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E¤itim Tarihine ‹liflkin Süreli Yay›nlar
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Girifl
Bu çal›flmada, Cumhuriyet döneminde ülkemizde yay›mlanan baz› e¤itim
dergileri tan›t›lmaktad›r. Özellikle derginin hangi y›llarda, kaç say›s›n›n yay›mland›¤›, yay›mlayan/lar ve belli bafll› yazarlar› çerçevesinde bir tan›tma yap›lmaktad›r. 1960 y›l›ndan sonra yay›mlanan dergilere de¤inilmemifltir. 1960 sonras› dönem nispeten daha yak›n bir dönemdir ve dergilere ulaflmak daha kolayd›r. ‹ncelememizde görülecektir ki, Cumhuriyet döneminde de¤iflik e¤itim
dergilerinde e¤itimimizin çeflitli sorunlar› ile ilgili olarak çok de¤erli çal›flmalar
yap›lm›fl ve yay›mlanm›flt›r. Bu çal›flmalar› bilmek ve de¤erlendirmek, kendi
ülkemizin e¤itim bilimini ve bu alanda çal›flan insanlar› takdir etmek anlam›na gelmektedir. Ad› geçen dergiler ülkemizde çok az yerde bulunmaktad›r.
Bunlardan ikisi ‹stanbul Beyaz›t Devlet Kütüphanesi ve Ankara Milli Kütüphane’dir. Çal›flmam›zda ad› geçen dergilerin d›fl›nda da daha bir s›ra e¤itim dergisi vard›r. Yine baz› e¤itim bilimcilerimiz yaz›lar›n› bazen temel (pür) e¤itim
dergileri d›fl›ndaki dergilerde de yay›mlam›fllard›r. Tüm bunlar› derlemek ve
özellikle e¤itim tarihçilerimizin ve e¤itim ile ilgilenen araflt›rmac›lar›m›z›n hizmetine sunmak ayr› ve ayr›nt›l› bir çal›flman›n konusu olabilir.
Bu kapsamda yap›lan çal›flmalar e¤itim tarihimize ›fl›k tutma aç›s›ndan çok
s›n›rl› kalmakta, gerek nicelik gerekse içerik aç›s›ndan gelifltirilmeye ihtiyaç
duymaktad›r. Cumhuriyet döneminde ülkemizde yay›mlanan 18 e¤itim dergisinin belirtilen ölçütlerle tan›t›ld›¤› çal›flmam›z›n da kendi s›n›rl›l›klar› içinde
araflt›rmac›lar›m›za yararl› olmas›n› ümit ederiz.
* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü.
** Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü.

TAL‹D, 6(12), 2008, M. Hesapç›o¤lu, L. Deniz

540

Cumhuriyet Dönemide Yay›mlanan E¤itim Dergileri
1. Bilgi
Bilgi dergisi ‹stanbul Muallimler Yard›mlaflma Birli¤i taraf›ndan yay›mlanan ayl›k bir meslek dergisidir. Bafll›¤›n›n üstünde “yeni” alt›nda ise “bilgi yoluyla birlik” ifadeleri yer almaktad›r. Bilgi dergisinin ilk say›s› 1 May›s 1947 tarihini tafl›maktad›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan ulafl›lan son say›s› ise 1 Aral›k
1952 tarihli 68. say›d›r. Bilgi dergisinin “yeni” üst bafll›¤› 1951 y›l› 45. say›dan
itibaren kald›r›lm›flt›r. ‹stanbul’da Marmara Bas›mevi’nde bas›lan derginin
birlik ad›na sahibi Rüfltü Ultav, müdürü ise Akif Güner’dir. Derginin 1952 tarihli 64-65. say›lar›ndan itibaren ise yaz› iflleri müdürü olarak Tayyib Gökbilgin
görülmektedir.
Bilgi dergisinde Münir Raflid, Faruk Bayülken, Z. Fahri F›nd›ko¤lu, M. Baha
Ar›kan, Münir Raflit Öymen, Fahreddin Kerim Gökay, Zekeriya Mahmut, Reflat
fiemsettin Sirer, Zekai Konrapa, A. Adnan Ad›var, Halil Fikret Kanad, Cavit Orhan Tütengil, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Mümtaz Turhan, M. fiekip Tunç gibi
e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
2. E¤itim Hareketleri
E¤itim Hareketleri dergisi, 1 Ocak 1955 ve 31 Ekim 1980 tarihleri aras›nda 25
y›l süreyle ayl›k olarak yay›mlanan bir dergidir. E¤itim Hareketleri dergisi bafll›¤›n›n alt›nda “okulun, ailenin, toplumun e¤itim davalar›n› savunur” alt bafll›¤› bulunmakta; dergini ilk sayfas›nda E¤itim Hareketleri bafll›¤›n›n üstünde de
sürekli olarak “yurt içinde ve d›fl›nda” ibaresini tafl›maktad›r. Dergi, Haziran
Temmuz ve A¤ustos Eylül say›lar› birlikte olmak üzere bir y›l içerisinde 10 say›
olarak yay›nlanm›flt›r. Derginin yay›m yeri Ankara’d›r. Dergiyi ç›karan, Türkiye
Pedagoji Cemiyeti ve Ö¤retmen Dernekleri üyesi H›fz›rrahman Raflit Öymen’dir. E¤itim Hareketleri dergisinin ilk say›s›ndaki “Dergimiz ve Maksad›m›z” bafll›k sunufl yaz›s›nda flunlar ifade edilmektedir.
Ad›m›z›n da hat›rlataca¤› gibi E¤itim Hareketleri, e¤itim alan›ndaki faaliyetleri takip ederek tan›tmak ve yeni geliflmelerin ruhunu ve manas›n› belirtmek
için ç›k›yor... E¤itim meselelerini ilmin ve hayat›n ›fl›¤›nda ayd›nlatmak, genifl
bir iflbirli¤i çevresinde dile gelen ve gelmiyen dâvalar› mânaland›rmak, meslek
efkâr› umimiyemizi bu istikamette harekete getirmek bizim yolumuz olacakt›r... Bu yoldaki gayretleri bir araya getirmek için “Birleflmifl Milletler ‹deali” ile
milletleraras› bir anlay›fl birli¤ine de var›lmak isteniyor... Dergi, emeklerinden
ve alâkalar›ndan faydalanabilece¤imiz arkadafllarla bir arada, bu maksat u¤runda faydal› olmaya çal›flacakt›r....Üniversiteden en hücra köy okuluna var›ncaya kadar bu yolda ilmin sesini duyurmas›na, gençli¤imizin ve halk›m›z›n
yetiflmesine çal›flan müesseselerimizin ve kurumlar›m›z›n faaliyetlerine sahifelerimizi memnunluk duyarak açaca¤›z. Ailenin ve okulun birbirlerine yakla-
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flarak elbirli¤i ile çal›flmalar›na yarayabilecek fikirleri yayacak, ö¤retmenin
meslek dâvalar›n› ve hayat problemlerini memleket umumi efkâr›na duyurmay› kendimize ifl edinece¤iz...

