OKULA GAZETE SOKAN Ö~RETMEN AL~~SUAVI
VE GÜNÜMÜZ E~ITIMINDE BENZER GIRI~IMLER
Doç. Dr. YAHYA AKYÜZ
Okulda gazetenin ders arac~~olarak okutulmas~~konusunda az
ileride görülece~i gibi Fransa'da çok yeni bir giri~im vard~r. E~itim
çevrelerinde bu giri~im ilgi ile kar~~ lanmakta ve orijinal bulunmaktad~ r. Oysa gazetenin okula bir e~itim arac~~olarak sokulmas~= yararl~~
olaca~~~görü~ ünü Ali Suavi yüz on iki y~l önce ortaya atm~~t~r. Fakat
bu görü~~ve ta~~d~~~~anlam ~imdiye dek ara~t~rmac~lar~n dikkatinden
kaçm~~t~ r. Onun kültür ve e~itim tarihimizdeki bu ilginç giri~imini
ayd~nl~~a kavu~turmak, yerli, yabanc~~bilim ve e~itim çevrelerine
tan~tmak gerekir.
Ali Suavi (1839-1878) Tanzimat döneminin önemli fikir adam~,
gazeteci ve ö~retmenlerindendir 1. 1857'de kurulan Maarif Nezareti
makam~ na ilk geçen Abdurrahman Sami Pa~a zamarunda s~navla
Bursa Rü~tiye okuluna ö~retmen olarak atanm~~t~ 2. Ali Suavi ö~retmenli~e bu ~ekilde ba~lad~. Fakat o, tart~~may~~seven, yeni fikirlere
sahip bir ö~retmendi ve üstelik çok gençti. Oysa Bursahlann gözünde
"muallim" demek ya~l~~adam demekti. Bu nedenlerle Bursa'dan
uzakla~ur~ld~.
Bu kez Filibe Rü~tiyesine atand~ , ama orada da sakin durmad~.
Kentin camilerinde "va~z" biçiminde siyasal nitelikte konferanslar
verdi. Mutasarr~f bu ate~li ö~retmeni halk~~ayaklanmaya te~vikle
suçlay~p azlettirdi.
Ali Suavi bu olaydan sonra Istanbul'a döndü ve Muhbir gazetesinin ç~kmas~ nda görev ald~ 3. Yine camilerde siyasal ve güncel konu~Ali SuavVnin e~itim ve kültür tarihimizdeki yeri için bkz. Yahya Akyüz,
Türkiye'de Ö~retmenlerin Toplumsal De~i~medeki Etkileri (18413-1940), Ankara, 1978,
S. 48-5o.
2 Bir biyografisinden Bursa'dan önce Simay'da da ö~retmenlik yapt~~~~anla~~l~yor: Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Ali Suavi ve Ç~ra~an Saray~~Vak'as~, Belleten,
II. Kânun 1944, Say~~29, C. 8, s. 74.
3 Bu gazete hakk~ nda bkz. Ihsan Sungu, Muhbir Gazetesi, Ayl~k Ansiklopedi,
May~s 1945, C. 2, NO. 13, S. 401-404.
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malar yap~yordu. Bir ara gazete kapat~ld~, kendisi Kastamonu'ya
sürüldü. Oradan Londra'ya kaçarak Muhbir'i ç~ karmaya devam etti.
Sonra Paris'te Uhlm Gazetesini ç~kard~.
I. Me~ rutiyetin ilan~~ile yurda döndü ve Galatasaray Lisesi
müdürlü~üne getirildi. Orada Frans~z, Bulgar vb. yabanc~~ ö~retmenlerin zararl~~eylemlerini önlemeye, ö~renciler aras~ na disiplin
sokmaya çal~~t~. Fakat bu çabalar~~ resmi makamlar~n ho~una gitmedi
ve bir y~l sonra azledildi. 1878'de Abdülhamit'i devirmek amac~yle
saraya düzenledi~i bask~nda öldürüldü.
