlayan
Rüşdiyeler, o yıllarda sıbyan mekteplerini destekleyici ve az daha
üst düzeyde öğretim yapan okullardı. Başka bir ifade ile, Tô.limat'ın

.da belirttiği gibi, sıbyan mekteplerinde öğrenilenler "dünya ve ahi-
ret için yetersiz olduğundan" çocukların Rüşdiyelere devamı zorun-
lu görülmüştür. Genel Rüşdiyeler kurulurken ve o yıllarda, sıbyan
mekteplerinin bir uzantısı gibi düşünülmüş, az daha üst düzeyde
eğitim öğretim veren üst iki sınıf durumunda idi. Fakat Rüşdiyeler,
çok geçmeden orta öğretimin ilk basamağı durumuna geldiler ve o
zaman da zorunlu öğretim kapsamına alınmadılar.)

Öğrenim süresi, sınav/ar

* Sıbyan mekteplerinin ortalama süresi dört yıldır ve dördüncü
yılın sonunda mektebi bitirme sınavı yapılacaktır. Başaranlar Rüş-
diye mekteplerine alınacaktır.

(Bu ve benzer hükümlerden, sıbyan mekteplerinde henüz sınıf-
ların oluşturulmadığı anlaşılıyor. Başka bir deyimle, öğretim yine
eskisi gibi her çocuğun durumuna göre ve bireyseldir. Sadece dör-
düncü yılın sonunda mektebi bitirme sınavı vardır.)

* Gerekli bilgileri dört yıl içinde öğrenemedikleri sınavla anla-
şılan çocuklar, bu süreden sonra üç veya daha fazla yıl mektebe de-
vam edebilirler.

* Sibyan mekteplerini bitirme sınavları, önceden belirlenecek
mektep binalarında yapılacaktır.

* İstanbul'un dışına veya civar semtlerine ya da başka mahalle-
lerine giden sıbyan mektebi öğrencileri, derslerine asıl mekteplerin-
de bıraktıkları yerden devam edeceklerdir.

* Hocalar, sıbyan mekteplerinde çocukların dört yıl içinde
Rüşdiyeye verilmeye yeterli. hale getirilmelerini üzerlerine bir borç
bileceklerdir.
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(Burada, hocalardan, dört yıllık süre içinde gerekli dikkat ve
çabayı gösterip dersleri çocuklara iyi öğretmeleri isteniyor. Bu,
mektep programının iyi uygulanması, çocukların iyi çalıştmlması
gerektiği anlamına geliyor. Başka deyişle, başarının sadece çocu-
ğun çabasından değil, öğretmenin de pedagojik çabası ve dersi
programlamasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu da, günümü-
zün yeni eğitim görüşleriyle tutarlıdır.)

* Rüşdiye mekteplerinin süresi iki yıldır.

Öğretmenler ve yardımcı/arı

* Sıbyan mekteplerine, hocalara yardımcı olarak kalfalar atana-
cak, hocalar da çalışkan öğrencilerden öteki çocukları çalıştırmaları
için kalfa veya müzakereci denen yardımcılar atayacaklardır.

* Yazı türlerini ve güzel yazı yazmayı öğretmek için mekteple-
re ayrıca yazı hocaları tayin edilecektir.

(Tanzimat'tan sonra çocuklara yazı öğretmenin yanında güzel
yazı öğretmeye de çok önem verildiği görülür).

* "Muın-i mekatip" adıyla müfettişler atanacak, bunlar hocala-
ra rehberlik edip kolay öğretim yöntemlerini göstereceklerdir.

(Hocalara yardımcı ve yol gösterici olarak müfettişierin görev-
lendirileceğinin belirtilmesi çok önemli bir yeniliktir. Bu müfettiş-
Ierin asıl görevi hocalara kolay öğretim yöntemlerini göstermektir.
Tatimat, böylece, sıbyan mektepleri hocalarının bir çeşit hizmet içi
eğitim göreceklerini ifade ediyor ve hocaların yetişmelerinin ve ye-
ni yöntemleri bilmeleri gerektiğinin önemli bir sorun olduğunu an-
latmak istiyor.)

Mektep ortamı

* Sıbyan mekteplerinde gelenekselolarak erkek ve kız çocuk-
ların beraber oturmaları usulü kaldmımıştır. Erkek ve kızlar karışık
değil, kendi aralarında beraber oturacaklardır.

(Bu hüküm, mektepler geliştirilip yenileştirilirken, toplumun
bazı görüşlerine verilmesi düşünülmüş bir taviz olarak görülüyor.)

(Ayrıca, mektepte dört yıl boyunca öğrencilerin slOlflaştırılma-
dığını bir kez daha hatırlatalım.)
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* Hoca, namaz vakitlerinde çocuklara namaz kıldıracaktır.

* Sıbyan mektebi çocuklarına, her gün akşam üzeri evlerine
dönerlerken, Padişah için dua ettirilecektir.

(Tazimat bunu, çocukların küçük yaşlarında İslam dini ve Padi-
şahın anlamını bilmeleri ve yaşadıkça bu konudaki görevlerini
unutmamaları için gerekli buluyor. Başka deyişle, burada, çocuğun
sosyal ve siyasi bakımdan içinde bulunduğu toplum düzenine inti-
bak ettirilmesi amaçlanmıştır.)

Hocanın geliri ve maaşı

* Velilerin hocalara veregeldikleri ayda 1 kuruştan 12 kuruşa
kadar olan ücretin haftaya bölünerek ödenmesi usı1lü yine devam
edecektir.

* Sıbyan mektebi hocaları yoksul çocuklardan haftalık bir üc-
ret ya da bahşiş veya kömür parası vs. istemeyeceklerdir. Padişah,
böylece, bir kazanç kaybı olan hocalann.layık olduğu maaş ı alıp
uygun bir hayat sürmelerine ilgi gösterecektir.

(Bu hükümlerde hocanın gelenekselolarak çocuklardan ücret
alması usulü devam etmekle beraber, iki önemli yenilik bulunmak-
tadır:

a. Hoca artık yoksul öğrencilerden para istemeyecektir. Bu, zo-
runlu öğretim ilkesinin mantıki bir sonucudur.

b. Devlet, hocanın maaş kaybına karşı ilgisiz kalmayacak,
onun layık olduğu bir maaşı alıp uygun bir hayat sürmesi için gere-
keni yapacaktır.

Bu şekilde, muhtemelen ilk kez, aşağıdaki iki durum ortaya çı-
kıyor:

a. Devlet hocanın maaşına katkıda bulunacaktır. Bu, hocanın
saygınlığını artıran bir gelişmedir. Artık sıbyan mektebi hocalan
bir kamu görevi yapan kimseler olarak kabul ediliyor demektir. Ni-
tekim az ileride, hocalara, ücretlerine ek olarak aylık bir maaş veril-
diği görülecektir. Ancak, Devlet, sıbyan mektebi ve sonra da ilko-
kullann öğretmen maaşiarını tümüyle ödeme işini çok
geciktirmiştir. Yüzyıl sonra., 1948'dedir ki bu öğretmenlerin maaş-
lan Devlet bütçesinden ödenmeye başlanmıştır. Rüşdiye öğretmen-
lerinin maaşları ise, başından beri Devlet tarafından ödenmiştir.
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b. Hocaların maaşlarının kendilerini memnun edecek ve onlara
uygun bir yaşama imkanı sağlayacak düzeyde olinası gerektiği gibi
bir görüş de eğitimimize girmiştir.