E¤itim Hareketleri dergisinin 1 fiubat 1955 tarihli ikinci say›s›nda ise, derginin Maarif Vekili ad›na Osman Faruk Verimer ad›yla “... ‹lk, Orta ve Teknik Ö¤retim ö¤retmenleriyle ö¤retmen yetifltiren müesseselerin ö¤rencilerine ...” tavsiye edilmesinin uygun görüldü¤ü yaz›s› yer alm›flt›r.
E¤itim Hareketleri dergisi yay›mland›¤› 25 y›l içerisinde 286 say›ya ulaflm›flt›r. Derginin son ve özel say›s›nda yay›mlanan toplam makale say›s›n›n 3153
oldu¤u ifade edilmifl olup bu yaz›lardan 223 adedi, derginin kurucusu ve bafl
yazar› H›fz›rrahman Raflit Öymen’e aittir.
E¤itim Hareketleri dergisinde, Mithat Enç, H›fz›rrahman Raflit Öymen, Faik Reflit Unat, ‹brahim Alâettin Gövsa, Turhan O¤uzkan, Melahat Özgü, Hilmi
Ziya Ülken, Kemal Aytaç, Cavit Binbafl›o¤lu, Yahya Akyüz, Rafet Ang›n, Galip
Karagözo¤lu, ‹brahim Ethem Baflaran, Hasan Ali Koçer, Kadri Yürüko¤lu, Yaflar
Karayalç›n, Agâh Çubukçu, Mahmut Tezcan, Cemil Silistreli, H. Hüsnü C›r›lt›
gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
3. Emekli Ö¤retmen Dergisi
Emekli Ö¤retmen Dergisi 1956 y›l›nda kurulan Emekli Ö¤retmenler Cemiyeti’nin yay›n organ› olarak 1959 y›l›nda yay›mlanmaya bafllanm›flt›r. Derginin
sahibi Cemiyet ad›na s›ras›yla Genel Baflkan Rasim Zeren, M. Halid Berk (Eylül
1966- fiubat 1972) ve Siret ‹stemi’dir (Mart 1972). Derginin yaz› iflleri müdürleri aras›nda da Baha Ar›kan, Tevfik Maral, fierif Ertuna ve Enver Naci Gökflen gibi isimler yer alm›flt›r. Derginin bas›ld›¤› matbaalar de¤iflmekle birlikte bas›m
yeri hep ‹stanbul olmufltur. Emekli Ö¤retmen Dergisi yay›m hayat› boyunca iki
kez isim de¤iflli¤ine u¤ram›flt›r. May›s 1959 ve fiubat 1965 y›llar› aras›nda
Emekli Ö¤retmen Dergisi olan ismi, Mart 1965 ve fiubat 1976 tarihleri aras›nda
Ülkücü Ö¤retmen Dergisi’ne ve Mart 1976 y›l›nda itibaren de E¤itim Ö¤retim
Dergisi’ne dönüfltürülmüfltür. Araflt›rmac›lar taraf›ndan derginin ulafl›lan son
say›s› Ocak 1980 tarihli 248. say›d›r.
Emekli Ö¤retmen Dergisi e¤itimle, psikolojiyle, di¤er sosyal ve kültürel konularla ilgili yaz›lar›n yay›nland›¤›, genifl bir yazar kitlesine sahip bir dergidir.
Emekli Ö¤retmen Dergisi’nde, Halis Kurtça, Cavit Orhan Tütengil, Baha Ar›kan, Bozkurt Güvenç, Avni Akyol, Hasan Âli Yücel, M. Rauf ‹nan, Fakir Baykurt, Nihat Sami Banarl›, Halil Bedii Yönetken, ‹. Hakk› Baltac›o¤lu, Fatma Var›fl, ‹brahim N. Özgür, Enver Naci Gökflen, ‹smet Giritli, Mithat Enç, Ali Nihat
Tarlan, Mümtaz Turhan, Faruk Nafiz Çaml›bel, Özcan Köknel, Ferhan O¤uzkan, H›fz› Topuz, H. Hüsnü C›r›lt›, Muhsin Ertu¤rul gibi e¤itimci ve yazarlar
yer alm›flt›r.
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4. Fikirler
Fikirler dergisi, 1927 tarihinde yay›n hayat›na bafllam›fl bir “‹lim ve San’at
Mecmuas›”d›r. Fikirler dergisi bafllang›çta onbefl günde bir yay›mlanm›fl ancak
y›llarla birlikte ayl›k yay›mlanan bir dergiye dönüflmüfltür. 30. say›s›na kadar
Osmanl›ca ç›kan Fikirler dergisi bu say›dan sonra yeni Türk ABC’si ile bas›lmaya devam etmifltir. Derginin sahibi ve müdürü Ahmet Hikmet’tir. Dergi ‹zmir
Türk Oca¤› taraf›ndan ‹zmir’de Haf›z Ali Matbaas›’nda bast›r›lm›flt›r. 1930 y›l›nda Fikirler dergisi kendini “‹lim ve Sanat Mecmuas›” tan›mlamas›ndan
“Terbiye, Ruhiyat, ‹lim ve Sanat Mecmuas›”, ilerleyen dönemlerde de “Muallim Kültür Mecmuas›” (örn. 15 Ocak 1934 say›s›), “Kültür Mecmuas›” (örn. 15
Temmuz 1934 say›s›), “‹zmir Halkevi Dergisi” (örn. 1 fiubat 1936 say›s›) ve son
olarak da Temmuz 1947 tarihinden itibaren “Ayl›k Kültür ve Sanat Dergisi” tan›mlamas›na dönüfltürmüfltür. Temmuz 1947 y›l›ndan bafllayarak “yeni seri”
olarak yay›mlanmaya devam eden Fikirler dergisinin araflt›rmac›lar taraf›ndan
en son May›s-Haziran 1949 tarihli Yeni Seri 23-24 numaral› say›lar›na ulafl›lm›flt›r. Dergi Ankara’da Yeni Matbaa’da bas›lm›flt›r.
Fikirler dergisinde, Ahmet Hikmet, Emin Ali, Mustafa Rahmi, As›m ‹smet,
Kemal Turan, ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu, Hakk› Baha Pars gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
5. ‹mece
‹mece ayl›k kültür dergisi ilk defa 1 Mart 1961 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Derginin sorumlu müdürü olarak Hamza Soydafl görülmektedir. Derginin idare
yeri 1 Eylül 1961 tarihli 5. say›s›yla birlikte ‹stanbul’dan Ankara’ya tafl›nm›flt›r.