Ali Suavi, Muhbir'in 25 ~aban 1283 (~~Ocak 1867) tarihli ilk
say~s~n~ n önsözünde, "ilim ve irfan~n men~ei s~ byan mektepleridir
(ilkokullar)" diyor ve ekliyordu : "Bizim gazete mekteplerde dahi
okunma~a elveri~lidir. Mukaddimemizde gazetenin ne oldu~unu
tarif etmi~tik. Ç~kar~lacak niishalardan meccanen mekteplere verece~iz. Fakat ~imdilik ancak on be~~kadar mektebe verebiliriz. Bu ise
Istanbul gibi bir büyük beldenin mekteplerine yeti~mez. Ehli hay~r
olan zevat~n dahi yard~ m etmesini umar~z. Her kim bu hayra nail
olmak isterse Muhbir matbaas~na isim ve ~ öhretini ve müddetine göre
akçesini göndersin. Ilan ederiz ve ~smarlayaca~~~mektebe veririz."
Muhbir'in 3. say~s~ nda Vehbi Efendi ad~ nda bir zat~n Sinop
Rü~tiyesini gazeteye abone yazd~rd~~~na ili~ kin bir haber görüyoruz.
Ali Suavi okulda gazete okutulmas~na ili~kin bu giri~imi ile
okullar~~yurt ve dünya sorunlar~na açmak istemi~ tir. Nitekim, birinci
say~n~ n önsözünde gazetenin kitle ileti~im arac~~olarak önemini ve bir
ülkedeki zihniyet de~i~ikli~inde oynayabilece~i rolü güzel belirtir:
"Kimsenin kimseden haberi olmayan vakitler geçmi~, bir kav~nin
nice y~llar tecrübe ile meydana getirdi~i marifet ve sanat~~di~er bir
kav~nin pek az müddette haber alabilmek vakti gelmi~tir. Çünkü
karada, deryada vukubulan seferlerle ke~ifler bilmedi~imiz yerleri
bize bildirmi~tir ve tan~mad~~~ = kavimleri tamtm~~t~r. Hususan
vapurlar ve telgraflar bütün dünyay~~güya bir mahalle hükmüne
koymu~ tur. Bu cihetle ecnas-~~nas (çe~itli insanlar) ile ihtilat (kar~~la~~p görü~ meler) artm~~t~ r ve günden güne ziyadele~mekte bulunmu~tur." Suavi, bu durumun yeni bir çok gereksinme ve gerekler (levaz~m)
ortaya ç~kard~~~ n~~söylemektedir: Insanl~~~n ne oldu~unu bilmek
gere~i, her nerede ve kimde olursa olsun "marifet, hikmet ve sanat~"
almak gere~i, çe~itli uluslar~ n durumlar= bilmek gere~i, bir kelime ile
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"mahallemiz hükmüne girmi~~olan dünyada" neler oldu~unu, neler
olaca~~n~~tan~ma, ö~renme gere~i...
~~te bütün bu gerek ve gereksinmeleri bas~ m ve yay~m fenni ve
sanat~~giderebilir. Özellikle gazete, "okuyanlara her yeri gezdirir ve
her âdeti gösterir ve her hâdiseyi i~ ittirir ve garaib-i âlemi seyrettirir
ve acaib ve esrâr-~~âdemi bildirir, hasenata tergib eder (iyi i~lere
özendirir), seyyiattan terhib eyler (kötü ~eylerden al~kor) ne acep
kitapt~r".
Böylesine hayret ve hayranl~k uyand~r~c~~bir araç olan gazetenin
okulda okutulmas~~giri~imiyle Ali Suavi asl~nda ülkenin siyasal düzeni
ve medrese ile uzun süreli bir mücadeleye giri~mi~~oluyordu. Gerçekten bu, her~eyden önce siyasal düzene kar~~~bir hareketti, çünkü mutlak~yet rejimleri halklar~n~ n dünyada olup bitenleri, "dünyada olacaklar~", ba~ka bir deyimle toplumlar~n geli~me yönlerini ö~renmelerini istemezler. Nitekim Muhbir de bir süre sonra, "hükümet aleyhine
zihinleri bozabilecek baz~~ekâzib ve erâcif (yalan ve uydurma sözler)
yay~nlad~~~" gerekçesiyle Maarif-i Umumiye Naz~r~~Ahmet Kemal
taraf~ndan kapat~ld~. Oysa Muhbir'in yapt~~~, çe~itli iç ve d~~~politika
konular~n~~ciddiyetle de~mek ve okuyucuya sunmak, ba~ ka bir deyi~le
yurt sorunlar~na ili~kin okuyucunun bilgisini art~rmak, hükümetin
tutumunu ele~tirmekti.
