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SUNUŞ
Türkiye’de beşerî bilimler sahasının ilk ve en büyük kurumu olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, kuruluşunun 150. yıldönümü olan 2020 yılında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Elinizdeki
kitap da yaşanan pandemi süreci dolayısıyla çoğu dijital ortamda gerçekleştirilen bu etkinlikler
manzumesine bir ek ve Fakültemizin kuruluşunun bu önemli yıldönümüne bir armağan olarak tasarlanıp
yayımlanmıştır.
1916-1933 yılları arasında neşredilen, tabiatıyla Mayıs 1929’a kadar Arap harfli olarak çıkarılan
Felsefe, İçtimaiyat, Tarih, Coğrafya, Edebiyat dergisi Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, çoğu
Dârülfünun’da müderrislik ya da müderris muavinliği yapan hocaların veya yabancı bilim insanlarının
dil, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, coğrafya başta olmak üzere beşerî bilimlerin çeşitli
alanlarında kaleme aldıkları makalelerin neşredildiği mühim bir akademik yayın organıdır. Toplam 8
cilt ve 49 sayı olarak çıkan mecmuanın ilk sayısı Mart 1332 (1916)’de, son sayısı Kânunusani (Ocak)
1933’te yayımlanır.
“Başlangıçta düzenli olarak iki ayda bir neşredilen mecmuanın 1. cildinin 6. ve son sayısı
Kânunusani 1332 (Ocak 1916) tarihlidir. Bu sayıdan iki ay sonra yayımlanan ve üzerinde “sene 2, Mart
1331 1917, sayı 7” ibaresi bulunan nüshadan sonra mecmuanın 1. serisinin yayımı Mart 1922 tarihine
kadar durdurulmuştur. Bu tarihte çıkan 1. sayı ile ll. cilde ve 2. seriye başlandığından Mart 1333 /
1917’de yayımlanan ve 1. serinin son sayısı olan nüsha herhangi bir cilde dâhil edilememektedir.”1
Türkiye’nin seferberlik içerisinde ve savaşın tam ortasında bulunduğu 1916 yılının çetin şartları
altında, biraz da iktidarda olan İttihat ve Terakki Fırkası’nın resmî ideolojisi olan Türkçülük cereyanı
etkisiyle daha çok Türk tarihi, dili, edebiyatı, içtimaiyatı alanlarına ait öncü metinlerin neşredildiği,
önemli meselelerin tartışıldığı makalelerle kendisini gösteren Mecmua, daha sonra İslâm felsefesine
ağırlık vermeye başlar. Fırkanın Kâtib-i Umumîsi olan ve 1912-1918 arası, kültür, edebiyat, matbuat
ve bilim faaliyetlerinin hemen hepsinin bir yerinde bulunan Ziya Gökalp’ın, bu Mecmuanın da fikir
babası, en azından yönlendiricisi olduğu kolaylıkla ifade edilebilir. Mecmuada neşredilen yazılarda ele
alınan mevzular, esasen pek çok kültür adamı gibi, Türkleşmek-İslâmlaşmak-Muasırlaşmak yazarının
da temel meseleleridir.
Mecmuada makalesi ya da tercümesi neşredilen hocalardan bazılarının isimleri ve Dârülfünun
Edebiyat Şubesi’ndeki kadroları şöyledir:
Mehmed Ali Aynî (Felsefe Tarihi Müderrisi), Köprülüzade Mehmed Fuad (Türk Edebiyatı
Tarihi Müderrisi), Mustafa Şekip (Tunç) (Rûhiyât Muallimi), Ziya Gökalp (İçtimaiyât Müderrisi),
İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) (Terbiye Müderrisi), Necip Âsım (Yazıksız) (Türk Lisaniyâtı ve Türk Tarihi
Müderrisi), Mehmed Emin (Erişirgil), (Felsede Tarihi Muallimi), Hüseyin Daniş (İran Edebiyatı ve
1

Nurettin Albayrak, “Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası”, md. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 8,
İstanbul 1993, s. 526.