Ancak, günümüze kadar, bu görüşler ve vaatler tümüyle ger-
çekleştirilememiştir. )

*
Nisan 1847 Talimatı ve çeşitli çalışmalar, Tanzimat döneminde

ilköğretime ilişkin de önemli yenilikler yapılmak istendiğini gösteri-
yor. Bu belge, o yıllarda girişilen eğitimde öteki yenileşmeler için-
de düşünülmelidir. Sırasıyla, bu temel yenileşmeler şöyledir:

3 Kasım 1839
13 Ocak 1845
ı2 Nisan 1845

21 Temmuz 1846
8 Kasım 1846

1847
8 Nisan 1847
1847 - 1850

16 Mart 1848
Temmuz 1851

Tanzimat fermanının iHinl
Abdülmecit'in Bab-ı Ali'deki fermanı
Muvakkat Meclis-i Maarifin kuruluşu
Meclis-i Maarif-i Umumiye'nin kuruluşu
Mekfttib-i Umumiye Nezareti'nin kuruluşu
Genel Rüşdiyelerin açılıp çoğalmaya başlaması
Sıbyan mektepleri bocalarına Talimat'ın yayınlanışı
Rüşdiyelerde yenileşme hareketlerinin başlaması
Darülmuallimin'in ilk Nizamnamesi'nin yayınlanışı
Encümen-i Daniş'in kuruluşu

Nisan 1847 Talimatı, birçok hükümlerinde döneminden önde
bir belgedir ve getirmek istediği yenilikler, öğretmen yetiştirme ve
maaş meseleleri, yapılacak işin ağırlığı ve boyutları gibi meseleler
nedeniyle o sırada tümüyle gerçekleşememiştir. Daha sonra ilköğ-
retirnde daha gerçekçi adımlar atılmıştır. Bu gelişmelerin bazıları
üzerinde kısaca duralım:

18 Aralık 1862 tarihinde bir komisyonun raporunda sıbyan
mekteplerinde yapılacağı açıklanan düzenlemeler ve belirtilen gö-
rüşler şöyledir:

* Medeniyet ve gelişmişliğin esası bilimler ve çeşitli sanatlar-
dır.

* Bunların, ülkenin her tarafına ve tüm tebaaya yayılması için
Padişah çaba harcamaktadır.

* Bilimlerin başlangıcı ve kaynağı sıbyan mektepleridir.

* Sıbyan mekteplerinde öğretim yöntemi ne kadar iyi olursa,
çocukların ilerde bilimleri öğrenmesi o kadar kolaylaşır.
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* Oysa, sıbyan mekteplerinin çoğunda öğretim yöntemleri pek
iyi değildir.

* Çocuklar kısa sürede harf şekillerini öğrenip okuyup yazma-
da alışkanlık kazanmalı ve Rüşdiyelerde şimdiki gibi güçlük çek-
memelidirler.

* 1847 Tiilimatı tamamen uygulanabilse, bu şüphesiz sıbyan
mekteplerini yoluna koymakta yeterlidir.

* Ancak, bu Tiilimatı şimdilik tüm mekteplerde uygulamak
zordur.

* Bu nedenle İstanbul'da 36 adet mektep, örnek olarak belirle-
necek, önce bunların öğretim yöntemleri yoluna konacaktır.

* Bu örnek mekteplerin hocalarına Devlet uygun bir maaş ve-
recektir.

* Bu örnek mekteplerin pek yoksul öğrencilerine birer divit ve
taş tahta verilecektir.

Yine, Aralık 1862 (veya Ocak 1863)'de alınan kararlara göre:

* İstanbul'daki sıbyan mekteplerinin çoğunda eğitim ve öğre-
tim yöntemleri düzeltilmeye muhtaçtır.

* Bunların hepsine birden aynı yöntemlerin uygulanması zor
.olduğundan, bu yöntemler ~imdilik 36 adet mektepte uygulanacak-
tır.

* Bu mekteplerin tüm öğrencilerine hazineden bir defaya mah-
sus olmak üzere birer divit ve taş tahta verilecektir.

* Pek yoksul öğrencilerden haftalık ücret almamaları şartıyla,
hocalara 100'er kuruş aylık verilecektir.

* Rüşdiyelere alınacak öğrencilerin, a) Kur'an'ı layıkıyla oku-
muş olmaları, b) İlmihal ve Tecvit'i güzelce öğrenmiş olmaları, c)
Türkçe yazıyı okuyabilmeleri gerekli olduğundan, sıbyan mektebi
hocalarının bu hususa dikkat ederek öğretim yapmaları gereklidir.

İlköğretimin yenileşmesinde kesin adımlann atılması, ilkokul
öğretmeni yetiştiren Darülmuallimin-ı Sıbyan'ın kurulması (1868),
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Maarif~i Umumiye Nizamnamesi'nin yayınlanması (1869) ve çeşitli
hukuki düzenlemeler ve 1870'lerde görülen usı1l-i cedit hareketleri
ile gerçekleşmiştir. Ancak, 8 Nisan 1847 tarihli Talimat, ilköğre-
timde bütün bu yenilikleri başlatan önemli bir belge olmuştur.
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Bu defa emr ve irade-i hayriyet ifade-i hazret-i şaMne muci-.
bince verilen nizamına tatbikan etfalin talim ve tedrisi ve terbiyele-
rini ne veçhile icra eylemeleri lazım geleceğine dair sıbyan mekati-
bi Mceleri efendilere ita olunacak talimattır.

(1. BENT)

