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ÖZET 

Millî Gaye mecmuası, Millî Mücadele Dönemi’nde, Bolu’da, henüz 

Mudanya Mütarekesi’nin yeni imzalandığı, Lozan’da barış görüşme-

lerinin devam ettiği ve savaş tehdidinin tam olarak geçmediği bir dö-

nemde yayın hayatına başlamıştır. Bolu Sultanisi öğretmenleri ve öğ-

rencileri tarafından çıkarılan mecmua, 1 Aralık 1922-1 Nisan 1923 ta-

rihleri arasında on beş günde bir olmak üzere 9 sayı devam edebilmiş-

tir. 

İçtimai, edebî, fennî, tarihî resimli bir dergi olarak tavsif edilen 

Millî Gaye içerisinde eğitim, edebiyat, tarih, tıp ve tarım başta olmak 

üzere birçok alanda yazıya yer verilmiştir. “Memleketin ilmî ihtiyacını 

bir zerre olsun tatmin etmek” derginin amacı olarak ilk sayısında ifade 

edilmiştir. 

Büyük Taarruzu kazanan muzaffer komutan olarak Mustafa Ke-

mal’in, bir kurtarıcı olarak görüldüğü dergide ağırlıklı olarak eğitimle 

ilgili konular üzerinde durulmaktadır. Okul öncesi eğitimi ve okul ön-

cesi öğretmen yetiştirilmesinin ehemmiyeti, eğitimde izcilik faaliyetle-

rinin gerekliliği gibi o zaman için yeni sayılabilecek meseleler etrafında 

yazılar kaleme alınmıştır. Genel olarak eğitim yazıları incelendiğinde 

“millî eğitim/millî maarif” vurgusunun ön plana çıkarıldığı görülmüş-

tür. 

Bu çalışmada öncelikle derginin çıkış serüveni, kimlik ve hâl bilgisi 

verilecek, ardından derginin Millî Mücadele Dönemi, Anadolu ve 
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özelde Bolu’daki basın-yayın hayatı içerisindeki yeri ve önemi ele alı-

nacaktır. Sonrasında dergide yer alan eğitimle ilgili yazılarda sıklıkla 

vurgulanan “millî maarif” meselesi irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu Basını, Millî Mücadele, Millî Gaye 

Mecmuası, Bolu Sultanisi, Eğitim. 
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“NATIONAL EDUCATION” IN MİLLÎ GAYE MAGAZINE 

ABSTRACT 

During the National Struggle Period, Millî Gaye magazine opened 

the new signature of the Mudanya Armistice in Bolu, and continued 

the peace negotiations in Lausanne and the teachers of a Bolu Sul-

tanisi on 1 December 1922 and 1 April 1923. is a journal published 

throughout the day and maintained its life as a 9-issue, social, literary, 

scientific, historical illustrated magazine. The magazine has included 

the subject from literature to history, from medicine to agriculture. 

The objective of removal of the journal; On the other hand, since 

the last fourteen years, the material and spiritual depression has re-

mained in the ignorance of the people, and it has been able to exhibit 

a high scientific activity. 

As the victorious commander who won the Grand Offensive, Mus-

tafa Kemal was seen as a savior and concentrated in the magazine. It 

was mentioned about its importance and “the order of assignment to 

the main school is obligatory for the teachers to graduate before the 

main school exercise.” The necessity of scouting activities in education 

“miller, intellectual, moral training, physical training together with 

food in the course of the excitement of these things can not excuse me 

I began to benefit here. Issues related to education are handled in the 

field of ‘national education”. 

Keywords: Anatolian Press, National Struggle, National Gaye 

Journal, Bolu Sultanisi, Education. 
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GİRİŞ 

1. Millî Gaye’yi Tanıyalım 

Millî Gaye mecmuası 1 Aralık 1922 ve 1 Nisan 1923 tarihleri ara-

sında Bolu’da çıkmış bir dergidir.
1
 Bu tarihler Mudanya Mütarekesi 

ile Lozan Barış Antlaşması arasındaki ara dönemdir. Bilindiği üzere 

Mudanya Mütarekesi, 3 Ekim’de başlayan konferansın sonunda 11 

Ekim 1922 tarihinde imzalanmış olup 14-15 Ekim 1922’den itibaren 

yürürlüğe girmiştir. Mütareke, Millî Mücadele’nin Türklerin zaferiyle 

sonuçlandığının belgesi olma özelliğine sahip olup her yerde memnu-

niyetle karşılanmış, fener alaylarıyla, sevinç ve coşkuyla kutlanmıştır. 