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Farsça Müderrisi), Mehmed Şemseddin (Günaltay) (İslâm Tarihi Müderrisi), İzmirli İsmail Hakkı
(İslâm Felsefesi Müderrisi), Ârif (Tarih-i Osmanî Müderrisi), Faik Sabri (Duran), (İslâm ve Türk
Coğrafyası Müderrisi), Avram Galanti (Akvâm-ı Kadime-i Şarkiyye Tarihi Muallimi), Ali Ekrem
(Nazariyat-ı Edebiye Müderrisi).2 Türkoloji denen geniş çalışma ve araştırma sahasının önemli isimleri
olan bu hocalardan başka Carl Brockelman, G. Bergstrasser, T. Lefevr, Ernest Chaput, Franz Babinger,
Gustave Lanson gibi yabancı Türkolog ve filologların da pek çok makalesi de telif veya tercüme yoluyla
Mecmua’da yerini bulur. Söz konusu yıllarda Osmanlı Devleti’nin Almanya İmparatorluğu ile sadece
askerî ittifakı değil, ticarî, sınaî, ilmî alanlardaki işbirliği Dârülfünun, dolayısıyla Mecmuadaki Alman
hocaların varlığını izaha kâfidir.3
Savaşın sonuna doğru yani 1917’de yayınına ara verilen ve Millî Mücadele’nin zaferle
sonuçlanmasının hemen ardından neşrine devam edilen Mecmua, 1933 Üniversite Reformuna kadar
yayınını sürdürecektir. Çok ciddî maddi sıkıntıların yaşandığı 1922 yılında, Mecmuanın yeniden hayata
dönmesi, döndürülmesi bu yayın faaliyetine atfedilen önem hakkında çok fikir vericidir. Hakikaten
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türkiye’de dil, edebiyat, dilbilimi, felsefe, sosyoloji,
psikoloji, ilahiyat ve coğrafya gibi alanlarda ilk ilmî, ciddî, sistemli neşirlerin yapıldığı, sonraki yıllarda
daima bir başvuru kaynağı olan bir yayın faaliyeti olmuştur. “Türkolojinin Babası” olarak anılan Ord.
Prof. M. Fuad Köprülü’nün Türk dili, edebiyatı, tarihi, inanç sistemi gibi konularda yazmış olduğu
makalelerin 11’nin evvela bu mecmuda yayımlanmış olduğunu belirtmek herhâlde kastımızı ifadeye
yardımcı olacaktır.
Sadece Köprülü’nün etütleri değil, bu mecmuada neşredilmiş araştırma, tenkit, tanıtma vs
türlerindeki pek çok makale, bugünün nesillerinin istifadesi için farklı zamanlarda muhtelif alanlardaki
akademisyenler tarafından yeni yazıya aktarılmıştır. Bununla beraber bu muazzam ilim hazinesindeki
yazıların pek çoğu da araştırmacılardan aynı gayret ve hizmeti beklemektedir. Sosyal Bilimler alanında
çalışanlar için Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okumak, okuyabilmek bir ayrıcalık ve bu tür
metinlerin yeni harflerle neşri onlar için bir ihtiyaç değilse de yine bu sahalara mensup olan ama
formasyonu gereği ya da çeşitli sebeplerle eski yazı okuyamayan pek çok araştırmacı için bu ve benzeri
mecmua ve kitapların günümüz alfabesiyle neşri bir zarurettir. Elinizdeki kitap işte bu tür bir endişeden
doğmuş ve böylesi bir ihtiyacı kısmen de olsa gidermek maksadıyla neşre hazırlanmıştır. “Kısmen”
diyoruz zira ideal olan, elbette Mecmuadaki yazıların tümünün Latin alfabesiyle yayımlanması ve
dilimizi, edebiyatımızı, tarihimizi, coğrafyamızı, düşünce ve inanç sistemimizi kendisine mesele edinen
herkesin istifadesine sunulmasıdır. Biz, Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşunun 150. yıldönümüne armağan
olarak düşündüğümüz bu kitaba, görsellerle zenginleştirilmiş 16 adet yazıyı alabildik.