Öte yandan Ali Suavi, okula gazeteyi sokmakla medreseye kar~~~
da eyleme giri~mi~~oluyordu. Çünkü medrese, belli ve geleneksel
kitaplann d~~~nda bir kitap veya yaz~y~~reddediyordu. Hele gazete
gibi güncel olan, politik, sosyal konular~~ i~leyen bir "acaib kitab~"
benimsemesi dü~ ünülemezdi... Böylece Ali Suavi medresenin de~i~en
dünyay~~tümden reddedip içine kapanmas~na kar~~~ç~km~~, bu tutuma
darbe indirmi~~oluyordu.
O, okula Muhbir'i sokmakla medreseyi iki yönden daha y~pratm~~~
oluyordu: Medresenin a~dan diline kar~~~ Muhbir'in "adi lisan ile yani
herkesin anlayabilece~i ibarelerle yaz~laca~~n~" söylüyordu. Bundan
ba~ka medrese e~itim sistemine kar~~~da Muhbir'de çok ~iddetli ele~tiriler kaleme almaktayd~. Bu ele~tirilerden birinde der ki:
"Halk~~`okuyunuz' diye te~ vik ediyoruz ama, 'ne okuyal~m, nas~l
okuyal~m, neler okuyal~m' diye bize sual etmi~~olsalar buna kâfi ve
~âfi bir cevap veremiyoruz. Çünkü, `usül-ü medrese üzere okuyunuz'
demi~~olsak, bu türlü okumak ile tahsil en a~a~~~on be~~seneye tevakkuf eder (ba~l~d~ r); bu müddet ise elbette herkesin gözüne çok

YAHYA AKYÜZ

440

görünür. Melhusus, olveçhile on be~~senede tahsil olunacak ulûm ise
hemen dört senelik ~eyden ibarettir. ~~te bu dört senelik ilim için
on be~~yirmi sene vakit telef edenlerin içlerinden eslaf-~~muhakkikin
gibi zevat-~~kiram zuhur etse (gerçe~i ara~t~ran eski sayg~de~er ki~iler
gibi olanlar ortaya ç~ksa) bari, bu da olmuyor. Demek olur ki bizi
ilimden mahrum koyan sebeplerin ba~l~cas~~talim ve taallüm (ö~retim
ve ö~renim) usûlünde vukubulan kusurdur." 4
Ba~ka bir yerde de "cahil" bir adam~n gazeteye gönderdi~i bir
mektup zikredilerek medrese sistemi ele~tirilmektedir. Kamm~zca
Ali Suavi ele~tiride çarp~c~l~k olsun diye kendi dü~üncelerini bir
"cahil" adam~n kaleminden sunmaktad~r. Bu yaz~da, "herkesin medrese usülü" ö~renim görmesini isteyen medreseye kar~~~ gk~lmakta ve
sorulmaktad~r: "Yani herkes hoca m~~olsun, ba~ka s~n~f kalmas~n m~?"
Yaz~, ö~retimin görevsel yani yap~lacak i~~ve meslekle ilgili olmas~~
gerekti~i gibi günümüze ait bir kavram~~ i~leyen bir belge olarak
ayr~ca önem ta~~maktad~r. ~öyle ki, ticaretle u~ra~an bir adam~n o~lu
için medresede "kale yekulu" gibi fiil çekimlerini ezberlemek de~il
mektup yazmas~m, ticari defterler tutmas~n~~ö~renmek daha gereklidir.