Anadolu’daki coşkuya İstanbul da katılmış, bütün devlet dairelerine 

sancaklar çekilmiştir. Hatta İstanbul’daki Rumların da Türk bayrak-

ları çektikleri görülmüştür. Bu sevinç ve coşku dönemi basına da yan-

sımış ve çıkan gazetelerde mütarekeden övgü ile bahseden haber ve 

yorumlar yer almıştır
2
. 

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması ve Lozan görüşmelerinin 

başlaması yeni Türkiye için bir başlangıç olmuştur. Üç büyük devlet 

(İngiltere-Fransa-İtalya) ilk kez Mudanya’da, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükûmeti ile eşit koşullarda bir konferansa katılmışlar ve İs-

tiklal Harbi’nin sonuçlarını kabullenmişlerdir. Bu aynı zamanda Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’nin hukuksal varlığının onaylanmasıdır. 

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması Mondros ve Sevr’i ortadan kal-

dırmış; yeni bir barışın yolunu açmıştır. Doğu Trakya savaşsız geri 

alınmakla kalmamış; İstanbul ve Boğazların da barış sonrası Türklere 

bırakılacağı ilkesi karara bağlanmıştır. Bütün bu gelişmeler ışığında iç 

ve dış kamuoyunun tepkisi Türkiye açısından olumlu olmuştur. Bu 

 

1
 Millî Gaye’nin kimi zaman Millî Mücadele’nin yayın organlarından Gaye-i Milliye ga-

zetesi ile karıştırıldığı görülmüştür. Gaye-i Milliye üzerine Temuçin Faik Ertan’ın kap-

samlı bir değerlendirmesi mevcuttur. 

2
 Dönmez, Cengiz, “Dönemin Basınında Mudanya Mütarekesi”, Mudanya Mütare-

kesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu 26 - 28 Eylül 2013 Bursa, 

Yay. Haz., Selcan Koçaslan, Ankara 2015, s.433. 
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konferans Türkiye’ye istikrar yolunu açarken İngiltere ve Yunanis-

tan’da siyasi bunalımlara neden olmuştur
3
. 

İşte böyle bir atmosferde ve Lozan görüşmelerinin yapıldığı bir 

dönemde faaliyet gösteren Millî Gaye, nüshalarının ön kapaklarında 

belirtildiği üzere “Sultanî Heyet-i Talimiyesi” tarafından on beş günde 

bir yayımlanmış ve 9 sayı olarak yayın hayatını sürdürmüştür. “İçti-

mai, edebî, fennî, tarihî resimli mecmua” olarak Bolu Sultanisi öğret-

menleri ve öğrencileri tarafından Süleyman Avni’nin müdürlüğünde 

hazırlanan derginin sayfa sayısı 12’dir. Bolu Liva Matbaası’nda basılan 

derginin seneliğinin 230, altı aylığının 125 ve bir nüshasının 10 kuruş 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca derginin her sayısında dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin tarih derslerine yardımcı olmak amacıyla “Sultani’de 

Tarih Dersleri” başlığı altında bir tarih ilavesi verilmiştir. Dergiden 

küçük boyutta olan ve 72 sayfadan oluşan bu ilavenin içeriğini “18. ve 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti ve Avrupa” konuları oluşturmaktadır.  

Mecmuanın çıkarılış amacı, ilk sayının birinci sayfasında yer alan 

“Maksat ve Meslek” yazısında şu şekilde ifade edilmiştir: 

Memleketin on dört seneden beri geçirdiği maddi ve manevi buhran 

yüzünden halk; cehlin kahredici elinde muzdarip yaşamak ıztırarında 

kaldı. İçtimaî hayatımız fikrî gıdasızlık neticesi olarak yüksek bir faaliyet-i 

ilmiye gösterememişti. 

Hissî ve ruhî kâinatımız; gözler kamaştıracak kadar berrak ve parlak 

nurlar içinde dalgalanıyor, hâlbuki ilmî ufkumuz harp ve cidal seneleri-

nin tesiriyle karanlık bir gece hâlinde bulunuyor. Kalbimiz milliyet ve in-

saniyet ateşleriyle yandığı ve dünyayı ahlaki hararetiyle ısıttığı hâlde fikrî 

hayatımız buna nazaran sönük ve kuvvetsizdir. Elim bir mecburiyet dola-

yısıyla vukua gelen bu mahrumiyet gerek ferdî ve gerek içtimaî düşünce 

itibariyle her Türk için müessif bir keyfiyettir. 