Kitapta hangi yazıya, niçin yer verildiği konusuna gelince:

2
3

Mecmuada makalesi bulunan yerli ve yabancı bilim insanlarının tam listesi için bkz. Fahamettin Başar, “Dârülfünun
Edebiyat Fakültesi Mecmuası’ndaki Makaleler ve Yazarları”, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, nr. 38, 2003, s. 185.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde pek çok yabancı, mülteci bilim adamlarına
kapı ve amfilerini açacaktır. Bkz. Sevtap İshakoğlu Kadıoğlu - Gaye Şahinbaş Erginöz, Belgelerle İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde Mülteci Bilim Adamları, İÜ Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 2017, 387 S.
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49 sayıda toplam 244 makalenin neşredildiği4 Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nda
çıkmış bütün makaleler önemli ve değerlidir. Dolayısıyla sınırlı sayıda metne yer verilebilecek bu kitapta
hangi yazının yer alacağına karar vermek kolay olmamıştır. Bununla beraber seçimi kolaylaştıracak
bazı ölçütlerimiz vardı. Şöyle ki:
Mecmua, Dârülfünun Edebiyat Şubesi’ne ait olduğu için, Şubenin değişik disiplinlerinde hocalığı
bulunan isimlere öncelik verildi. Ayrıca Mecmuada çok sayıda ecnebi bilim insanının telif veya tercüme
yazısının bulunması, belli oranda bu yazarlara da yer vermeyi gerektiriyordu. Seçimi kolaylaştıran
diğer bir unsur ise Mecmuada neşredilen makalelerin alanlara göre sayısı ve oranıydı. Bu anlamda Türk
Dili, Doğu Dilleri, Batı Dilleri, dilbilimi, tarih, edebiyat, bilim tarihi, İslâm felsefesi, estetik, coğrafya,
sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlere bu kitapta mutlaka yer ayrılmalıydı. Öyle de oldu. Kitaptaki
yazıların daha önce yeni harflerle yayımlanmamış olanlardan seçilmesi, zaten mesainin başında bir
ilke olarak benimsenmişti. Bununla beraber, daha önce neşredilmiş olmak, bir yazının kitaba girmesine
mâni de olmadı. Zira asıl gaye, Mecmuanın içerik bakımından zenginliğini, öncülüğünü, dolayısıyla
kıymetini aksettirmek ve günümüze taşımaktı.
Kitaptaki bazı yazılar, doğrudan editörlerin tercihi doğrultusunda belirlendi. Bazı yazılar
da alanın uzmanları ya da yazıları yeni harflere aktaran hocalarımızın, meslektaşlarımızın tercih ve
tespitine bırakıldı. Bu 16 yazının ikisinin Farâbî ile ilgili olması yani M. Şemseddin Günaltay’ın Farabî
ile ilgili birbirini takip eden iki yazısının kitaba derç edilmesi de UNESCO’nun 2020 yılını Farâbî
yılı olarak belirlemesiyle ilgilidir ve bu büyük Türk-İslâm filozofunun hatırasını yâda vesile olması
maksadıyladır.