‹mece dergisinin Ekim 1970 tarihli 112. say›s›yla ekonomik nedenlerden dolay›
yay›mlanmas›na son verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Ekim 1970 tarihli 112. say›s›nda
“‹mececilere Önemli Duyuru” bafll›¤› alt›nda “... Bas›n ‹lan Kurumu’nun dergilerden yard›m› kesmesiyle ‹mece Dergisi[nin], yaflam›n› sürdürme bak›m›ndan güç bir durum içine girmifl ...” bulundu¤u ifade edilmekte ve daha önceki
say›larda da belirtildi¤i gibi derginin “kurulufl amaçlar›ndan ve devrimci çizgiden sapmadan...” yay›mlanabilmesi için “‹mececilerin ve ilgililerin abone olma ve abone bulma...” çabalar›na giriflmeleri gerekti¤i vurgulanmaktad›r.
‹mece dergisi, yay›mlanmas›na son verilmesinden on befl y›l sonra Mart
1985 tarihinde, derginin devam› niteli¤inde olmak üzere, Sivas’ta bas›larak tekrar yay›mlanmaya bafllam›flt›r. Derginin sahibi ve yaz› iflleri müdürü olarak Kemal Atamtürk görülmektedir. ‹kinci kez yay›mlanmaya bafllanan ‹mece dergisinin ulafl›labilen son say›s› fiubat 1987 tarihli 24. say›d›r. Bu say›n›n son say›
oldu¤u düflünülmektedir. Bu dergilerin ard›ndan 2003 y›l›ndan itibaren merkezi ‹zmir’de olmak üzere üç ayl›k bir dergi olarak Yeni Kuflak Köy Enstitülüler
Derne¤i taraf›ndan “Yeniden ‹mece” dergisi ad›yla bir dergi ç›kar›lmaktad›r.
Derginin sahibi olarak Kemal Kocabafl görülmektedir.
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‹mece dergisinin 1961 y›l›yla bafllayan ilk döneminde Sabahattin Eyübo¤lu,
Engin Tonguç, Can Yücel, Hasan Âli Yücel, Ceyhun Atuf Kansu, Fakir Baykurt,
Yaflar Kemal, ‹brahim Yasa, ‹. Hakk› Tonguç, C. Orhan Tütengil, Behzat Ay, Melih Cevdet Anday, Talip Apayd›n, Mümtaz Soysal, Mahmut Makal, Ahmet Köklügiller, Türkkaya Ataöv, Pakize Türko¤lu, Cevay Geray gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
6. Muallim Sesi
Muallim Sesi dergisinin 1929 y›l›ndan itibaren yay›mland›¤› düflünülmektedir. Yap›lan çal›flma kapsam›nda Muallim Sesi dergisinin ulafl›labilen ilk say›s› 15 Eylül 1934 tarihli y›l 5, say› 1’dir. Derginin derleyicisi Salim Siret Kenres’dir. Dergi 15 Kas›m (ikinciteflrin) 1935 tarihine kadar Muallim Sesi, bu tarihten sonra ise Ö¤retmen Sesi ad› ile yay›mlanm›flt›r. Onbefl günde bir ç›kan
Muallim Sesi dergisi 15 Ekim (birinciteflrin) tarihinden itibaren ayl›k olarak yay›mlanmaya devam etmifltir. Muallim Sesi dergisi 1 Ekim (birinciteflrin) 1940
ve 1 Kas›m (ikinciteflrin) 1941 tarihleri aras›nda yay›n hayat›na ara vermifltir.
Derginin 1 Ekim 1940 tarihli say›s›nda yay›n hayat›na ara verilmesinin gerekçesi flu flekilde ifade edilmifltir.
On y›l hiçbir nüshas›n› geciktirmeden titizlik itina ve intizamla ç›karm›fl oldu¤umuz ‘Ö¤retmen Sesi’ni ne yaz›k ki bu ders y›l›nda neflretmeye imkân göremiyoruz. Bir taraftan kâ¤›t fiatlerinin alabildi¤ine yükselifli, di¤er taraftan abonelerimizden mühim bir k›sm›n›n askere al›nm›fl bulunmas› bize muvakkat
bir tatil karar› verdirmifltir. Normal zaman avdet edinceye kadar mecmuam›z›
ç›karmayaca¤›m›z› meslekdafllara teessürle bildiriyoruz... Mecmuam›z› ne gibi flartlar içinde on y›l muntazaman ç›karabildi¤imizi bir gün ö¤renecek olanlar bizim bu davada ne kadar samimî ve feragatkâr oldu¤umuzu kabulde tereddüt etmiyeceklerdir. Bu u¤urda bafl›m›za gelen musibetler ve u¤rad›¤›m›z
müflkülât, geçirdi¤imiz maceraya romantik bir mahiyet vermifltir. Hemen söylemeliyiz ki bütün bunlara ra¤men hareketimizden asla nedamet duymuyoruz. ‹lk f›rsatta tekrar do¤ru bildi¤imiz yolda yürüyece¤iz. Mesleki gayelerimiz
tamamen tahakkuk edinceye kadar neflriyat sahas›nda mücadelemize devam
edece¤iz...

Muallim Sesi dergisinin araflt›rmac›lar taraf›ndan ulafl›labilen son say›s› 15
May›s 1949 tarihi tafl›maktad›r. Bu say›da derginin “on dokuzuncu neflir y›l›n›”
doldurdu¤u ve yaz aylar›ndan sonra tekrar okuyucusuyla buluflaca¤› belirtilmektedir.
Muallim Sesi dergisinde, Salim Siret Kenres, Emine Nuri, Hikmet Galip,
Makbule Mehmet, ‹. Hakk› Sunat, Baha Soysal, Kemal Demiray, Perran Naz›m,
Hasip A. Aytuna, Saffet Zarif, ‹brahim N. Özgür gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
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7. Okul ve Ö¤retmen

Okul ve Ö¤retmen dergisi ayl›k olarak yay›mlanan bir “ö¤retmenler dergisi”dir. Okul ve Ö¤retmen dergisinin “yay›n direktörü” olarak ö¤retmen Raflit
Saraço¤lu, sahibi olarak da ö¤retmen M. Faruk Gürtunca görülmektedir. Dergi
‹stanbul Ülkü Bas›mevi’nde bas›lm›flt›r. Okul ve Ö¤retmen dergisinin ilk say›s›
Ocak (ikincikânun) 1936 tarihini tafl›maktad›r.Yap›lan arfliv taramas›nda araflt›rmac›lar›n ulaflabildikleri son say›, derginin 23 Nisan 1939 tarihli 10. say›s› olmufltur. Dergi ö¤retmenlere yönelik bir dergi olarak düflünülmüfl ve okuyucular taraf›ndan da heyecanla karfl›lanarak be¤eni kazanm›flt›r. Okul ve Ö¤retmen
dergisini fiubat 1936 tarihli ikinci say›s›nda Nazilli Yaz›l› Okulu Bafl Ö¤retmeni
R›za Öz bu konudaki duygular›n› flu flekilde ifade etmifltir:
Derginiz gerçekten ö¤retmenlerin bilhassa köy ö¤retmenlerinin muhtaç oldu¤u bir eserdir. Yurdun en ufak köflelerine çekilerek köylü ile kucaklaflan, derin
bir yaln›zl›k içinde âdeta unutulan, ulusal ödevinden baflka kaygu gütmeyen
köy ö¤retmeni her ay derginizi eline al›nca biraz ferahl›yacak, yeni bir enerjiye kavuflacakt›r.