Yine bir çocu~a, "derede tav~an yavrusu" cümlesinin dilbilgisindeki
yerini ö~retmek yerine ticaret kanunu, kazanmaya, ticarete ili~kin
kelime ve cümleler ö~retilse daha isabetli davramlm~~~olur. "E~er
te~vik olunan ulûm ve maariften murat bir tak~m sathi ~st~lahlar ve
tarifler ve cetvellerden ibaret ise onlardan ne ç~kar ve ~imdiye dek pe
ç~km~~~beyan olunsun. Ve e~er murat bu olmay~p herkesin bulundu~u
s~n~fta i~ine yarayacak ilim yani marifet ve sanat var ise art~k o yolda
dahi hoca m~, mektep mi, medrese mi, kitap m~, her ne laz~m gelirse
tedarik olunsun ve onun üzerine halk te~vik edilsin... 4"

Gazetenin okulda ders arac~~olarak okutulmasma ili~kin bugünkü
giri~imin öncüleri aras~nda Fransa E~itim Bakan~~Ren. Haby bulunmaktad~r. Asl~nda okulda gazete okutulmas~~bir istek olarak önce
~~968'de Frans~z üniversite ö~rencilerinin ba~latt~klar~~olaylar s~ras~nda
ileri sürülmü~tü. Zamanla gazeteciler, yazarlar ve nihayet resmi
makamlar bu iste~i yerinde bulma e~ilimi gösterdiler ve nihayet
4
3

Muhbir, 3 Ramazan 1283, No. 4.
Muhbir, 18 Ramazan 1283, No. 7.
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E~itim Bakan~~Rene Haby bir tak~m genelgeler yay~nlayarak okulda
gazete okutulabilece~ini kabul etti ve bunun ko~ullar~n~~belirtti.
Haby'nin 28 Eylül 1976 tarihli genelgesi hayret edilir ~ekilde, Ali
Suayrnin 1867'de ileri sürdü~ü gereklerle benzerlik göstererek okulda
gazete okutulmas~~konusunu ele almaktad~r. Genelgenin en önemli
k~s~mlar~~ ~unlard~r:
"Okulu modern dünyan~n gerçeklerine açma iste~i geleneksel
pedagojik araçlar~n kullan~lmas~na, yaz~l~~veya görüntülü-sesli olsun
bas~n~n da kullan~l~~~m eklemeyi gerektirmektedir (...), ö~retmenler,
ö~rencilerin içinde ya~ad~klar~~dünyay~~ daha iyi anlama arzusunu
tatmin için bas~n~n sundu~u olanaklardan daha çok yararlanmaya
te~vik edilmelidir. ~imdiden, yabanc~~bas~n~n kullan~lmas~yle, yabanc~~
dil ö~retiminde önemli sonuçlar al~nm~~t~r. Fakat, ba~ka alanlar~n
birçok ö~retmenleri, tamamlay~c~~bir formasyon gerektiren bu yeni
yöntemin kullan~l~~~~ hakk~nda yeterli ölçüde haber ve bilgi sahibi
de~ildir ( ...)
"Bas~na çal~~ma arac~~olarak ba~vurmak ku~kusuz hiçbir tekelci
görü~le yap~lmayacakt~r. Bakanl~ k, ~u veya bu gazeteyi ne önerebilir,
ne yasaklayabilir. Fakat, ö~retimin yans~zl~~~n~n ve ba~~ms~zl~~~n~n
güvencesi olan bu özgürlü~ün bir tak~m kesin s~n~rlar~~ olmal~d~r.
Bundan, ö~retmenlerin yaln~z ve yaln~zca pedagojik amaçlar gütmelerini ve görevlerini düzenleyen z~mni mesleki ödevlerle ilgili kurallar
sistemine sayg~~ göstermelerini anl~yorum. Yap~lacak al~~t~rmalarm
ele~tirisel de~erini — ba~vurulacak — yaz~lar~n çe~itlili~i sa~layacakt~r.