Hace efendiler mekteplerine verilen çocukları minelkadim ola-
geldiği veçhile Elijba cüzünden başlatarak bunun hitamından son-
ra Amme cüzü şerifi ve sırasıyle sair ecza-yı şerife-i Kur'aniyeyi ta-
lim birle hatim ettirecekleri derkar olup fakat Rabbimiz teala ve
tekaddes hazretleri ruh-ı cism-i alem ve medtir-ı jüytlzat-ı ümem
efendimiz padişahımız hazretlerine ömür ve şevket ve ikbal-i fera-
van ihsan ve saye-i mekremetvaye-i cenCib-ımült1kanelerini ilelebet
üzerlerimize sayeban buyursun mübarek zat-ı meltiiksıfat-ı şaMne-
lerine mevhibe-i rabbaniye olan haslet-i bihemta-yı maarifşinasi ve
fetanet-i kamile-i şaMneleri iktizasınca etfal-i ibadullahın sühtllet-i
esbab-ı tahsil ve taallümleri istihsaliyle az vakitte saif-ı mesai-i ka-
lile birle iktisab-ı ult1m ve maarif eylemeleri murad-ı hayriyet mu-
tad-ı cenab-ı şehinşahileri iktiza-yı celilinden olmaktan naşi inücer-
ret bu emr-i hayrın bilmüzakere kuvveden fiile çıkarılması
zımnında bundan akdem ba irade-i seniye-i şaMne bazı ulema-yi
a 'lam ve ecelle-i zevat-ı maarif ittisamdan mürekkep olarak tertip
ve teşkil buyurulan Meclis-i Muvakkat'te husus-ı mezktlr biletraf
müzakere ve mütalaa olundukta etfal-i mübtediye hakkında tahsilin
ustll-i teshiliyesinden olmak üzere Mce efendiler salijüzzikr Elif-
ba 'ya başlayan sabiye hem hurtlfatı okutmak ve hem de bunların
yavaş yavaş yazıyı dahi öğrenmeleri için öteden beri Mekke-i Mü-
kerreme ve Medine-i Münevvere ve sair havali-i Arabistan/da ola-
geldiği misilltl üzerine yazı yazılır silinir surette taraf-ı eşref-i sal-
tanat-ı seniyeden her bir mektebe lüzumu miktar ita buyurulacak
levhalara eşkal-i hurtlfu yazdırmak münasip olacağından işbu lev-
halardan mektebe başlayan sabilere birer tane verilip mesela taal-
lüm eyledikleri Elif Be Te Se Cim satırını kabilolduğu derece ol
levhaya yazdırıp harflere fethile hareke vererek Cim'e kadar okun-
duktan sonra şekl-i Elif böyledir ve bu haife Elif derler diye çocu-
ğun mümkün mertebe zihni aldığı tabir ile ifade ve bu siyak üzere
birkaç kere tekrar ve iade edeler çünki bigayetillah-i tema kabili-
yet-i sanat-ı kitabet tabiat-ı insaniyede merktlz olmağla çocuklar
kendi kendiyle kalsa bile la/b suretiyle beher hal kalemi veyahut bir
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çöpü eline aldıkta ve mürekkep buldukta kağıt ve duvar ve tahta
üzerine çizik gibi indi şeyler karalaması ve kalemi kullanması ber-
veçhi muharrer umur-ı tabiiyeden bulunmak ve elbette merkuz-u ta-
biat-ı beşeriye olan bir şeyin edna mümarese ve tekrar ile fiile çıka-
cağında şüphe olmamak müliibesesiyle h/ice efendiler bu usule
dikkat ve maharet ederek yani sıbyana bir taraftan Elijba cüzünden
okutarak ve bir tarafdan dahi berveçhi muharrer her dersini levha-
ya yazdırarak Hakteala ve tekaddes hazretlerinin feyiz ve ihsanı ile
Elijba cüzü hitamına kadar etfali filcümle yazı yazmaya alıştıralar
ve eğerçiKur'an-ı Kerim'i okutmak esnasında dahi çocuklara ders-
lerini zikrolunan levhalara yazdırarak talim ve tedris eylemeleri et-
fmin sürat ve sühUlet-i taallümlerine medar-ı külli olacağı tariften.
müstağni ise de bunda bazı ta'zim ve tevkıre münafi şeyler vuku
bulmak ihtimalatına mebni ayat-ı Kur'aniye'nin ol suretle levhalara
yazdırılarak taliminden sarf-ı nazarla atide beyan olunacağı veçhi-
le tertip olunacak lugat-ı Türki'ye ve ahlaka dair risaleyi zikr olu-
nan levhalara yazdırarak talim ve tefhim eyleyeler ve bu halde ço-
cukların bellerinde pirinçten likası çok ve mürekkebi az ve içinde
iki kalem olarak ve kalemtraş olmayarak Arabistan'da olduğu üze-
re birer devat bulunması lazımgelip eğerçi çocuklara valideyn ve
velileri hallerince birer devat alırlar ise de gümüşten olmamasına
ve kalemlerini h/ice efendiler açıp derununda kalemtraş bulunma-
masına dikkat eyleyeler ve sıbyan berveçhi muharrer okutulup yaz-
dırıldığı vakitte Cenab-ı Hakkın avn ve inayeti ve kendilerinin isti-
dat-ı hılkileri ile az müddette kuvve-i tahsiliyeleri tezayüt edip
eşMl-i hUrUfatı layıkiyle öğrenmiş olduklarından fazla hurufatın
birbirine mesela Elif sair harjlere bitiştiği vakitte ne şekil bitişir
onun Ba Ta Sa Ca diye Ya'ya kadar olan ittisali keyfiyetini ve keza-
lik Ba ve Ta ve Sa ve Cim harjlerinin ahir hurufa bitiştiği suretleri-
ni h/ice efendilerin hin-i talimde Beb Bet Bec diye irae ve ifadesiyle
ne resimde olduğunu öğrenecekleri derMr olup fakat üç dört beş
altı harjli olan laftzların harjleri birbirine bitiştiği vakitte ne suret-
le yazılır etfalonu Elijba cüzünde iken hasbettufUliye idrak edeme-
yeceklerinden ve şu kadar ki bunlara Elijba cüzünde olan eşMl-i
huruf zikrolunan levhalara yazdırılarak talim olunup da badehu
Amme cüzü şerifine çıktıklarında hatim edinceye kadar birşey yaz-
dırılmamak dahi münasip olmayacağından ve her ne kadar kendile-
rinin dersleri ileri gelip Sarf okuyacakları vakitte yazıya başlayıp
mürekkebata çıktıklarında bilutfullah-ı tema öğrenirler ise de kü-
çüklük vaktinde filcümle görmeleri ileride zahmet çekip vakt-i tah-
sili zayi etmemelerini müstelzim olacağından mesela Elijba cüzü
gibi Türki dilinden sülasi ve rubai ve humasi ve südasi isimler ve
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kelimeler ile bir lugat tertip olunacak ve her mektebe verilecek ol-
masıyla LUgat-ımezkurun sahife sahife evvelki hatm-i şerif aralığın-
da mezkur levhalar üzerine yazdırmağa ve bu vesile ile zikrolunan
üç veya dört veyahut beş ve altı harjli kelimelerin ne şekil yazılaca-
ğını yavaş yavaş öğretmeye ve işbu eşkal-i humf taliminden dolayı
Kur'an'dan olan taallümlerine halel ve tatil gelmemeğe Mce efen-
diler say ve ihtimam eyliyeler

(2.BENT)

Mektebe başlayan sıbyanı Elijba cüzü akutulduktan sonra
bend-i evvelde beyan olunduğu veçhile Mce efendiler Amme cüzü
şerifine başlatırlar ise de çünki çocukluk tabiat ve mizacınca et/lilin
telezzüz edeceği şeyler yani oyun oynamak ve bazı huysuzluklar ey-
lemek mizaçlarına galip olduğundan her ne kadar büyüdükçe ve
aklı başına gelmeğe başladıkça insanlık nedir ve insana yakışan
güzel huy hangisidir onları okumak kuvvetiyle dahi öğrenecekleri
derkar olup fakat küçüklükte güzel huylar ne olduğunu velev adını
dahi bilse faydası olacağından et//il Elijba cüzü bitip Amme cüzü
şerifine başlatıldıkta Elijba cüzünde zikrolunan üsLUp üzere
huru.fun resimlerini ve şekillerini biraz öğreneceklerinden ve bu ka-
dar yazı öğrenmeleri yazı çıkarmalarına medar olabileceğinden
kendilerine mucib-i tehzib-i ahilik olmak için şer'an ve aklen güzel
huylar nedir ve nehyolunan kötü huylar nedir onlara dair Meclis-i
Maarif-i Umumiye tarafından verilecek harekeli Türki muhtasar
ahllik-ı memduhe risalelerine başlatılıp Kur'an-ı Kerim 'den dersle-
rini aldıktan sonra Mce efendiler mezkur risaleden verecekleri
dersleri Elijba cüzünde olduğu misillu yine mezkur levhalar üzerine
yazdırarak ol suretle tlilim edeler