Okul ve Ö¤retmen dergisinde, e¤itim ö¤retim ile ilgili yaz›lar›n yan› s›ra güzel sanatlarla ilgili yaz›lar, resimler, fliirler ve kültürel haberler de yay›nlanm›flt›r. Okul ve Ö¤retmen dergisinde, H›fz›rrahman Raflit Öymen, Selim S›rr› Tarcan, Münir Rafli Öymen, Fuat Baymur, Hayrullah Örs, Falih R›fk› Atay, Reflat
Ekrem Koçu, Fevzi Selen gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
8. Okul ve Ulus
Okul ve Ulus dergisi “‹lk ve Orta Okul Ö¤retmenlerine yard›mc› meslek
mecmuas›” olarak ayl›k yay›mlanan bir dergidir. Okul ve Ulus dergisinin ilk say›s› Ocak 1936 tarihinde yay›mlanm›flt›r. Dergi ‹zmir’de Bilgi Bas›mevi taraf›ndan bas›lm›flt›r. Derginin yaz› iflleri müdürü olarak Hakk› Baha Pars, “idari ifller direktörü” olarak da A. Kemal Karaday› görülmektedir.
Okul ve Ulus dergisinde, Hakk› Baha Pars, Vedide K. Karaday›, A. Kemal Karaday›, Nevzat C. Da¤emre, Cahide Pars, Haydar Tolun gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
9. Ö¤retmen
Ö¤retmen dergisi, Bat› Trakya Türk Ö¤retmenler Birli¤i taraf›ndan yay›mlanan ayl›k bir dergidir. Ö¤retmen dergisinin imtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü olarak Cengiz Ali Çavufl; “neflriyat› idare eden” olarak da Mustafa Ahmet görülmektedir. Dergi Gümülcine’de (Komotini) Ak›n Matbaas› taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bat› Trakya Türk Ö¤retmenler Birli¤i’nin kuruluflu 1936 y›l›na
denk gelmekle birlikte birli¤in bir dergi yay›mlamas› daha geç tarihleri bulmufltur. Ö¤retmen dergisinin ilk say›s› Kas›m 1970 tarihini tafl›maktad›r. Dergi-
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nin ilk say›s›ndaki yaz›dan, Ö¤retmen dergisinin “Birlik” ismi alt›nda yay›mlanan derginin devam› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Araflt›rmac›lar derginin ilk y›lda
yay›nlanan 12 say›s›na ulaflm›fllard›r. Ö¤retmen dergisinin ne zaman kapand›¤›na dair bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r. Bununla birlikte 1998 y›l› Haziran ay›nda
Ö¤retmenin Sesi ad›yla Gümülcine’de yay›mlanmaya bafllayan bir derginin
abonelik yoluyla okurlar›yla bulufltu¤u bilgisi edinilmifltir.
Ö¤retmen dergisinin ilk say›s›nda “Bir Derginin Ç›k›fl› ve Düflündürdükleri”
bafll›¤› ile Ahmet fiakiro¤lu taraf›ndan kaleme al›nan yaz›da derginin üstlendi¤i görev ifade edilmifltir:
Ufak yafllardan hat›rlar›m. Halk›m›z›n dilinden eksik olmayan ‘okurumuz yok’
sözlerini. Bugün dahi ayni söz a¤›zlarda gevelenip durmaktad›r. Bu sözü art›k
sarfetmek, düflünmemek ve etraf› görmemek demektir... Halk olarak okurumuz yok derken güya ayd›n hasreti çekti¤imizi ifade etmek isteriz. Ayd›n›m›z
vard›r. Ama ayd›ndan istifade etmek istiyen anlay›fll› toplum fertleri var m›d›r?
‹flte burada az durmak gerek... Toplumlar›n öncülü¤ü daima ayd›n s›n›f›n elindedir. Bu öncülükteki baflar›s› da halktan görece¤i destek ölçüsünde olacakt›r... Bir de milletin ‘gözü ve kula¤›’ diye tabir edilen bas›n vard›r. Ayd›nlar›m›z
topluma faydal› olal›m diyerek bu yolda da çal›flmaktad›rlar. Gözümüzden
uzak hadiseleri bize duyuruyor ve fikir yaz›lariyle topluma yön vermek istiyorlar.... Ayd›n gençlik ‘Ö¤retmen’ dergisini ç›karmakla toplumumuza yeni bir
kültür kayna¤› sa¤lam›flt›r. Bunun toplumumuz için iftihar edici oldu¤u kadar
yararlan›lmas› gereken bir organ oldu¤una inan›yorum. Uzun senelere Az›nl›¤›m›z›n hizmetinde kalmas›n› temenni ederim.

Ö¤retmen dergisinde, e¤itim ve ö¤retimle ilgili; okulda ruh sa¤l›¤›, çocuk
e¤itiminde ailenin rolü, müzi¤in e¤itimdeki rolü, resim ifl derslerinin önemi
e¤itim ö¤retimi gibi konularla fliirler, hikayeler ve Bat› Trakya’daki okullarla ilgili haberler yay›nlanm›flt›r. Ö¤retmen dergisinde, Ahmet fiakiro¤lu, Baha Muhittin Ak›n, ‹smail Rodoplu, Enver fiakiro¤lu, Alir›za Saraço¤lu, Osman Hüseyin Arda, Tevfik Hüseyin gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
10. Ö¤retmen Dergisi
Ö¤retmen Dergisi “Ö¤retmen Okullar›n› Bitirenler Cemiyeti” taraf›ndan ayl›k olarak yay›mlanan bir meslekî dergidir. Derginin sahibi olarak cemiyet ad›na M. Faruk Gürtunca gözükmektedir; ilk yaz› iflleri müdürü ise Beyo¤lu ‹kinci
Erkek Ortaokulu Türkçe Ö¤retmeni Hamdi H›zal’d›r. Yaz› iflleri müdürleri aradan geçen y›llarla de¤iflmifl ve farkl› isimler yaz› iflleri müdürü olarak görev alm›flt›r. Ö¤retmen Dergisi’nin ilk say›s› Kas›m 1947 tarihini tafl›maktad›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan derginin ulafl›labilen son say›s› Ocak-fiubat 1951 tarihli
31. say›d›r. Ö¤retmen Dergisi ‹stanbul’da Ülkü Bas›mevi taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Ö¤retmen Okullar›n› Bitirenler Cemiyeti’nin Ö¤retmen Dergisi’ni ç›karmada üç temel amac› bulunmaktad›r. Bunlar; (1) Ö¤retmenler aras›nda meslekî
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temâs› artt›rmak, fikir al›flveriflini ülke çap›nda canl› ve hareketli tutmak, e¤itim ö¤retim alan›nda meydana gelebilecek yeni bilgi ve denemeleri takip ederek bunlardan ülke çap›nda tüm ö¤retmenlerin haberdar olmas›n› ve yararlanmas›n› sa¤lamak, her türlü politikadan uzak durmak ve tam anlam›yla meslekî
konular› yans›tarak ö¤retmenler aras›nda fikir, bilgi ve tecrübe al›flveriflini sa¤lamak; (2) Okullar›m›zda, ülkemiz çocuklar›n›n e¤itim ö¤retim sorumlulu¤unu
üzerine alm›fl bulunan ö¤retmenlerin pedagojik alanda bilgisini artt›rarak, bu
konudaki sorunlar› giderme imkan› sa¤lamak; (3) Ö¤retmenlerin gerek bireysel gerekse birleflik olarak yay›n sahas›na koymak isteyecekleri her türlü eserlerinin, bask› ve sat›fl ifllerini kolaylaflt›rmaya çal›flmak yoluyla, bu kiflileri madden ve manen desteklemeye çal›flmakt›r.