 

3
 Yaman, Ahmet Emin, “Mudanya Bırakışması ve Yankıları”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 18, Ankara 1996, s.203. 
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Fakat yalnız müteessif ve müteessir olmak, menfi vaziyette kalmak 

sine-i fikretimizi teşfiyeye kâfi değildir. Dert umumîdir, meydandadır. 

Her münevverin mümkün olan vesait ile şahsından ve istirahatinden 

fedakârlık yapmak suretiyle millete hizmet etmesi ahlakî ve millî ve hatta 

hayatî bir vazife ve bir borçtur. 

İşte bugünün her münevveri gibi biz de Sultânî Heyet-i Talimiyesi 

memleketin bu ilmî ihtiyacını bir zerre olsun tatmin etmek maksadıyla 

(Millî Gaye) mecmuasını mevki-i intişara vaz ediyoruz. Gayenin mevzuu 

Türk milletinin kendi ruhu, gayesi, kendi gayesidir. Binaenaleyh gayemi-

zin mevzu ve gaye-i ittihaz ettiği Türk halkından teveccüh ve iltifat göre-

ceğine kâniyiz4.  

Bu pasajdan anlaşılacağı üzere asker üzerine düşen görevi yapmış 

ve ülkeyi düşman işgalinden kurtarmıştır. Bundan sonra yapılması ge-

reken ülkeyi refaha götürecek faaliyetlerin yapılmasıdır. Ülkeyi siyasi 

ve iktisadi olduğu kadar ilmî, edebî, fennî ve kültürel olarak da ileriye 

taşımak gerekmektedir. Millî Gaye işte bu amaç üzerine bina edilmiştir. 

Ülkenin aydın ve aydın adayları olarak sorumluluk hisseden Bolu Sul-

tanisi öğretmenleri ve öğrencileri üzerlerine düşen görevi yerine ge-

tirmek maksadıyla böyle bir dergi çıkarmaya karar vermişlerdir.  

Derginin Millî Mücadele’ye Bakışı Basın-Yayın Hayatı 

İçerisindeki Yeri ve Önemi 

Millî Mücadele döneminde çıkan özellikle “yararlı basın” olarak 

belirtilen süreli yayınların halkın bilinçlendirilmesinde önemli bir iş-

leve sahip oldukları aşikârdır. Dergi ve gazetelerde yayımlanan yazı-

lar, halkın mücadele azminin artırılmasında, birlik ve beraberlik duy-

gusunun güçlendirilmesinde hayati bir ehemmiyete sahip olmuşlar-

dır. İşte bu süreli yayınlardan biri de Millî Gaye dergisidir.  

Millî Mücadele Dönemi’nde, Bolu’daki yayın hayatının Ana-

dolu’nun diğer yerlerine göre ileri düzeyde olduğunu söyleyen Enver 

Konukçu, Millî Mücadele karşıtı Kürsî-i Millet gazetesinin uzun 

 

4
 “Maksat ve Meslek”, Millî Gaye Mecmuası, S 1, Bolu 1922, s.1. 
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ömürlü olamadığını belirtmektedir. Bolu gazetesinin, Bolu mutasar-

rıflığının resmî yayın organı mahiyetinde bulunduğunu ifade eden 

Konukçu, mali sıkıntıların devam ettiği, kâğıt temininin oldukça zor 

olduğu sıralarda, Bolulu aydınların, edebi konulara da ağırlık veren 

yayınlarda bulunduklarını, örneğin Bolulu aydınlar arasında yer alan 

Emekli Yüzbaşı Refik (Üstok)’in Gamlı isimli bir dergi neşrine başladı-

ğını, ancak kâğıt azlığı, mürekkep parasının karşılanamaması, ayrıca 

Refik Bey’in kişisel durumu nedeni ile bu dergisinin yayınına son ve-

rildiğini aktarmaktadır. Konukçu’nun makalesinde belirtildiği üzere; 

Bolu ileri gelenlerinden Şükrü Bey, 15 Ağustos 1919’da yayımlamaya 

başladığı Millî Mücadele taraftarı gazetesine II. Mahmud devrinin 

Bolu’daki büyük şairlerinden olan Derdli’nin ismini vermiştir. Bolu ve 

Derdli gazetelerinden başka Midhat Akif, TBMM’nin sesi olarak 15 

Ağustos 1921’de Türkoğlu’nu üçüncü gazete olarak Bolu’ya kazandır-

mıştır. Türkoğlu, Bolu ve çevresinin siyasi, askerî, iktisadi ve sosyal ko-

nularına dair hayli zengin malzemenin bulunduğu bir gazetedir
5
. 