(3. BENT)

Sıbylinı evvelki hatm-i şerifi tekmil ve ikinci hatm-ı şerife baş-
ladıkları esnada dahi mekteplere tayin olunacak meşk hocaları
efendilerden cümle yazıların anası olan sülüs ve nesih yazılarını ta-
allüme başlatalar ve yine ikinci hatm-i şerife çalıştıkları esnada
zikr olunan hat t/ilimiyle beraber farz-ı ayn olan akaid-i diniyeleri-
ni bilmek için meşhur olan ilmihal risale-i şerifesi ile mahariç-i
hurufu ve tertil ve adlib-ı Kur'aniye'yi bilmek için kendilerine ola-
geldiği üzere meşhur olan Türki Tecvidi okutalar ve ilmihal ile
Tecvid'te olan LUgat-ıArabiye-i müstameleyi babası lisanı bulunan
LUgat-ı.Türkiye ve sıflit-ı hurufu dahi mehmaemken anlayacakları
tabir ile şerh ederek ve muin-i mekatip tayin olunan faziletlu efen-
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dilerin ifade edecekleri sühCtlet-i talim keyfiyetiyle Mce efendiler
talim ve tejhim edip ol risaleleri ezberletmeye sayedeler

(4.BENT)

Valideyni rızalarıyla beş ve daha aşağısında yani dört yaşında
mekatib-i sıbyana verecekleri sıbyandan maada sabilerin mektebe
verileceği vakit altı yaşını tekmil etmiş olduğu zaman olup işbu de-
receyi geciktirip de evladını mektebe vermeyip cahil bırakarak
emr-üferman-ı padişahiye mutavaat etmeyenler şer/an ta'zire müs-
tahak olacakarından ve omakule mektebe verilmeyen sıbyanı dai-
ma taharri etmek için müstakil memurlar tayin buyurulduğundan
ve mahallat eimml!si efendiler ve mahallat muhtarları dahi memur
olmalarıyle omakule valideyn ve velileri ve gerek sıbyan köle olup
da altı yaşında olanların sahipleri mektebe vermedikleri sıbyanı ta-
harriden hali olmayıp mahallelerinde bulunduğu halde evvelemirde
bir kere valideyn ve velileri tarafına ifade ederek dinlemedikleri
halde Meclis-i Maarif-i Umumiye'ye haber vereceklerinden bu hu-
susa hace efendiler dahi sarf-ı ejkfir ve dikkat ve mektepleri civa-
rında o misilLUmektebe verilecek sinne yani altı yaşına gelmiş olup
da mektebe verilmemiş .çocuk haber aldıkları halde o mahallenin
imam ve muhtarları vasıtasıyla babaları ve velileri ihtar ve ifade
ettirilip bunlar olhalde mukteza-yı irade-i aliye üzere çocuklarını
mektebe verirler ise matlup hasıl olmuş olacağından vermedikleri
taktirde taharriye memur olanlar tarajlarından Meclis-i mezkCtre
haber verileceği gibi onlar dahi ihbara mübaderet edeler ve işbu
ifade ve ihbar mumaileyhim tarajlarından ihmal ve müsamaha ve
kibarzadedir ve dostumdur ve akrabamdandır diye hatır ve gönül
sayarak ve garaz-ı fasid karıştırarak tekasül vukua gelir ise çünkü
bunların ahval ve keyfiyeti daima Meclis-i mezkCtr canibinden hafi
ve celi tahkik olunacağından ve bu babta v(,lkuagelen müsamaha
meydana çıkacağından ve bundan dolayı mumaileyhim hilaf-ı irade
hareket etmiş yani ketm-i töhmet eylemiş olarak töhmette müşterek
olacaklarından onların dahi haklarında muamele-i ta'ziriyenin ic-
rası mukarrer olmağın ona göre hareket eyleyeler

(S.BENT)

Sıbyan mekteplerinde balada zikrolunduğu kadar maLUmattah-
sil eylediklerinden sonra mekatib-i Rüşdiyeye alınacaklarından ve
bunların mekatib-i sıbyanda tevakkujlarına dört sene müddet had-
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di itidal mütalaa kılındığından işbu müddet içinde sıbyanın tahsil
etmiş oldukları maiUmat tensip olunacak mahal ve tahsis kılınacak
mektepte beher sene imtihan olunup imtihan indinde mekteb-i Rüş-
diyeye nakle istihkakı nümiiyan olan sıbyan mekiitib-i Rüşdiyeye
alınıp mekiitib-i sıbyanda filcümle görmüş ve okumuş oldukları fen-
lerin mafevkinde akiiidden Birgivf risalesi ve mukaddemat-ı uiUm-ı
Arabiyeden ilm-i sarf ve nahiv kitapları taallüm ve bend-i saliste
beyan olunduğu üzere mekiitib-i sıbyanda fakat sülüs ve nesih yaz-
maya başlamış olacaklarına mebni yine işbu hatların taallümü ile
beraber isteklerine göre enva-ı hututtan rika ve talik ve divanf hat-
larını ve avam-ı nasa elverecek mertebe kara cümle ve darb a'dat
misillu hesap ve rakam tahsil ettirilip saye-i şaMnede çocukların
iktisab-ı fünun ve maarif eylemelerine niyet-i halisane derkiir 01-
mağla gece ve gündüz dua-yı şaMneye müdavemet ile ifa-yı hizme-
te kıyam eyleyeler

(6.BENT)

Zikr olunan imtihanda marüzzikr dört sene müddeti tekmil et-
miş ve bu müddet sene içinde bend-i evvel ve sanfde tayin ve beyan
olunan malumatı öğrenmemiş olduğu zahir olanlar mektepten çıka-
rılmayıp ertesi seneki imtihanda yine kabiliyet peyda etmediği an-
laşılır ise bir sene daha mekiitib-i sıbyanda tevkif ile velhasıl beher
sene imtihan olunmak üzere mektebe başladığı tarihten itibaren ni-
hayet yedi sene bu mekteplerde tevakkuf ettirilmesi lazımgeleceğin-
den ve müddet-i mezbure yani yedi sene içinde dahi öğrenemeyen-
ler olur ise ziyade gabi ve ahmak demek olacağından artık o
makule sabi-i gabinin yedi sene hitamından sonra mektepte kalıp
kalmamasında valideyn ve veli ve sahibinin muhtar olmaları yani
isterler ise mektepten alıp diler ise biraz daha okusun diye ibka ey-
lemelerinde bir gune mecburiyet merkezinde bulunmamaları iktiza
edeceği derkiir olup şukadar ki işbu sıbyan mekteplerinde marüz-
zikr mahdut olan dört sene içinde Mce efendiler sıbyanın say ile
zikrolunan mekiitib-i Rüşdiyeye verilmeğe istidat ve kabiliyet kesb
ve peyda eylemelerini üzerlerine lazıme-i zimmet bilip eğer bu hu-
susta bir gune rehavet ve tekiisülleri vukubulur ise Mce efendiler
akranı beynierinde ve Meclis-i Maarif azası meyanında mahcup ka-
lacaklarını ve memduh olmayacaklarını mülahaza ve çünki bu bab-
ta vuku bulacak rehavetten tahaddüs edecek uygunsuzluk umum
sıbyana raci olarak töhmet şahs-ı vahit üzerinde kalmış olacağı ci-
hetle Mce efendiler buralarını dahi güzelce mütalaa birle mesuli-
yetten tevakki ve mübaadet edeler
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(7. BENT)