Ö¤retmen Dergisi’nde, ö¤retmenlerin meslekî sorunlar›, Köy Enstitüleri ile
ilgili haberler, okul aile birli¤i, Türk Dili, zor çocuklar›n e¤itimi, çocuklar için
piyesler, tiyatro, müze gibi etkinliklerin haberleri, okulda demokrasi ve di¤er
e¤itim konular› ile ilgili yaz›lar yay›mlanm›fl ve çeviri yaz›lara da yer verilmifltir. Ö¤retmen Dergisi’nde, Hamdi H›zal, Hamdi Kayal›, Reflat Tardu, Fevzi Selen, Fuat Baymur, Ziya Ayd›ntan, Mithat Serto¤lu, Fikret Özgönenç, Cemal
Gültekin gibi e¤itimciler ve yazarlar yer alm›flt›r.
11. Pedagoji
Pedagoji dergisi, Pedagoji Derne¤i taraf›ndan iki ayda bir yay›mlanan bir
e¤itim dergisidir. Derginin sahibi Pedagoji Derne¤i ad›na H. Turhan Da¤l›o¤lu,
yaz› iflleri müdürü ise Baha Ar›kan’d›r. Pedagoji dergisinin ilk say›s› Mart 1973
y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Araflt›rmac›lar derginin Ocak-fiubat 2005 tarihinde yay›mlanan 12. say›s›na kadar ulaflm›fllard›r.
Pedagoji dergisinin ilk say›s›nda “Bafllarken” bafll›¤› alt›nda derginin yüklendi¤i sorumluluk afla¤›daki ifadelerle belirtilmifltir.
Türkiye’nin bugün en önemli meselelerinin bafl›nda kan›m›zca ‘e¤itim’ konusu gelmektedir. Bu dergiyi ç›karmaya bafllarken, üzerimize ald›¤›m›z görevin
büyüklü¤ü karfl›s›nda ne kadar derin bir sevinç duygusu içinde kal›yorak o kadar da a¤›r bir yükün alt›nda ezilir gibi oluyoruz... ‹stisnas›z herkesin ya ö¤rencisine ya ailesine ya çevresine ya da kendi nefsine karfl› bir e¤itici olmas› gereken bu yüzy›l›m›zda fikir, düflünce ak›mlar›n›n belli ve rahat yataklar bulamayarak her tarafa da¤›ld›¤› ve flimdi bir sel gibi her fleyi ve herkesi sürükler gibi
görünürken sonra birdenbire k›zg›n kum çöllerine rastlayan dereler gibi kaybolup gitti¤i bu ülkede bir pedagoji dergisi ç›karmak isteyenler sorumlu, hem
de a¤›r bir yük alt›na girmifl demektir…

Pedagoji dergisinde, Baha Ar›kan, Hilmi Ziya Ülken, ‹brahim N. Özgür, ‹brahim Kafeso¤lu, R›fat Gökçen, Ergun Tamer, Ali R›za Korap, H›fz›rrahman Raflit Öymen, Ferit Rag›p Tuncor gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
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12. Tedrisat Mecmuas›
Türkiye’nin ilk ve önemli e¤itim dergilerinden olan ve Tedrisat-› ‹btidâiye
Mecmuas›’n›n (1910-1926) yolundan ilerleyen Tedrisat Mecmuas›’n›n ilk say›s›
Mart 1951 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Araflt›rmac›lar›n son ulaflt›klar› say› 1958 Nisan-May›s tarihli 59-60. say›lard›r. Tedrisat Mecmuas› ayl›k olarak ç›kan bir
meslek ve kültür dergisidir. Derginin ilk say›s›nda “Tedrisat Mecmuas› Ç›karken” bafll›¤›yla yay›mlanan yaz›da derginin amac› flu flekilde ifade edilmifltir:
Mesleki bilgilere, tecrübelere ve çeflitli kültür yaz›lar›na ihtiyac›m›z›n ne kadar
flümullü oldu¤u hepimizce malûmdur. Bu genifl ihtiyac›n hiç olmazsa bir k›sm›n› temin edebilece¤ini umdu¤umuz bu mecmua; eski Tedrisat Mecmuas›’n›n yolunda yürüyecek; fakat, bu yürüyüflün tenposu günün ihtiyaçlar›na
göre ayarlanacakt›r... Tek hedefimiz; bilgi dünyas›n›n genifl ufuklar›ndan, ö¤retmenin çok ifline yarayaca¤›na kani olaca¤›m›z k›s›mlar› almak ve bunlar›
tatbikî bir flekle koyarak sunma¤a çal›flmakt›r. Bu meyanda aktif metodun ve
di¤er metod ve tekniklerin e¤itim ve ö¤retim alan›ndaki inkâr edilemez de¤erlerine de temas edilecektir... Zaman›nda çok büyük ve çok k›ymetli hizmetler
ifa ederek mesleki bir flöhret ve flerefli bir mevki yapm›fl olan bu mecmuan›n
bu kadar y›ldan sonra tekrar ilim ve meslek dünyam›zda vazife almas›na çal›flan yaz› ailemizin bu enerjisi siz de¤erli meslekdafllar›m›z›n çok k›ymetli müzaheretleriyle beslenecektir...