Millî Mücadele dönemi Anadolu basınının belirgin özelliklerini ta-

şıyan Millî Gaye, yerel basın tarihi içerisinde kısa soluklu bir yayın ha-

yatına sahip olsa da yayımlandığı dönemin koşullarını yansıtması açı-

sından önemli bir dergidir. Memleketin ve halkın yoksulluk ve yok-

sunluk içerisinde olduğu bir dönemde bile bir taşra lisesinin böylesine 

ciddi ve kaliteli bir dergi çıkarabilmesi dikkate değer bir hadisedir.  

2. Millî Gaye’de “Millî Maarif” 

Millî Mücadele döneminde, olağanüstü savaş koşullarına rağmen 

eğitim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmeye çalışıldığı herkesin 

malumudur. Savaşın devam ettiği bir ortamda 15-21 Temmuz 1921 

tarihleri arasında, Ankara’da bir Maarif Kongresi gerçekleştirilmiş ol-

 

5
 Konukçu, Enver, “Cumhuriyet’in İlk Bolu Valisi Ahmed Fahreddin”, Atatürk Üni-

versitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, C 5, S 1, 

Ocak/Erzurum 2006, s.14-18. 
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ması bu açıdan üzerinde durulması gereken bir gelişmedir. Bu kong-

rede Mustafa Kemal, millî maarif/millî eğitimin öneminden bahisle şu 

sözleri serdetmiştir: 

“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin 

tarihi tedenniyatında en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun 

için bir millî terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafatından 

ve evsafı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şark-

tan ve garptan gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i milliye 

ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü deha-yı 

millîmizin inkişafı tamı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lalet-

tayin bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin 

muhrip neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (Haraset-i fikrîye) zeminle 

mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir6.” 

Yahya Akyüz, Millî Mücadele döneminde öğretmenlerin düzenle-

dikleri, işgalleri protesto mitingleriyle millî uyanış, direniş ve örgütlen-

meye katkıda bulunduklarını belirtir. Ayrıca halkın millî kurtuluş da-

vası yolunda bilgilendirilmesi amacıyla halk eğitimi çalışmalarının ya-

pıldığını, Anadolu’daki öğretmenlerin yanı sıra İstanbul hükûmetinin 

baskısına rağmen İstanbul’daki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 

da Anadolu hareketine bağlı kaldığını söylemektedir
7
. 

Ateşkes anlaşmasının yapılıp barış görüşmelerinin sürdürüldüğü 

bir dönemde Bolu Sultanisi’nin öğretmenleri ve öğrencileri öncülü-

ğünde çıkartılan Millî Gaye mecmuasında da eğitimle ilgili konular yu-

karıda belirtilen “millî maarif” doğrultusunda ele alınmaktadır. Der-

gide anaokulları, ilkokullar ve akşam okulları üzerine değerlendiril-

melerde bulunulmuş; eğitim tarihi bölümünde Jean-Jacques Rous-

seau’nun eğitimle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. Bunların yanı sıra 

 

6
 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III (Açıklamalı Dizin İle), Atatürk Araştırma 

Merkezi, C 2, Ankara 2006, s.19-20. 

7
 Akyüz, Yahya, “Osmanlı Döneminden Cumhuriyete Geçilirken Eğitim-Öğretim Ala-

nında Yaşanan Dönüşümler”, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, C 1, S 2, Ankara 

2011, ss.16-17. 
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“millî maarif” şiarıyla Ankara ve Bolu’da kurulan öğretmen dernekle-

rinden bahsedilmiştir. Derginin farklı sayılarında yer alan “Eğitim Ha-

berleri” başlıklı bölümlerde Bolu’nun eğitim camiasına dair bilgiler 

verilmiştir. 

Anaokulları ve ilkokullar meselesi bir bütün olarak düşünülmüş-

tür. Derginin birinci, ikinci ve dördüncü sayılarında “İlk Mektebler 

Nasıldır Nasıl Olmalıdır?” başlıklı yazı dizisi altında Süleyman Avni ta-

rafından bu konular ele alınmıştır. Yazar, okula başlamayı arzulayan 

çocukların, okula başladıkları günün hemen ertesinde okula gitmek 

istemeyişlerinin nedenlerinin en başında öğretmenlerin olduğunu şu 

sözlerle ifade etmiştir: “Evet, bu acıklı hâlin menşeini araştıracak olursak 

kabahatin en büyüğünü biz muallimlerde, kendimizde bulmuş oluruz. Ekseri-

miz kendi çocukluğumuzu unutmuş, çocuk ruhu hakkında edindiğimiz malu-

matı benimsememiş, mesleki vazifelerimizin şeklini ve kıymetini takdir etmemiş 

bulunuyoruz”8
. 