Hıfz-ı Kur'an-ı Kerim kaziye-i hasenesi farz-ı kifaye olarak iş-
bu farzın izaattan vikayesi lazımeden olmaktan naşi her nekadar
mukaddemat-ı şer'iye ve Arabiyenin öğrenmesi küçüklük halinde
sühUletli olur ise de hıfz-ı Kur'an-ı Kerim hassa-i muciziyet iktiza-
sınca insan için her sinde yani her kaç yaşında olsa mümkün olabi-
leceği güneş gibi zahir olup maa zalik küçüklükte olunan hıfzda hal
başka olacağı cümle indinde müsellem ve makbulolduğundan be-
naber-i in mekatib-i sıbyanda bulunan çocukların manada Mdim-i
tefsir-i Kur'an olan Arabi derslerine sekte verilmemek şartıyle zikr
olunan dört senenin içinde hıfzı bütün bütün bitirrneğe kemal-i isti-
dad-ı maderzadfleri zahir-i hallerinde tecrübe ve imtihan ile malUm
olan etfalden hıfza çalışmak murad eden olur ise çalıştırılıp müd-
det-i mezkureyi mürur ederek itmam-ı hıfz etmeyenlerin derece-i
zekavet ve kuvve-i fehm ve kiyasetleri Meclis-i Maarif tarafindan
tetkik ile hıfzını dinletinceye dek yine Meclis-i mezkurun reyi ile ib-
kası caiz olacağından Mce efendiler bu hususta dahi ol suretle ha-
reket eyleyeler

(8.BENT)

Vücuhat-ı Kur'aniye'nin taallüm ve neşrine dikkat-i lazımeden
olarak fakat bunun sırası ekseriya Kur'an-ı Kerim'i hıfzdan sonra
olacağına ve sıbyan dahi ba 'de ikmQl-il hıfz mekatib-i Rüşdiyeye
nakl olunacaklarına ve vücuhat-ı Kur'aniye'yi okumaya hahişli
olanların mekatib-i Rüşdiyede okunacak fünun ve ulUmun tahsilin-
den sonra vücuhat taallümüne istidadı hasıl olabileceğine binaen
ol emr-i müstahsenin mekatib-i Rüşdiyeye verilecek talimat sırasın-
da keyfiyeti beyan olunacağından ve bu takdire göre zikrolunan.
vücuhatı isteyenlere mekatib-i Rüşdiye hocalarının okutmaları la-
zımgeleceğinden bu cihetle mekatib-i sıbyan hocalan efendiler
vücuhat talimine saif-ı efkô.r ve zahmet eylemeyeler

(9.BENT)

Bazı mekteplerde etfal-i zükur ile etfal-i inas muhteliten bir
yerde oturtulmakta olup halbuki bu keyfiyet mültezem-i ali bulunan
. usUl ve adab-ı terbiyete münafi olduğuna ve bu suretle etfal-i zükur
ve inasın mektepler sıralarında ihtilat ettirilmesi caiz olmayacağı-
na binaen Mce efendiler etfal-i inasın sıralarını etfal-i zükur sıra-
larından başka olarak tefrik birle bu hususa yani etfal-i zükur etfal-
i inas ile aşırı sohbet ve ülfet ve ihtilat ettirilmemesi emr-i ehemmi-
ne kemaliyle dikkat edeler
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(10. BENT)
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Sıbyan mekteplerinin bazılarında şart-ı vakıf üzere muvazzaj
baş halife olup ve bazısında dahi olmayıp iiikin hiice efendilerin
mevani-i şer'iye ve umur-ı zaruriyeleri vukuunda çocukları okut-
mak üzere talime muktedir ve liyakat ve ehliyeti ledelimtihan zahir
olacak efendilerden vazife-i layıka ile birer baş halife tayini irade-i
hayriyet iide-i hazret-i şehinşahf mukteza-yı alfsinden olarak bi-
mennihi teiila mekteplerin birbirlerine buud ve kurbu cihetleri ile
tesviyesi sırasında halifesi olmayan mekteplere baş halife tayini hu-
susuna bakılacak ise de elhiiletü hiizihi gerek halifesi olan ve gerek
olmayan mekteplerde çünki çocukların dersleri bir siyakta olmayıp
başka başka olacağından bunların hiice efendiden aldıkları dersle-
rine bend-i evvelde beyan olunduğu veçhile levhalara yazacakları
yazılarına takviyet gelmek için kendileriyle müzakere zımnında bir-
kaç hatm-i şerif eylemiş olan müstaidfn-i etfiilden dersleri bir bulu-
nan sıbyana başka başka halifeler tayin birle işbu halifeler ders le-
rinde bulunan şakirdlerden hangisiyle müzakere ederler ise ol
derste bulunan başka şakirdler dahi müzakere eden halife ve şakir-
din yanlarında mevcut olarak olunan müzakereyi dinlemeleri ken-
dilerine çarçabuk derslerini öğrenmeye ve bellemeye sebep olaca-
ğından hiice efendiler bu usule dahi riayet ve dikkat edip işbu
müzakerecilere mektepçe halife tabir edeler

(11. BENT)

Mektebe başlamış olan çocuklardan pederi ve akrabası veya-
hut sairi ile taşraeya) giden olur ise çünkü bimennfhi teaiii saye-i
hazret-i şahiinede taşralarda olan mektepler dahi Asitane-i şevket
aşiyanede olduğu gibi hüsn-i suret bulacağından eğer ol çocuk git-
tiği taşra mahallerde bulunan mektepte mukaddem bıraktığı ders-
ten başlayıp vaktin i zayi etmeyerek ve dersini ilerleterek hfn-i av-
detlerinde kendilerinin mekiitib-i sıbyana mahsus olan ulUm ve
finun(u) görmüş oldukları bilimtihan tebeyyün ederse olhalde mek-
teb-i Rüşdiyeye gidecek olmalarıyla Rüşdiyeye mahsus ulUmu ora-
da tahsil edecekleri malum olup iiikin henüz tekmil etmemiş bulu-
nurlar ise o makueleYler yine mekiitib-i sıbyana gidecek
olduklarından hiice efendiler bunlara taşrada okuduğu miktarın
fevkinde kalan ulum risalelerini talim ile tekmil ettireler

(l2. BENT)

Marüzzikr mekiitib-i sıbyanda bulunan etfiilden Dersaadet'te
bir mahalleden diğer mahalleye veyahut sayfen Boğaziçine ve Bo-
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ğaziçinden Dersaadet'e bilicap nakillerinde dahi baLiiabeyar: olun~
duğu üzere taşraya gidip gelme usUlünün icrası liizımgelıp yanı
bunların hfn-i nakillerinde gidecekleri mektepler hilceleri efendiler
evvelki mekteplerde okudukları derslerin mafevkinden başlatalar