Tedrisat Mecmuas›’nda, Harun Reflit Kocacan, Hüviyet Bekir, Vedide Baha
Pars, Nihat Sami Banarl›, Niyazi Akflit, Kemal Kaya, Osman Ülkümen, Enver
Naci Gökflen, Rauf Miral gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
13. Uyan›fl
Uyan›fl dergisi, ayl›k bilim sanat e¤itim dergisi olarak yay›n hayat›n› sürdürmüfltür. Bu çal›flmada araflt›rmac›lar ‹stanbul Taksim’deki Atatürk Kütüphanesi ve Beyaz›t Devlet Kütüphanesi arflivlerini taram›flt›r. Bu arflivlerde yap›lan
çal›flmalarda Uyan›fl dergisinin ulafl›labilen ilk say›s› Kas›m 1967, Say›: 47, Y›l: 6
olmufltur. Buradan hareketle derginin 1961 y›l›ndan itibaren yay›nland›¤›n›
söylemek mümkündür. Araflt›rmac›lar›n ulaflabildikleri son say› ise Haziran
1973, Say›: 104, Y›l: 10 olmufltur. Bu tarihten itibaren derginin yay›nlan›p yay›nlanmad›¤›na dair taranan bu arflivlerde bir bilgiye rastlanmam›flt›r. Uyan›fl
dergisi ‹zmir’de Kar›nca Matbaac›l›k taraf›ndan bas›lm›flt›r.
Uyan›fl dergisinin sahibi olarak ‹zmir E¤itim Enstitüsü ö¤renci derne¤i ad›na ‹. Zeki Öcal, kurucusu olarak da Reflat Postac›o¤lu gözükmektedir. Uyan›fl
dergisinin 1968 y›l› 58. say›s›ndan bafllayarak, 1970 y›l› 74. say›s›na kadar derginin hedefi içindekiler sayfas›nda üç madde halinde ifade edilmifltir.
1- Bu dergi, ‹zmir E¤itim Enstitüsü mezunlar›n›, ö¤rencilerini ve ö¤retmenlerini san’at ve bilim çerçevesi içinde birlefltirmek ve kaynaflt›rmak ister; 2- Bu
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dergi, yurdumuzun fikir ve e¤itim ortam›na gücü yetti¤i kadar, hizmet etmek
ister; 3- Bu dergi, mezunlar›n›n ‹zmir E¤itim Enstitüsü an› ve yaflant›lar›n›, her
an taze ve canl› tutmak ister.

Uyan›fl dergisinin içindekiler k›sm› incelendi¤inde, dergide ‹zmir E¤itim
Enstitüsü ile ilgili haberlerin, Enstitü’de çal›flan e¤itimcilerin e¤itim konusunda çeflitli konulara, sorunlara de¤inen yaz›lar›n›n, ayr›ca çeflitli edebiyatç›lara
ait, hikaye, deneme ve fliirler ile edebiyat eserlerine ait çözümlemelerin ve de¤erlendirmelerin bulundu¤u görülür.
Uyan›fl dergisinde, Afet ‹nan, Falih R›fk› Atay, ‹brahim Zeki Burdurlu, ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu, Bahattin Baysal, Güngör Orhan, Kemal Özinönü, Faruk
Erem gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
14. Yeni Adam
Yeni Adam dergisi haftal›k olarak yay›mlanan bir “fikir gazetesi”dir. ‹smail
Hakk› Baltac›o¤lu’nun sahibi ve “bafl muharriri” oldu¤u Yeni Adam dergisi 1
Ocak 1934 y›l›nda yay›mlanmaya bafllam›fl ve ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu’nun vefat›n›n ard›ndan bir sene kadar daha devam edip Haziran 1979’da yay›mlanmas›na son verilmifltir.
Dergi bafll›¤›n›n alt›nda yer alan “Ülkümüz demokrasi ve cumhuriyet için
çal›flmakt›r” alt bafll›¤›nda da ifade edilmekle birlikte, ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu
derginin ilk say›s›nda amac›n› flu ifadelerle aç›kl›yordu:
Gazete ç›karmak benim idealimdir... Dünya her yüzden de¤ifliyor. De¤iflmenin bilgisini kazanmal›y›z. De¤iflmeyen varl›klar ölüyor... Her gazete sahibinin
tabiat›n› tafl›r, benim gazetem de bana benzeyecektir. Yarat›ld›¤›m günden
beri demokratça yaflad›m, ölünceye kadar da demokrat kalaca¤›m. Bütün yaflay›fl›mda güzellik, iyilik ve do¤ruluk için çal›flt›m. Gazetem bu ülkülere h›yanet edemez... Millî ihtilalin bafl›ndan beri hep onun flerefi için elimden geldi¤i
kadar çal›flt›m. Gazetem Türklü¤ün zarar›na yafl›yamaz... Çocuklar, talebeler,
meslekdafllar, yurttafllar: güzellik, do¤ruluk ve iyilik ifli yap›n›z ve sak›n yurdunuzu sevmek dininden dönmeyiniz.

Aradan geçen y›llarla ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu bu amac› gerçeklefltirdi¤ini
vurgulamay› da ihmal etmemifltir. Yeni Adam dergisinin 1939 tarihli 261. say›s›nda alt› y›ll›k geçmiflin hesab› verilirken derginin ulaflt›¤› niteli¤e de vurgu yap›lm›flt›r.
... Yeni Adam, geçen alt› y›l› ve 260 say›s› menfilik yahut koskoca bir hiçten öteye geçmemek bata¤›na bir tek nushasiyle bile yak›nl›k göstermemifl, bilâkis
bugünkü Türk fikir hayat› içinde kaliteli ve avant-garde kalm›flt›r... ‘Gazete ç›karmak benim ideâlimdir. Bu ideâlime kavufluyorum’ diye ifle bafllaman›n ‘benim gazetem bana benziyecektir’ haysiyetini Türkiye’de ilk önce idrâk etmenin neticesi flüphesiz bundan baflka birfley olamazd›...
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Yeni Adam dergisinde, iç ve d›fl siyasetteki geliflmeler, toplumsal geliflmeler ve sorunlar, kültür, sanat, felsefe, psikoloji, sosyoloji, bilim, teknik, gezi türündeki makaleler, çeviri yaz›lar ve hikayeler yay›nlanm›flt›r. Yeni Adam dergisinde, ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu, ‹ffet Ömer, Hüseyin Avni, Nüvit Osman,
Vahdet Gültekin, Suphi Nuri ‹leri, Fuat Sabit, Nurullah Ataç, Falih R›fk› Atay,
Hasan Ali Ediz, Ferudun Çölgeçen, P. Naili Boratav gibi e¤itimci ve yazarlar
yer alm›flt›r.