Avni, okulun fiziksel yapısının zamanın gerektirdiği koşulları sağ-

lamadığından, sınıfların havalandırılmasına ve temizliğine gereken 

özenin gösterilmediğinden bahsetmekte, çocukların doğru beslenme-

leri hususunda da öğretmenlerin başarılı olamadıklarını okuyucuların 

dikkatine sunmaktadır. Zamanın gerektirdiği gerekli bilgi ve nitelik-

leri çocuklara kazandırmada, onları eğitmede yetersiz kalındığına de-

ğinen yazar, öğretim programlarına da gerekli önemin verilmediğini, 

öğretmenlerin görevlerini bir angarya olarak gördüklerini söylemek-

tedir. Çocukların mantıksız bir şekilde asayiş altına alınmak istediğini, 

çocukların bilinçsizce yaptıkları ufak tefek yanlışlıklarından dolayı ce-

zalandırıldığını okuyucuya aktaran yazar bu durumun çocukların 

okulu terk etmelerine yol açtığını belirtmektedir
9
. 

 

8
 S. Avni, “İlk Mektepler Nasıldır, Nasıl Olmalıdır?”, Millî Gaye Mecmuası, S 1, Bolu 

1922, s.6. 

9
 S. Avni, “İlk Mektepler Nasıldır, Nasıl Olmalıdır?”, Millî Gaye Mecmuası, S 2, Bolu 

1922, s.4. 
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Avni, mecmuanın dördüncü sayısında da aynı başlık altında bu se-

fer daha çok anaokulları ile ilgili görüşlerini aktarmaktadır. Tür-

kiye’de de anaokulları açılması gerektiğine, buralarda görev yapacak 

öğretmenlerin yetiştirilmesine ayrı bir önem verilmesi lazım geldiğine 

vurgu yapılmaktadır. Anaokullarının binalarının da sırf bu amaçla ta-

sarlanması, geniş ve güzel bir bahçesinin olması gerektiğine değinile-

rek anaokullarında görev yapacak öğretmenlerin de özel bir eğitim 

almaları gerektiği üzerinde durulmaktadır: 

“Ana mektebine tayin edilecek muallimelerin behemehâl ana mektebi 

tatbikat kısmından mezun olmaları şarttır. Bu mekteplerdeki hâlet-i ruhi-

yeyi görmeyen, bilmeyen muallimelerin ana muallimeliklerinde istihdamı 

katiyen tecviz edilemez. Darülmuallimat hatta Darülfünun mezunesi ol-

mak da bu hususta bir salahiyet bahşedemez. Darülmuallimat, Darülfü-

nun mezunesi, iptidai ve yatılı muallimesi olmak başka ana muallimesi 

olmak yine başkadır. Ana mektebi demek ana muallimesi demektir. Bu iti-

barla muallimesi evsaf-ı lazımeyi haiz olmayan ana mektepleri itiraf edelim 

ki birer makteldir10.” 

Bundan doksan dört yıl önce, savaş koşullarının devam ettiği bir 

ortamda, okul öncesi eğitimin tartışılması ve burada görev yapacak 

eğitimcilerin özel olarak yetiştirilmesi gerektiğine değiniliyor olması, 

okul öncesi öğretimin zorunlu hale getirilmesinin gündemde olduğu 

şu günlerde daha da dikkat çekicidir.  

Dergide ele alınan bir diğer husus da akşam okullarıdır. Dör-

düncü sayıda, “Leyli Mektepler” başlıklı yazıda, eğitim konusunda en 

çok ihmal edilenin köyler ve köylüler olduğu ifade edilerek öğretmen 

açığından, mevcut öğretmenlerin rahatlarından fedakârlık gösterme-

yerek köy öğretmenliğine iltifat etmediklerinden ve köylerde görev 

yapan öğretmenlerin de işlerine gereken önemi vermediklerinden 

bahsedilmiştir. Köylere öğretmenliğe gidenlere biraz daha fazla maaş 

 

10
 S. Avni, “İlk Mektepler Nasıldır, Nasıl Olmalıdır?”, Millî Gaye Mecmuası, S 4, Bolu 

1923, s.6. 
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verilmesi ve köy öğretmenlerinin de işlerine daha fazla özveride bu-

lunmaları tavsiyesinde bulunulmuştur
11

. Söz konusu tavsiyeler düşü-

nüldüğünde günümüzde de hizmet bölgelerine göre öğretmenlere 

daha farklı maaş verilmesi tartışmalarının devam ettiğini vurgulamak 

gerekir. Buradan şu sonuca varılmaktadır ki: O gün mevcut olan so-

runların bazıları, bugün hâlâ çözüm beklemektedir. 