Görüleceği gibi kitapta yer alan bu 16 yazının tamamı, hâlihazırda Edebiyat Fakültesi’nin
değişik programlarında görev yapan akademisyenler tarafından Latin harflerine aktarılmıştır. Bu
akademisyenlerin isim ve branşlarını burada zikretmek asgarî bir kadirşinaslık gereğidir:
Bu bağlamda, projeyi kendilerine haber verdiğimizde teklifimizi hemen kabul ve çeviriyazıları
zamanında teslim eden değerli Hocalarımız, meslektaşlarımız Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu’na (Bilim
Tarihi); Prof. Dr. Mehmet Cüneyd Kaya’ya (Felsefe); Prof. Dr. Mücahit Kaçar’a, (Türk Dili ve
Edebiyatı); Doç. Dr. Nuri Sağlam’a (Türk Dili ve Edebiyatı); Doç. Dr. Ömer İshakoğlu’na (Arap Dili
ve Edebiyatı); Doç. Dr. Uğur Gürsu’ya (Türk Dili ve Edebiyatı); Doç. Dr. Metin Ünver’e (Tarih); Doç.
Dr. Cahid Şenel’e (Felsefe); Doç. Dr. Esra Egüz’e (Türk Dili ve Edebiyatı); Dr. Öğr. Üy. Aslı Zengin’e
(Türk Dili ve Edebiyatı); Dr. Öğr. Üy. M. Şerif Eskin’e (Türk Dili ve Edebiyatı); Dr. Öğr. Üy. Kaan
Kapan ve Aydın Cidan’a (Coğrafya); Dr. Ümran Erdoğan’a (Türk Dili ve Edebiyatı) ve Dr. Öğr. Üy.
Bilal Alpaydın’a (Türk Dili ve Edebiyatı) çalışmaya olan samimî destekleri için çok teşekkür ediyoruz.
Eserin editörleri de iki makalenin yeni yazıya aktarımıyla çalışmaya dâhil oldular.
Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşunun 150. yılı olan 2020’nin Fakültemiz adına verimli ve anlamlı
geçmesi için özverili bir çaba gösteren, gerçekleştirilebilecek farklı akademik çalışmalar konusunda ufuk
4

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil - Ayhan Vergili, “İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası (İnceleme – Dizin),
Türklük Bilimi Araştırmaları, nr. 12, 2002, s. 41
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açıcı tavsiye ve yönlendirmelerde bulunan, bu bağlamda elinizdeki kitabın fikir aşamasından yayımına
kadarki süreçlerini ilgiyle takip eden Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hayati Develi’ye; kitabın
mizanpaj ve baskı işlerinin profesyonellikle yürütülmesi konusundaki sahiplenici tavrı ve destekleri
için İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak’a; eserin neşri konusunda karşılaştığımız
bazı güçlüklerin aşılması konusundaki değerli destekleri için Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Halûk
Alkan’a; değerli tavsiyeleri dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali
Şükrü Çoruk’a; bu neşirdeki emek ve gayretleri dolayısıyla İÜ Press mensup ve çalışanlarına, ayrıca
çalışmanın çeşitli aşamalarında katkıları bulunan meslektaşlarımız Hacer Selçuk, Saliha Çetinkaya ve
Burak Koç’a teşekkür ediyor; zor şartlar altında bu mecmuanın neşrini gerçekleştiren, mecmuada yazısı
ve emeği bulunan bütün ilim insanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.
Prof. Dr. Mehmet Samsakçı
Araş. Gör. Sevim Güldürmez
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HAKKINDA
17. asrın sonlarından beri Batı karşısında toprak ve prestij kaybı yaşayan, gerilemeyi ve
küçülmeyi engellemek için Avrupa tarzı bir askerî sistem ve eğitimin kaçınılmaz olduğunu fark eden
Osmanlı Devleti, Lale Devri’nden (1718-1730) itibaren ciddî yeniliklere imza atar. Askerlik, tıp,
mühendislik, matbaa, sanayi ve eğitim bu alanların en önde gelenleridir.