15. Yeni Kültür
Yeni Kültür dergisinin ilk say›s› Ocak (sonkânun) 1936 tarihinde yay›mlanm›flt›r. Ayl›k olarak yay›mlanm›fl olan Yeni Kültür dergisi, bafll›¤›n›n alt›nda
“Ailede çocuk, Mektebde çocuk” ibaresini tafl›maktad›r. Araflt›rmac›lar taraf›ndan derginin ulafl›lan son say›s› 1945 tarihli 92. say›d›r. Ankara’da bas›lan derginin sahibi olarak Kâz›m Nami Duru, yay›n direktörü olarak ise Enver Mersin
görülmektedir.
E¤itim ve ö¤retimle ilgili yaz›lar›n yer ald›¤› dergide di¤er ülkelerin e¤itim
sistemlerinin tan›t›lmas› üzerinde de durulmufltur. Derginin ulafl›labilen say›lar›ndan, s›n›rl› bir yazar kadrosu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yeni Kültür dergisinde, Kâz›m Nami Duru, Selim S›rr› Tarcan, H›fz›rrahman Raflit Öymen, A. Fuat Baymur, Nimetullah Ma, Feriha Baymur, Kemal Kaya, Rasim Adasal, Mâdi
Suten gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
16. Yeni Okul
Yeni Okul dergisi Pedagojik Yard›mlaflma Kooperatifi taraf›ndan Ankara’da
yay›mlanan ayl›k bir “‹lk ve Orta Ö¤retim” dergisidir. Derginin sorumlu müdürü olarak Avni Özsun görülmektedir. Yap›lan tarama sonucunda derginin ilk
say›lar›na ulafl›lamam›fl, ancak birinci cildin indeksinin bulundu¤u bir tablodan yazar ve makale adlar›na ulafl›lm›fl ve Yeni Okul dergisinin de Nisan 1951
y›l›ndan itibaren yay›mland›¤› hesaplanm›flt›r. Derginin araflt›rmac›lar taraf›ndan ulafl›lan son say›s› Aral›k 1953 tarihli 30. say›s›d›r.
Yeni Okul dergisinde H. Hüsnü C›r›lt›, Mithat Enç, Yunus Kaz›m Köni, ‹brahim Alâettin Gövsa, Sabri Esat Siyavuflgil, Faz›l Hüsnü Da¤larca, Tahsin Gülöksüz, Memduh fievket Esendal, Osman Ülkümen, Halide Nusret Zorlutuna gibi
e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
17. Yeni Ö¤retmen
Yeni Ö¤retmen dergisi ayl›k olarak yay›mlanan bir meslekî dergidir. Derginin ilk say›s› 1 Aral›k 1953 tarihinde yay›mlanm›flt›r. Araflt›rmac›lar derginin
1958 tarihli Ocak, Mart 50-52. say›s›na ulaflm›fllard›r. Derginin baz› say›lar›n›n,
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ulafl›lan son say›da oldu¤u gibi, maddî imkans›zl›klardan dolay› bir arada yay›mland›¤› görülmüfltür. Yeni Ö¤retmen dergisinin kurucusu Mehmet Necati
Öngay’d›r. Dergi 1957 y›l›ndan itibaren Türkiye Ö¤retmen Dernekleri Federasyonu’nun fikir organ› olarak yay›n hayat›na devam etmifltir.
Yeni Ö¤retmen dergisinde, ‹brahim Yasa, M. Rauf ‹nan, Muzaffer Ergin,
Turhan O¤uzkan, Behçet Kemal Ça¤lar, Hasan Tan, Bedri Rahmi Eyübo¤lu,
Bülent Ecevit, Hilmi Ziya Ülken, Baha Ar›kan, Ahmet Muhip D›ranas, Vedide
Baha Pars, Hasan Âli Yücel, Cavit Binbafl›o¤lu gibi e¤itimciler ve yazarlard›r.
18. Yeni Türk Mecmuas›
Yeni Türk Mecmuas› ‹stanbul (Eminönü) Halk Evi taraf›ndan ayda bir yay›mlanan bir dergidir. Yeni Türk Mecmuas›’n›n ilk say›s› Ekim (teflrinievvel)
1932’de yay›mlanm›flt›r. Araflt›rmac›lar›n ulaflabildi¤i son say› ise 1943 y›l› 125.
say›s›d›r. Yeni Türk Mecmuas›’n›n ilk say›s›nda ç›k›fl nedenleri k›saca flu ifadelerle vurgulanm›flt›r.
K›sa bir zaman içinde derin ink›laplar yapm›fl bir milletiz. ‹nk›lap yapan bir
neslin vazifesi kendi umdelerini, ideallerini, en kuvvetli iman halinde bütün
ruhlara yerlefltirmektir; ta ki ink›lap yay›ls›n ve kökleflsin. Bu günün mütefekkirleri için ilk vazife budur... Milletimizin cihan içinde yüksek bir mevki almas› için çal›flmak mütefekkirlerin di¤er bir vazifesidir... Türk Cumhuriyetinin
kuruluflu insanl›k için, bilhassa flark için bir derstir: Yar› müstemleke haline
getirilmifl bir milletin nas›l istiklalini alaca¤›n›, nas›l insanl›¤a hizmet edece¤ini biz kan dökerek, yeni bir devlet kurarak dünyaya gösterdik... Uzak ve yak›n
mazisi böyle olan bir milletin mütefekkirleri atide de medeniyete ve insanl›¤a
en büyük hizmeti yapmak idealinin ateflini kalplerinde neden duymas›nlar? ...
‹flte bu mecmua bu vazifeleri ve ideali kalplerinde duyan mütefekkir muharrirlerin yaz›lar› için bir kürsü olsun diye ç›kar›l›yor... Bizde ilim henüz orta zamanlar ölçüsü ile ölçülmekten kurtar›lamam›flt›r. Hala zannedilir ki alimin
k›ymeti okudu¤u kitap miktar›na ba¤l›d›r. Böyle zannedenlere karfl› alimin
söyliyece¤i söz fludur: ‘Seninle aram›zdaki fark okudu¤um kitap adedi ile ölçülemez. Ben mevzuum olan hadiseleri görmek, onlar›n aras›ndaki irtibatlar› anlamak, tahlil ve terkip yapmak hususlar›nda sende olmayan bir melekeye sahibim. Okuduklar›m dima¤›mda böyle bir melekenin husulüne yaram›flt›r.’
Hakikatte de kitap bu kabiliyeti has›l etmek için bir vas›tad›r. Bu nevi alimler
yetifldirerek henüz tetkik edilmemifl olan memleket ve millet mevzular›n› ayd›nlatma¤a çal›flmak, düflünen her gencin kalbinde büyük bir kuvvet yaratmamal› m›d›r? Bu mecmua böyle bir ilim mant›k›n› yaymak, böyle bir ilim propagandas› yapmak için ç›k›yor...