Derginin dokuzuncu sayısında da M. Âyetullah, “Jan Jak Ruso ve 

Terbiye” başlıklı eğitim tarihi ile ilgili bir yazı kaleme almıştır. Yazıda 

Rousseau’nun çevreci hassas bir mütefekkir olmasının eğitim üzerin-

deki düşüncelerine de yansıdığı belirtilirken onun eğitim anlayışının 

özgürlük ve serbestlik üzerine kurulu bir sisteme dayandığı iddia edil-

miştir. Rousseau’nun “çocuğa, bil-vâsıta ve bilâ-tecrübe öğretilen şey-

lerin, çocuğun hayatında tesir ve fayda cihetinden ehemmiyetleri, eşya 

ile temas ederek yapılan tecrübelerden mütevellit bilgiler kadar olmu-

yor ve sonra çocuğa, bulunduğu yaşın ihtiyaç ve kabiliyetleri nazar-ı 

dikkate alınmayarak istifade ve takdir edemeyeceği bilgiler öğretilir” 

şeklindeki düşüncesine yer verilmiştir
12

. 

Derginin altıncı sayısında ise “Serbest Sütunlar” bölümünde yer 

alan “Nelere İhtiyaçlarımız Var?” başlıklı yazıda memlekette yapılacak 

pek çok işin var olduğuna, ülkenin mühendislere şiddetle ihtiyaç duy-

duğuna dikkat çekilmektedir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi nokta-

sında mühendislik eğitimi için İstanbul veya Avrupa’ya öğrenci gön-

derilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bilindiği üzere eğitim amacıyla 

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi uygulamasına ilk kez II. Mahmut dö-

neminde başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da görülen bu uy-

gulamaya bugün hâlâ devam edilmektedir. Yine bu yazıdaki şu cüm-

leler Millî Gaye mecmuasının dokuzuncu sayıdan sonra neden yayın 

hayatına devam edemediği hususunda bizlere ipucu vermektedir: 

“Düşünce, duygu ve kazanç birliğinin bir memlekette kökleşebilmesi 

için o memleket efradının birbirini anlaması ve aynı duygular etrafında 

 

11
 S. Avni, “Leyli Mektepler”, Millî Gaye Mecmuası, S 4, Bolu 1923, s.1. 

12
 M. Ayetullah, “Jan Jak Ruso ve Terbiye”, Millî Gaye Mecmuası, S 9, Bolu 1923, s.2. 
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toplanması elzemdir. Bu toplanmayı, bu bir araya getirmeyi en güzel su-

rette yapacak vasıta gazetelerle mecmualardır. Salaha ve saadete ilerlemek 

isteyen her memleketin bu vasıtalara iki el ile sarılmaları kendi faydaları 

icabıdır. Aksi zuhur ederse hükmetmek lazım gelir ki ya o memleket yerinde 

saymak istiyor yahut o gazete veya mecmua memlekete ait işlerden, menfa-

atlerden, düşünce ve duygulardan bahsetmiyor. ‘Millî Gaye’nin bütün 

Türk ilinin faydasına ve hayrına çalışdığı gibi daha ziyade ‘Bolu’ muhiti-

nin dertlerine, ihtiyaçlarına hasr-ı mesai edeceğini ümit ederim. Lazım ge-

lir ki memleketin Darülfünun ve Mekâtib-i Âliye mezunları ve memleket 

hakkında tecrübe ve vukufları müsellem ileri gelenler, sanat erbabı bu mec-

mua mahfilinde toplanıp halkın terakki ve taâlisine hasr-ı vücut etsinler. 

Bahusus zenginlerimizin mecmuayı herhâlde himaye etmeleri üzerlerine 

farz-ı ayndır13.” 

Özellikle bölgedeki zenginlerin bu dergiyi himaye etmelerinin is-

tenmesinden anlaşılmaktadır ki dönemin ekonomik sıkıntıları dergiye 

de yansımıştır. Bu sıkıntılar ile kâğıt azlığı ve mürekkep tedariki ko-

nusunda yaşanan sorunlar birleşince derginin sonraki yıllarda yayın 

hayatına devam etmesi olanaksız hâle gelmiştir. 