(13. BENT)

Berveçh-i muharrer taşraya gitmiş olan çocuk ba'del avde me-
kiitib-i sıbyiin ve Rüşdiyeye "!"G.hsusolan uLUmve jünunu taşrada
tahsil etmiş olarak Mekteb-i Idadiye ve Tıbbiye ve Harbiye ve Bah-
riye misillu mekiitib-i siiireye gitmek murad eyledikleri halde bilim-
tihan miirülbeyan mekiitib-i sıbyiin ve Rüşdiyede okunacak ulumu
tahsil eyledikleri tebeyyün eder ise müsaade olunup etmediği tak-
dirce müsaade olunmayacağından hilce efendiler bu hususa dahi
takayyüt ve dikkat edeler

(14. BENT)

Ber minval-i meşruh gerek taşraya ve gerek müsteciren veya-
hut temellüken bir mahalleden diğer mahalleye ve sayfiye ve şitai-
yeye nakl ve azimet eden etfiilin beriki mekteplerde dersleri nerede
kalmış ise gittikleri yerlerde dahi oradan başlamaları için hilce
efendiler taraflarından yedierine birer pusula ita olunup sayfiyeden
avdetlerinde dahi yine siyiik-ı mezbur üzere hiice efendiler birer
pusula vereler

(ıs. BENT)

Siiye-i şevketviiye-i hazret-i şiihilnede kiiffe-i mekiitip hiiceleri
efendilerin liiyıkı veçhile cihet-i maaş ve mediir-ı intiaşlarına ve
mekteplerin varidatına bakılacak olduğundan haftalık vermekten
dolayı aczi olan kimselerin evliidından hiice efendiler kat'a haftalık
ve kömür baha gibi şeyler mutalebe etmeyeler

(16. BENT)

EtfaL-i ibadullahın ilim ve hüner ve hat ve hesap hüliisa enva-ı
kemiiliit-ı insaniyeyi müstelzim olan ulum ve jünunu okuyup ve öğ-
renip cahilikten ve hayvanlıktan kurtularak insan-ı kiimil olmaları
mahza padişahımız halife-i ru-yi zemin dô-me ilii yevmüddin efendi-
miz hazretlerinin kiiffe-i ibiid hakkında derkiir olan hüsn-i niyiit-ı
merhamet ayiit-ı şiihilneleri muktezasından olduğuna binaen sıb-
yiin-ı siilijüzzikr altı yaşına vardıklarında mektebe verilmek husu-
sunda gerek ağniya ve gerek fukara ve köle ashabı ve eytiimın veli-
leri ve vasileri mecburiyette beraber olup bu babta viihi ve şer' ve
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akla münafi olan özürleri kabul olunmayacağına ve mesela halk ev-
ladını mektebe başlattıklarında ehibbasına it'am-ı taam ve hfice
efendileri ve çocukları zemzeme-i ilahı ve amin ile celp ve ikram gi-
bi icra etmekte oldukları tekellüfat-ı mu'tadeden dolayı bazı ashab-
ı zarwet tarafından tekellüfat-ı mezkarenin icrasında kudretim yok-
tur deyne daçar olacağımdan eviMımı mektebe veremiyorum veya-
hut hfice efendiye haftalık bulmakta aczim olduğundan gönderemi-
yorum yollu özür eylemeleri melhuz olup halbuki omakule
tekellüfü icra edenler mürüvveten icra ve ifa etmekte oldukları ci-
hetle buna mümanaat olunmayacağı gibi tekellüfat-ı mezkare zaten
levazım-ı şer'iyeden dahi olmayarak bahusus mücerret gayret-i ak-
ran mülahazası ve ibram-ı akraba ve nisvan daiyesi ile olduğu va-
kitte icrası muvafık-ı şer'i şerif olmadığından olveçhile vukubula-
cak itizara dahi kulak asılmayacağına mebni omakule acezeden
bulunan kimseler hemen evladının ellerinden tutup ve mektebe gö-
türüp evladım dinini ve şerait-i islamiyeyi bilip ve yazı yazıp hesa-
bını öğrenip adam olsun niyetiyle başlatmaları lazımgeleceği cihet-
le hfice efendiler bu maddeyi dahi bilip bend-i rabide beyan
olunduğu veçhile o misilla etfalin esbab-ı muharrereden dolayı
mektebe vermediklerini işittikleri halde Meclis-i Maarif tarafına ih-
bar ve ifade eyleyeler

(17.BENT)

Mekteplerin cuma günlerinde bütün bütün ve perşembe günle-
rinde yarım tatilleri olup çünki Padişahımız vetinimet-i bfminneti-
miz şehinşah-ı alem efendimiz hazretlerinin matlub ve mültezim-i
al-i müıakaneleri olduğu veçhile etfalin sür'at-i kesb ve tahsil-i ilim
ve marifet eylemeleri zıfnnında zikrolunan perşembe günleri yarım
tatilinin men 'iyle tatilat-ı mekatibin bundan sonra yalnız cuma gün-
lerine hasr ve tahsisi balada zikri sebkat etmiş olan Meclis-i Mu-
vakkatte müzakere ve tasvip olunmuş ve filhakika ol suretle haftada
iki gün tatil çocukların matlup olan sür'at-i tahsilierine bir nevi
mani olabileceği vareste-i kayd-ı delil idüğünden ba 'dezın hfice
efendiler mektepleri tatilini yalnız cuma günlerine hasr edeler ve
şehr-i ramazan-ı şerife ve bayramlara beşer gün kalarak tatil olu-
nup fakat ramazanın evvelki ve bayramların beşinci günleri mekte-
be gelinmeğe başlanıp eyyam-ı ramazan-ı şerifte dahi minel-kadim
olageldiği gibi birer azM olarak çocukları dörder beşer saat oku-
tup mekteplerden azM ve yaz ve kış ve sair mevsimlerde dahi ak-
şam azMını muın efendilerin ifade edeceği saatte icra ve itiyat ede-
ler
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(18.BENT)

Saye-i ihsanvaye-i cenflb-ı mülukanede bazı fukara evlMına
verilmek üzere zikrolunan sıbyan mekteplerine icabı miktar pirinç
devat vakıf suretiyle ihsan buyrulacağından ve bunların emanet
malolduğu malUm olmak için deftere kaydolunup üzerlerine birer
işaret dahi vazolunması tasmimat-ı aliye icabından bulunduğundan
bimennihi teô.la bunların hfn-i itasında o gune fukara et/ô.line birer
tane verilerek temiz tutulmasına ve kayıp ve şikest olmamasına ve
çocuklar mektepten çıktıkları veyahut ahir bir mektebe gittikleri
halde ellerinden alınıp mektepte hıfz ve tevkif kılınmasına hô.ce
efendiler takayyüt ve ihtimam eyleyeler

(19.BENT)

Hace efendilere herkes haline göre şehriye birer kuruştan oni-
ki kuruşa kadar beher haftaya taksim ile vermekte olduklarından
yine bu usul-i kadıme kemô.kan icra olunup yani hô.ce efendiler bu
veçhile alıp fakat zikrolunduğu üzere ayda bir kuruş dahi vermeye
iktidarı olmayanların çocuklarından haftalık mutalebe eylemeyeler

(20.BENT)