Yeni Türk Mecmuas›’n›n, onuncu cildin ilk say›s› olan Ocak (ikincikanun)
1942 tarihli say›s›nda okuyuculara seslenilerek derginin gelece¤ine iliflkin hedefler ortaya konmufltur:
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Halk için çal›flan münevverlerin etraf›nda topland›klar› Halkevlerinin fikir,
san’at ve kültür havas›n› aksettirmeye çal›flan ve bu flekilde halka ve memleket
kültür hayat›na yararl› olmay› düflünen Yeni Türk bu say›s›ndan itibaren ayn›
gaye ve ayn› yolda daha canl› bir flekilde ve daha genifl bir kadro ile çal›flacakt›r.
... Memleketin fikir, ilim san’at alan›nda orijinal olma karakterini tafl›yan yaz›lara da yer vermesi dolay›s› ile Yeni Türk yeni bir münevver kütlesinin alâkas›
ile bezenmifl olarak karfl›n›za ç›kacakt›r. Genç neslin, memleketin öz realitesini
iflleyen ve bir hamle tafl›yan san’at ve fikir hareketleri ile yak›ndan alâkalan›lacak ve bu flekilde memleketin istikbalini yapacaklar›n att›¤› her ad›m›n, halkevi
çevresinde gene halkevi havas›na göre de¤erlendirilmesine çal›fl›lacakt›r.

Yeni Türk Mecmuas› sadece e¤itim ile ilgili konular› ele almakla kalmam›fl,
bu konulara ilave olarak, dil ve tarih, siyaset ve iktisat, edebiyat ve san’at, felsefe gibi alanlarda da yaz›lar yer alm›flt›r. Yeni Türk Mecmuas›’nda, Ahmet fiükrü, Falih R›fk›, Faruk Nafiz, Yahya Kemal, Hilmi Ziya Ülken, Hasan Ali, Nurullah Atâ, Burhan Ümit, Reflat Nuri, Ahmet Cevat, Nusret Kemal, Mustafa fiekip,
Salih Murat, Behçet Kemal, Elif Naci, Meliha Avni Sözen, Vasfi R›za Zobu, Selim S›rr› Tarcan, Agah S›rr› Levend, Sulhi Dönmezer, Tar›k Z. Tunaya gibi e¤itimci ve yazarlar yer alm›flt›r.
Sonuç ve De¤erlendirme
Çal›flman›n girifl k›sm›nda da belirtildi¤i gibi, Cumhuriyet döneminde ülkemizde yay›mlanan baz› e¤itim dergileri tan›t›larak e¤itim tarihimize, s›n›rl› da
olsa, bir ›fl›k tutulmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flman›n, her bir derginin içerdi¤i
makalelerin konu alanlar›, yazarlar›, yay›mland›klar› dönemdeki etkileri gibi
çeflitli boyutlar›yla da ele al›nmas› önemli ve gereklidir.
Bu çal›flma benzeri bir çal›flmada ele al›nmaya de¤er olan, ancak araflt›rmac›lar taraf›ndan çeflitli s›n›rl›l›klar sebebiyle ayr›nt›l› incelenemeyen dergilerden baz›lar› da flunlard›r: Mektebli (Samsun, 1922); Terbiye (ilk say›s› 15 fiubat
1927); Ülkü (Halkevleri Mecmuas›, ilk say›s› fiubat 1933. Dergi doktora tez çal›flmas› olarak Firdevs Gümüflo¤lu taraf›ndan ayr›nt›l› olarak incelenmifl ve Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum bafll›¤›yla kitaplaflt›r›lm›flt›r), S›n›f Muallimi
(~1934); Okul Bilgisi; Uyan›fl (‹zmir E¤itim Enstitüsü); Köy Enstitüleri Dergisi;
E¤itim Psikolojisi (ilk say›s› Aral›k 1953); Pedagoji Cemiyeti Dergisi (ilk say›s› 7
Eylül 1964); Okul Öncesi E¤itimi Dergisi (Okul Öncesi E¤itimi Gelifltirme Derne¤i, Ocak 1969); Çocuk Dünyas›; E¤itim Alan› (~1975); Tim-Der (Tüm ‹lkö¤retim Müfettiflleri Derne¤i Yay›n Organ›, ~1976); ‹lkö¤retim.
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Periodicals on the History of Education
Muhsin HESAPÇIO⁄LU, Levent DEN‹Z
Abstract
The main aim of this study is to introduce some of the journals on education published in the Republican era in Turkey. These journals are analyzed according to their goals, publication years,
number of volumes/issues, publishers (individuals and/or institutions) and main writers. The journals on education published after the 1960s are not included since they are relatively new and
easy to attain. Eighteen journals on education were examined in this study; Bilgi, E¤itim Hareketleri, Emekli Ö¤retmen Dergisi, Fikirler, ‹mece, Malim Sesi, Okul ve Ö¤retmen, Okul ve Ulus, Ö¤retmen, Ö¤retmen Dergisi, Pedagoji, Tedrisat Mecmuas›, Uyan›fl, Yeni Adam, Yeni Kültür, Yeni
Okul, Yeni Ö¤retmen and Yeni Türk Mecmuas›. We hope that this study, though it remains within its stated limitations, would benefit and enlighten other researchers who are interested in the
journals on education published in the Republican era in Turkey.
Keywords: Turkish journals on education, Turkish Republican era, Turkish educators, history of
Turkish education.
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Özet
Bu çal›flma Cumhuriyet döneminde ülkemizde yay›mlanan baz› e¤itim dergilerinin tan›t›lmas›
amac›yla yap›lm›flt›r. Bu tan›t›m dergilerin hangi y›llarda, kaç say›s›n›n yay›mland›¤›, yay›mlayanlar ve belli bafll› yazarlar› gibi hususlar› içermektedir. Çal›flmada 1960 y›l›ndan sonra yay›mlanan dergilere, bu dönemin dönem nispeten daha yak›n olmas› ve dergilere ulaflman›n daha kolayd›r gerekçeleriyle de¤inilmemifltir. Araflt›rmac›lar belirtilen kapsamlarda on sekiz dergiyi incelemifllerdir.Bu dergiler, Bilgi, E¤itim Hareketleri, Emekli Ö¤retmen Dergisi, Fikirler, ‹mece, Malim Sesi, Okul ve Ö¤retmen, Okul ve Ulus, Ö¤retmen, Ö¤retmen Dergisi, Pedagoji, Tedrisat Mecmuas›, Uyan›fl, Yeni Adam, Yeni Kültür, Yeni Okul, Yeni Ö¤retmen ve Yeni Türk Mecmuas›’d›r.
Cumhuriyet döneminde ülkemizde yay›mlanan on sekiz e¤itim dergisinin belirtilen ölçütlerle tan›t›ld›¤› çal›flmam›z›n kendi s›n›rl›l›klar› içinde araflt›rmac›lar›m›za yararl› olmas›n› ümit ederiz.
Anahtar kelimeler: E¤itim dergileri, cumhuriyet dönemi, Türk e¤itimcileri, e¤itim tarihi