Derginin beşinci ve altıncı sayılarında bulunan “Bizde İzcilik” ve 

“İzcilik” başlıklı makaleler de eğitim konusu içerisinde değerlendirile-

bilir. Beşinci sayıda, Düzce İdadisi beden eğitimi öğretmeni Demir 

Ali’nin “Bizde İzcilik” başlıklı yazısında izciliğin Türkiye’de o döne-

mindeki durumundan söz edilmektedir. Yazıda izcilik faaliyetlerine 

Türkiye’de Meşrutiyetle birlikte başlandığına, fakat yaygınlık kazan-

madığına, izciliğin gelişememesinin önemli nedenlerinden birinin “se-

batsızlık” olduğuna değinilmiştir
14

. Altıncı sayıda ise Bolu Sultanisi be-

den eğitimi öğretmeni Eşref Tufan tarafından kaleme alınan “İzcilik” 

başlıklı yazıyla karşılaşırız. Yazıda, asrın son akımları arasında izciliğin 

önemli bir yeri olduğu, her millette önemli görüldüğü, uygulamasının 

önemli yararlar sağladığı ifade edilmektedir. Buna karşın izciliğin 

 

13
 Nazmi Cemal, “Nelere İhtiyâcımız Var?”, Millî Gaye Mecmuası, S 6, Bolu 1923, 

ss.5-6. 

14
 Demir Ali, “Bizde İzcilik”, Millî Gaye Mecmuası, S 5, Bolu 1923, s.7. 



 MİLLÎ GAYE MECMUASINDA “MİLLÎ MAARİF” 1765 

 

Türkiye’de yeteri kadar gelişmediğinden dem vurulur. Yazar, beden 

eğitiminin millî, fikrî ve ahlaki terbiye ile olan ilişkisi hakkındaki dü-

şüncelerini şu sözleriyle ortaya koyar: “Vatan yavrularına verilecek millî, 

fikrî, ahlaki terbiye, bedenî terbiye ile beraber verilmedikçe vücuda muvazenet 

teessüs edemeyeceğinden hiçbir fayda hâsıl olamayacağı bedihidir”15
. 

İzcilik faaliyetleri ile ilgili Osmanlı’da da birtakım gelişmelere rast-

lanmaktadır. Özellikle İttihatçıların bu konudaki görüşleri dikkat çe-

kicidir. Atakan Esen, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin izcilik ile ilgili fi-

kirlerini şu şekilde ortaya koymuştur: 

“Osmanlı’da izciliğin dönüm noktası ise İttihat ve Terakki Cemi-

yeti’nin Edirne’nin geri alınmasının ertesinde gücünü arttırarak yönetime 

tam anlamıyla egemen olması ve sonraki süreçte diğer pek çok alana ol-

duğu gibi izciliğe de müdahale etmeye başlaması olmuştur. İttihatçılar, iz-

ciliği, okulların bünyesinde yer alan bir eğitsel kol veya hobi faaliyeti ol-

maktan çıkartarak gençleri “vatan hizmetine” en iyi şekilde hazırlama 

amacı güden, daha düzenli, yeni bir yapıya dönüştürme fikrini savunmuş-

tur. Bu fikri uygulamaya başladıkları andan itibaren de izcilik, Os-

manlı’da yeni bir evreye girmiştir16.” 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal kuvvetleri, kendi çıkarlarına 

aykırı gördükleri her türlü askerî ve sivil teşkilatı yasaklama yoluna 

gitmişlerdir. Bu yasaklamadan “Türk İzciliği” de nasibini almış ve 

“Genç Dernekleri” faaliyetlerinin tamamen durdurulmasıyla izcilik 

adına okulların bünyesinde kurulu olan birkaç ocaktan başka bir şey 

kalmamıştır. Mütarekeden sonraki yıllar ise Türk izcilik hareketi için 

yeniden yapılanma dönemi olmuştur. Müslüman-Türk gençler, Mü-

tareke Dönemi’nde sokak yürüyüşleri ve çeşitli faaliyetlerle bağlı bu-

lundukları unsurların propagandasını yapan diğer gençler gibi kendi 

izci örgütlerini oluşturmaya başlamışlardır. Millî Mücadele’nin fiili 

olarak sona erdiği Lozan görüşmelerinin yapıldığı sıralarda izcilik ile 

 

15
 Eşref Tufan, “İzcilik”, Millî Gaye Mecmuası, S 6, Bolu 1923, s.5. 

16
 Esen, Atakan, Türk İzcilik Hareketinin Tarihsel Temelleri, Harp Akademileri Ko-

mutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Strateji ve Stratejik Araştırmalar Anabilim 

Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009, s.4-8, 4-9. 
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ilgili yeni yapılanmalara gidilmiştir. Özellikle İstanbul’daki mektepler 

ve sultanilerde örgütlenmeye başlayan izci ocaklarını bir çatı altında 

toplama amacıyla İstanbul Türk İzcileri Ocağı kurulmuştur
17

. 