Çocuklar mektepte dersinde ve okumada ve gerek azad olup
konağına ve evine gider ve menzillerinden mektebe gelir iken yol-
larda veyahut evlerinde haşarılık yolunda ve valideyninden ve veli
ve maliklerinden gizli şer'an ve aklen mezmum olan bir kabahat ey-
ledikte o misillu kabahat eden ve dersini okumakta tekasül ve tem-
bellik eyleyen çocukları hô.ce efendiler ayaklarını ve kız ise ellerini
falakaya koyup değnek ile darp ederek te'dip edegelmişler ise de
böyle falaka değnek ile darp şer'i şerifte olmadığından terk olunup
icabına göre rıjk ünevazişle mektebe ısındırmak muamelesini icra
eyleyeler ve hususan dersine güzel çalışan ve rızacuyane edep üze-
re harekette bulunan ve vaktiyle mektebe gelip giden et/ô.l hakkında
diğerleri görüp şevk ve gayrete gelmek ve kendilerinin dahi ziyade
çalışmalarına ve iktisab-ı edep ve maarife say eylemelerine medar
olmak için hô.ce efendiler aşağıda duran minderinden kaldırıp yanı-
başında izzet ve taltif için bir minder vaz'ıyle ol mindere azM vakti-
ne kadar oturtup ve sayini artırdıkça daima kavlen ve vaz 'an tahsin
etmek ve muamele-i lutjiyye-i mu'tMesinin fevkinde bir nevi taltif
ile bu makulelere ancak derslerine say için et/al arasında başkaca
bir şan ve meziyet vermek ve valideynine dahi sayini ihbar ile taltif
eylemelerini iltimas etmek suretlerini icra edeler ve çocukların ka-
bahatleri dahi berveçhi muharrer derste şeriki olan çocuk hô.ce
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efendinin maksudu üzere dersini güzelce okuyup bellemiş olduğu
halde onun yalnız tekasül ve tembellikten naşi okuyup çalışmaması
cihetiyle dersi geri kalmış olmasından veyahut salijüzzikr okutula-
cak Ahliik risalesinde tafsilen yazılan fena huylardan birini işleme-
sinden ibaret olarak eğer dersce kabahati vukubulur ise ol kabahat
eden çocuk her kimin evlMı olur ise olsun akranı olan sıbyan ara-
sında utanacağı keyfiyetle meselii üst başta olan minderini yaz ise
hiice veyahut halife efendinin görebilecekleri mahalde olarak mek-
tep kapısı haricine ve eğer kış mevsimi ise mektebin dahilinde kapı-
nın yanına konulup hiice efendi söğüp ve döğmeksizin yalnız dargın
çehre ile ol mahalde oturtmak ve kulağını incitmeyecek kadar çek-
mek ve ın ve namusa dokunmayacak surette acı söz söylemek mi-
silla şer'an caiz olabilen ta'ziri icra edeler ve kabahati daha ziyade
olduğu surette hiicenin münasip gördüğü miktar ayakta durdurul-
mak ve ayakta durdurulduğu müddet boş bırakılmayıp mektep hali-
feleri tarafından bilmünavebe dersi her nerede ise tekrar be tekrar
okutturulmak gibi hem kendisine faydayı müstelzim olacak ve hem
de ziyade ezayı mucip olmayacak surette ve filcümle vücutça müte-
essir olacak hizmetlerde kullanmak ile azM olununcaya değin mek-
tepte bu terbiye ve ta 'zirden birini icra eyledikten sonra valideynine
ve velisine sizin çocuk derse çalışmıyor diye şikayet haberi gönde-
reler ve kabahati kötü ve çirkin huylar cihetiyle mesela azaya ve eş-
hilsa sebb etmek ve ahirini darp etmek ve risale-i mezkarede yazı-
lan bed huylardan birini etmekte olur ise etfiii müteessir olmayacak
surette yaban asması veyahut yasemin çubuğu gibi yumuşak şeyler-
le falakaya yatırılmayarak ve aza-yı nazikesi gözetilerek velil(!rinin
izni ile tahammüllerine göre darb-ı hafifile darp ve te'dip edeler ve
akaid-i lsliimiye kitaplarında muharrer olduğu veçhile yedi yaşında
ve mafevkinde bulunan etfale abdest almak ve namaz kılmak ile ta-
haııak ve ülfet eylemeleri için velileri tarafından emir ve tenbih
olunması lazımeden idüğünden hiice efendiler ol yaşlarda bulunan
etfiiiin mektepte iken namaz vakti duhUl eyledikte abdest alıp na-
mazlarını kıldırmağa ihtimam ve dikkat edip bunlardan on yaşını
tekmil etmiş olanlar tenbih olmayarak namazıarını kılmakta tekasül
ve rehiivet ederler ise yine velileri izni taalluk ederek el ile darp ve
te'dip ve eyyam-ı ramazan-ı şerifte namaz misilla ülfet etmeleri için
sinlerine göre oruç tutmak ile dahi emir ve tenbih edeler

(21.BENT)

On dokuzuncu bentte zikr ve beyan olunduğu üzere hiice efen-
diler haftalık vermeğe muktedir olmayan erbab-ı zaruret etfalinden
haftalık ve kömür bahası ve h'in-i bed'lerinde ikramiye vesaire mi-
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sillu akçe mutdlabe ve ahz etmeyeceklerinden bundan dolayı taraf-ı
eşref-i saltanat-ı seniyeden cebr-i noksan olmak üzere kendilerinin
bilmüzakere istihsal-i esbab-ı mesruriyetlerin.e bakılacağı musam-
mem olmağın herhalde daavdt-ı hayriye-i cendb-ı şdMneye muva-
zabet ve lfd-yı hüsn-i hizmet eyleyeler

(22. BENT)