Bas~n~n kullan~l~~~, yan tutan aç~klamalara veya ö~retmenin ki~isel
kan~lar~ = ortaya at~lmas~na bahane olamaz.
"Bu yeni yöntemlerin, kullan~lmalar~ndaki sapma tehlikelerine
ili~kin olarak ailelerde uyand~rabilece~i endi~eleri biliyorum. Bu
nedenle okul müdürleri idare kurullarm~ 6 amaçlar~rruz konusunda
ayd~nlatmal~~ve bu yöntemlerin yararlarm~~ aç~kça ortaya koymal~,
fakat içinde tutulacaklar~~ s~n~rlar~~da göstermelidir.
"S~n~fta bas~n~n kullan~l~~~, normal olarak, parasal bir yön ta~~mamal~d~r. Gerçekten, al~~t~rmalarm büyük k~sm~n~n bizzat ö~rencilerin sa~layacaklar~~gazeteler üzerinde yap~labilece~ini dü~ünüyorum.
E~er bunun mümkün olmad~~~~anla~~l~rsa, lise ve kolejlerin y~ll~k
6

Okullarda velilerden temsilcilerin de kat~ld~~~~kurullar (Y. A.)
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bütçelerinde öngörülen e~itim kredileri üzerinden baz~~harcamalar
yap~labilecektir
Görüldü~ü gibi Fransa E~itim Bakan~~Haby, "okulu dünyaya
açma" gere~i olarak gazetenin s~n~fa sokulmas~~gerekti~ini belirtiyor.
Ali Suavi de, "dünyada olup bitenleri ö~reten" gazeteyi s~n~fa
sokmakla ayn~~amac~~gütmü~tü...
"Okulun dünyaya aç~lmas~" radyo ve televizyonla da, onlardan
ö~retim amac~yle yararlanmak biçiminde, öteden beri süregelmekteydi. Gazete, bu kitle ileti~im araçlar~ndan çok daha eski bir geçmi~e
sahip olmakla beraber daha pek yeni s~n~ftan içeri girmeye ba~l~yor.
Bu ilginç durumun nedeni özellikle psikolojiktir: Gazete ve gazeteci
toplumlarda genellikle ciddi ve a~~rba~ h görünüm kazanamam~~t~r.
Gazete her zaman yüzeysel ve do~rulu~undan kolayca ku~ku duyulabilecek, ço~u kez çarp~c~~haber ve yaz~lar yay~nlayan bir araç olarak
görülmü~tür. Esprili biçimde söylendi~i gibi, bir adam~~köpek ~s~rmas~~
gazete haberi de~ildir; adam~n köpe~i ~s~ rmas~~haberdir... Gazeteci
de çok snurl~~bir zaman, çok hareketli bir ortam içinde sürekli de~i~en
olaylar~~izleyen, bunlar~~yüzeysel biçimde i~leyebilen bir ki~i olarak
görülmektedir.
Toplumlarda gazete ve gazeteciye ili~ kin bu tutum ö~retmenlerde
ve çocuk velilerinde çok daha güçlüdür. Ö~retmen, de~i~mesi arzulanmayan toplum de~erlerini, sa~lam, köklü bilgileri yeni ku~aklara
aktarma görevini yapar; o bunu yaparken sürekli olu~ma halindeki
olaylar~~konu alan ve ister istemez güncel olaylar~n de~i~ken bir
görüntüsü durumundaki bas~ndan rahats~z olur. Çocuk velileri de
çocuklar~n~~gittikçe karma~~k, tehlikeli görünen dünyan~n güncel
olaylar~n~n etkisinden kurtarma yollar~ ndan biri olarak onlar~~gazeteden uzak tutmaya da dikkat ederler. Nitekim, Fransa E~itim Bakan~n~n yukar~daki genelgesinde, velilerin okula gazete girmesinden
duyabilecekleri tela~a ve bunu giderme gere~ine de~inilmi~tir...
Özetle gazete tehlikeli olabilecek, en az~ ndan pek güven vermeyen
bir araç olarak görülmektedir.