Millî Gaye dergisinde yer alan izcilikle ilgili yazılarda izciliğin ge-

rekli olduğuna, geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu duru-

mun Cumhuriyetle birlikte izcilikle ilgili yapılacak çalışmalar için bir 

kaynak teşkil ettiğini söylememiz mümkündür. 

Genel olarak bakılacak olursa dergide, eğitimde öğrenci merkezli 

bir yaklaşımın benimsendiği, okul öncesi eğitimin savunulduğu yazılar 

bulunmaktadır. Ayrıca Jean-Jacques Rousseau’nun eğitim hakkındaki 

görüşleri ve dünyadaki izcilik faaliyetlerinin eğitimle ilişkisini ele alan 

yazılar dikkate değerdir. Silahlı mücadele kazanıldıktan sonra asıl mü-

cadelenin cehaletle olacağı, ülkeyi refaha taşıyacak, kalkındıracak ve 

aynı zamanda millî bir kimlik taşıyacak insanların yetiştirilmesi gerek-

tiği bu yazılarda önemle vurgulanmıştır. Bu ise yeni devletin daha en 

baştan eğitim politikalarının temelini planladığını göstermektedir.  

SONUÇ  

Millî Gaye mecmuası, muhtevası itibarıyla eğitimden edebiyata, 

tıptan tarıma kadar birçok alana ait yazıları içermektedir. Mecmua bu 

yönüyle disiplinler arası, yeknesak bir yapıdan ziyade daha çeşitli alan-

lara hitap eden bir özellik taşımaktadır. Mecmuada en dikkat çeken 

husus, içeriğindeki yazıların millî birlik ve kimliğin oluşturulması ama-

cına yönelik gayreti gösteren yazılar olmalarıdır. 

Dergideki yazılarda eğitimle ilgili olarak öğrenci merkezli bir yak-

laşımın benimsendiği ve millî bir eğitimin oluşturulmak istendiği göz-

lemlenmiştir. Okul öncesi eğitimin önemi üzerinde durulmuş, eği-

timde Jean-Jacques Rousseau’nun görüşlerinden ve dünyadaki izcilik 

faaliyetlerinden etkilenilmiş bir yazı çeşitliği karşımıza çıkmaktadır. 

Bu görüşler o dönem için ‘yeni’ sayılabilecek görüşlerdir. 

 

17
 Esen, a.g.t., s.4-38 – 4-40. 
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Boğazlar ve azınlıklar gibi meselelerde millî bir anlayışla hareket 

edilmiş, Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan yaptırımların ka-

bul edilemeyeceği vurgulanmıştır. Türkiye’nin her türlü siyasi, sosyal, 

ekonomik sınırlandırmalara ve müdahalelere karşı olduğu üzerinde 

önemle durulmuştur. 

Bir okul mecmuası olmasına rağmen Millî Gaye’de sadece Bolu 

Sultanisi öğretmenleri ve öğrencileri yazılar yazmamışlar; hem 

Bolu’dan hem de diğer illerden kişiler dergiye yazı göndermişler ve 

bu kişilerin yazıları yayımlanmıştır. Örneğin bunlardan biri İstan-

bul’dan 1909 yılından 1 Kasım 1922’ye, yani saltanatın ilgasına kadar 

vakanüvislik görevini yürüterek Osmanlı Devleti’nin son resmî devlet 

tarihçisi olan Abdurrahman Şeref’dir. Abdurrahman Şeref’in hem Bo-

ğazlar hem de azınlıklarla ilgili yazıları Millî Gaye’de yer almıştır. Bu 

durum Millî Gaye mecmuasının Bolu’yla sınırlı kalmayıp İstanbul’a ka-

dar bir alanda takip edildiğini, bu kişilerin dergiye yazı göndermeleri 

ise dergi başyazarının döneminin aydınları arasında bilinen ve itibar 

edilen biri olduğunu göstermektedir. 
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