Gerek ağniya ve gerek avdm-ı nastan her kim olur ise olsun
vakti geldikte evlMını ve eytdm ve guldm makUlesini dahi veli ve
asMbı evveld mekteb-i sıbydna ve ba'dehu müddeti hitamında imti-
han olunarak mekteb-i Rüşdiyeye verip orada dahi mahsus olan
ulum-i ldzımeyi okumadıkça ve okuduğu ve tahsil ettiği imtihan ile
tebeyyün etmedikçe alıp bir kdr ve sanata verememeğe mecbur ve
bu mecburiyet dahi zat-ı hümayun-ı hildfetpendhinin livechilldhi te-
dld katıbe-i teb'a-i saltanat-ı seniyeleri hakkında derkdr olan şidr-ı
celil-i şefkat ve merhamet-i mülUkdnelerinden naşi te'sis ve takriri
irade-i hayriyet mu'tMe-i şehinşdhileri iktizd-yı azisinden olan ter-
biyet ve ısldh-ı umum teb'a hakkında vaz' olunan nizamatın vehn ve
halelden muhafaza ve vikayesi tasavvurundan ibaret olmağla Mce
efendiler dahi bu hususun tetkik ve taharrisinden Mli olmayalar ve
elhaletüMzihf mekdtib-i sıbyana verilecek sinn-i mahdut olan altı
yaşını tecavüz etmiş ve fakat muzayaka-i halinden dolayı valideyni
kdr ve sanata vermeğe mecbur bulunmuş ve sinleri dahi yedi yaşın-
dan onbir ve nihayet onüç haddine resıde olmuş olan sıbydnın kdr
ve kesblerine mümanaat olunmayıp şu kadar ki bunların akdid-i di-
niyeye dair ulUmu mekdtipte öğrenmeye sinlerinin müsaadesi ola-
cağı ecilden ulum-ı muktaziyeyi öğreninceye kadar yine bunlar be-
her gün sabahları mekdtib-i mezkureye gelip birer ders alarak
bMehu.işlerine azımet eylemeleri ve çünki bdldda beyan olunduğu
vechile işbu sıbydn mekteplerinde okunması meşrut olan ulum ve
ftinun meaden ve maaşen kdfi olmamak ve bunun derece-i matlube-
ye ısdli mekdtib-i Rüşdiyede tahsile mevkuf bulunmak hasebiyle zik-
rolunan esnafvesaire evladından kiber-i sınde bulunanlar mekdtib-
i sıbydna mahsus ulUm ve ftinunu ba'del ikmal mekdtib-i Rüşdiyeye
alınıp esnaftan olanlar bu mekteplerde dahi kezalik sabahları birer
ders aldıktan sonra işlerine gitmeleri ve mekdtib-i Rüşdiyeye siydk-
ı mezbur üzere tamam iki sene müdavemete icbar olunarak ba 'dehu
daire-i mecburiyetten azdde olmaları ve meseld bunlardan sinni
onüç haddine takarrüp ederek mekdtib-i sıbyanda ulum-ı mahsusa-
yı ikmal birle bilimtihanzikrolunan mekdtib-i Rüşdiyeye dahil ve
bir müddetçik devam ile sinni tamam onüç raddesine vasıl oldukta
mezkur mekteplere nekadar müddet devam etmiş olur ve onun üze-
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rine zikrolunan iki sene müddet-i mahdudeyi ikmale ne miktar vakit
lazımgelir ise nizam-ı mevzuunun husUl-i usUl-i ıttıradisi zımnında
ol müddeti ikmale kadar yine mekatib-i mezkureye müdavemetle bi-
rer ders alarak itmam-ı müddet-i mahdudeye icbar olunup ondan
sonra tahyir olunmaları ve bu usulde kendilerinin bir gune mecbu-
riyet tahtında bulunmaması ve sin-ni mezkurun fevkinde olan yani
onbir yaşından on altı yaşına kadar bulunan b'ivayegan-ı ilim ve
maarifin dahi esnaftan oldukları halde kezalik beher gün mekatib-i
sıbyana ve ba 'dehu mekatib-i Rüşdiyeye gelip birer ders alarak za-
ruriyat-ı diniyelerini öğrenmeleri ve mesela z'ikudret evlMından
olup ve esnaftan olmayıp da serseri gezer makuleden olur ise o ma-
kulelerin nizam-ı daimfye tatbikan külle yevm devam eylemek üzere
bilicbar dört sene müddet mekatib-i sıbyanda ve iki sene müddet
dahi mekatib-i Rüşdiyede tahsil-i ulum-ı lazıme eylemeleri irade-i
seniye mukteza-yı alisinden olmağla işbu bend bend zikr ve' beyan
olunan hususat-ı hayriyeyi ber mucib-i irade-i seniye icra ile cüm-
lemize vacip olan dua-yı beka-yı hazret-i zılyetpenah'iye can ve gö-
nülden mevazıbet ve müdavemet vacibe-i zimmet ve lazıme-i diya-
net olduğu müstağni-i beyan ve işaret olmağla heman Hakk-ı
sübhane ve teiila hazretleri zat-ı şevketsimiit-ı hazret-i şehinşahi
imam-ül müslim'in ve halife-i ru-yi zem'in vel'inimet-i alemiyan ve
bais-i emn ü emiin-ı kaffe-i teb'a ve z'ir-i destan Padişahımız efendi-
miz hazretlerini ila kıyamessiia taht-ı saltanatta payidar ve bunun
gibi nice nice asar-ı hayriyeye muvaffakıyet ve enva-ı fevz ve idal
ve şevket ile mazhar-ı mesarr ve niiil-i ücur-ı b'işümiir eyleye amin

(23.BENT)

Cenab-ı vacib-il vücut Padişah-ı d'in-i islam ve şehinşahı
mebzul-il in 'am dô.me fi er'iketilhilafeti miidam-el eyyam efendimiz
hazretlerinin ve kendilerine ved'ia-i cenab-ı kibriya olan kaffe-i be-
rayanın husUl-i kemiil-i asayiş ve rahatlarına ve saadet-i hal ve em-
niyet-i can ve mal kaziyelerine masruf buyurulan LUtfve himmet-i
şaMnelerinden başka dünya ve ahirette sebeb-i fevz ve necatımız
olan ulum ve ma 'rifetin neşr ve terviciyle herkesin indallah ve id-
nennas mezmum bulunan rezUet-i ceMietten kurtulup iktisab-ı ilm
ü kemiil eylemeleri esbabının istihsaline vüfUr-ı say ve ihtimam bu-
yurmaları nimet-i celUesinin cümlemiz hakkında derkar olan hayr-ı
am 'im ve nef-i ces'imini bilip ifa-yı teşekkür ve mahmideti zımnında
padişah-ı eniim hazretlerine ve halce ve sıhhat-ı vücutça zat-ı va-
cib-il vücut hazretierinin bizlere verdiği bunca ala ve atayanın si-
pas ve senası ma'rızında cenab-ı hallak-ı alam hazretlerine dua ey-
lemek vacip olduğuna mebni çocuklar sıgar-ı sinierinde d'in-i islam
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ve padişah-ı enam ne demek olduğunu anlayıp ve bu nimet-i ulyaya
şükrün vücubunu idrak eyleyip ömrü oldukça eda ve ifasını unut-
mamak ve bununla tahalluk eylemek için beher ikindi azadı vaktin-
de bir fatiha-i şerife ve üç ihlas-ı şerif okutturulduğu akabinde bir
kere de zırde yazılan duayı tilavetle çocuklara bir ağızdan amin ça-
ğınalar

Bismillahirahmanirrahim Elhamdülillahirabb-il Q/emın vessa-
lI1tüvessell1mü ala seyyid-il mürse/ın ve ala alihi ve asMbini ecma-
ın Hakk subMnehu ve teQ/a hazretleri vellnimetimiz olan padişah-ı
din-i Islam ve bais-i asayiş-i enam Sultan Abdülmecit Han halle-
dallahu mülkehu ila yevmiddın efendimiz hazretlerinin ömrünü ve
nusretini ve şevketini müzdad ve her bir maksUd-ı hümayun-ı şaM-
nelerinin husulüyle zat-ı şaMneleri bermurat ve işbu mektepler ih-
sanında muvaffakıyetleri misillu nice nice hayrat ve hasenata ve
şan-ı devlet-i Islamiyeye dair enva-ı meratibe mazhar eyleyüp ve
bilcümle erkiin ve ulema ve vüzera ve kiiffe-i hademe-i saltanat-ı
seniyeye tevfikler ve asakir-i berriyye ve bahriyye ve haccac ve mi-
safirine selametler ve kiiffe-i asMb-ı hayrat ve bilcümle mevta-yı
mü'minın ve mü'minata mağfiretler ihsan eyleye amin

Ff 21R Sene 1263
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