Oysa gazete, okulda bir ö~retim arac~~olarak çok olumlu sonuçlar
verebilir. Gazetenin bu tür kullan~l~~~~ ba~l~ca dört amaç için yararl~~
olabilir 8.
Bulletin Officiel, 21. to. 1976, No. 38, S. 3657-3658.
Yves Agns, La Presse l'Ecole, Le Monde de l'Education, Novembre 1977,
S. 32-34.
8
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— Gazete, gerek yabanc~~dil dersleri, gerek ba~ ka konularda
(sosyoloji, iktisat, tarih) yard~ mc~~ders ve okuma malzemesi olarak
kullan~labilir.
2 — Gazete, kapsad~~~~güncel ve siyasal konular kanahyle yurtta~l~k e~itimi için de yararl~~olabilir.
3 — Çe~itli e~ilimdeki gazetelerin beraberce okunmas~~ ve gerçe~in ara~t~r~lmas~~ö~rencide ele~tiri zihniyetinin geli~mesine katk~da
bulunabilir.
4 — Parça parça ve çok çe~itli bak~~~aç~lanndan verilen haberlerin, i~lenen konular~n, ö~retmenin yard~m~~ile bir sentez ve özetleme
i~leminden geçirilmesi ö~rencide ayr~nt~lara bo~ulmama, özü kavrayabilme yetene~ini de geli~tirebilir.
~u var ki, gazetenin okula girmesi, gazetecide görevini daha da
ciddiye alma biçiminde bir davran~~~de~i~ikli~i olu~turmal~d~r.
RESUME
Depuis quelques annees, en France, se manifeste la tendance
utiliser le journal ~~Pecole comme instrument d'enseignement. M.
Rene Haby, ministre français de l'Education y attache beaucoup
d'importance et considere l'utilisation de la presse en classe comme
une "ouverture de Pecole aux realites du monde moderne", ce qui
a ete defini comme l'un des objectifs de la reforme pedagogique
française. L'introduction du journal en classe donne lieu en ce moment
en France â la publication d'une multitude d'articles et de livres,
car cela est considere comme une nouveaute interessante. Or, il y a
plus d'un siecle, un maitre secondaire turc, Ali Suavi, avait parle
de la necessite de faire lire aux eleves des journaux et avait envoye,
regulierement et gratuitement, â des ecoles, le journal Muhbir qu'il
publiait.
Ali Suavi (1839-1878) est un penseur, journaliste et maitre
d'ecole de l'epoque dite "Tanzimat". Il enseigna dans beaucoup
d'ecoles et dirigea pendant un an, comme chef d'etablissement, le
lycee de Galatasarai oü l'enseignement se faisait et d'ailleurs se fait
encore en français. Il fut tue at~~ cours d'un coup de main qu'il avait
organise contre le palais imperial pour renverser le regime monarchique.
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Il publia le Muhbir en 1867, dans le premier numero duquel
il parle de la necessite de connaitre ce qui se passe dans le monde
"devenu si petit grâce au developpement des moyens de transport
et de communication". Il parle avec eloge du journal en general,
invention culturelle etonnante, "remarquable phenomene". Il promet
d'envoyer â une quinzaine d'ecoles le Muhbir dans lequel il traite de
questions politiques, culturelles tres importantes. Il fait appel aussi
aux "personnes bienveillantes" leur demandant d'abonner les ecoles
â son journal. Nous apprenons dans le troisieme numero du Muhbir
qu'un lecteur y abonna une ecole secondaire d'une petite ville d'Anatolie.
En preconisant la lecture du journal â l'ecole et en y introduisant
le Muhbir, Ali Suavi faisait valoir "les necessites de l'epoque", tout
comme aujourd'hui, le ministre français de l'Education parle de
"l'ouverture de l'ecole par la presse aux realites du monde.moderne".
Ali Suavi voulait aussi, par ce moyen, combattre, â long terme et le
regime monarchique et le systeme educatif de l'epoque, systeme
essentiellement religieux et strictement ferme au monde exterieur.
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