Bu değişim ve dönüşüm hamlelerinden birisi olarak Türkiye’de bir üniversite açma fikri 19.
yüzyılın ortalarında geliştirilmiştir.1 “Üniversite” yerine kullanılan “Fenler [Bilimler] Evi” mânâsına
gelen Dârülfünun’a ait ilk adımlar, Türkiye’de pek çok alanda oldukça önemli ve o zamana kadar
görülmeyen yeniliklerin, düzenlemelerin temel belgesi olan Tanzimat Fermanı’nın okunması ve
ilânından kısa bir süre sonra, 1846’da kurulan bir komisyonun çalışmalarıyla atılmıştır. “Meclis-i
Maârif-i Umûmiyye” adlı komisyon, bu ilk üniversitenin amaç ve çalışma esasları hakkında bazı
kararlar almıştır. Bu kurumun yanında “Encümen-i Dâniş” ismiyle bir de heyet teşekkül etmiş ve
Dârülfünun’da okutulacak kitapları hazırlamakla görevlendirilmiştir fakat heyetin çalışmalarının
beklenen sonucu verdiğini söylemek mümkün değildir.
1863 yılına gelindiğinde dönemin sadrazamı Keçecizade Fuad Paşa’nın girişimleriyle Dârülfünun,
“halka açık dersler”le faaliyetlerine başlar. “13 Ocak 1863’te İbrahim Edhem Paşa’nın nezareti altında
kimyager Derviş Paşa fizik ve kimyaya dair konuşmasıyla ilk dersi” verir.2 Bu derslere kısa zamanda tabiî
ilimler, tarih ve coğrafya da eklenir. Üniversitenin çalışma esaslarını belirleyen bir “nizamname” yayımlanır
ve nihayet 1869’da Sultan Abdülmecid’in iradesiyle “Dârülfünun-ı Osmanî” adını alan üniversite için
yeni bir dönem başlar. 450 öğrenci üniversiteye kabul edilir, kütüphane ve laboratuvar çalışmaları
hızlandırılır. Encümen-i Daniş bu kez tercüme faaliyetlerine ağırlık verir ve üniversitede okutulacak
kitaplar Fransızcadan tercüme edilir. Fakat 1870 yılında halka açık konferansların birisinde Cemaleddin-i
Efganî’nin, peygamberliği sanatla özdeşleştiren ifadeler kullanması halk tabanında bir tepki uyandırır; bu
tepki neticesinde Dârülfünun-ı Osmanî’de birtakım aziller söz konusu olur fakat derslere ara verilmez.
1873 yılında üniversite için ikinci bir hamle yapılmıştır. “Dârülfünun-ı Sultânî” adıyla faaliyet
gösterecek bu yeni kurumda Hukuk, Fen ve Edebiyat eğitimi ön plândadır. Burada eğitim bugün de
geçerli olan sistem gibi 4 yıllık olarak düzenlenir ve mezunlara şehadetname (diploma) verilir.
İstanbul Dârülfünunu, çeşitli denemelerden sonra nihayet II. Abdülhamid’in 25. cülus
yıldönümünde; 15 Ağustos 1900 tarihinde Ulûm-ı Âliye, Edebiyat ve Ulûm-ı Riyaziye ve Tabiîye
adlarında üç şube / fakülte hâlinde kurulur. Elbette üniversite adı ve çatısı altında değilseler de Tıbbiye,
Hukuk ve Mülkiye Mektepleri faaliyetlerine çok önce başlamış, birkaç kuşak da mezun etmişlerdir.
1912’de ise Maarif Nazırı Emrullah Efendi zamanında üniversitede yeni bir dönem başlar. Eczacı
ve Dişçi Mektepleri ile beraber Şam vilayetindeki Tıbbiye Mektebi de Dârülfünun’a bağlanır, şubeler
1
2

Ekmeleddin İhsanoğlu, “Dârülfünun”, md., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul 1993, s. 521.
a.g.m., s. 522.
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“fakülte” adını, muallimler “müderris” unvanını alır. I. Dünya Savaşı esnasında Avrupa’dan pek çok bilim
adamı Dârülfünun’da görev yapar. 12 Eylül 1914’te kız öğrenciler için Edebiyat, Riyaziyyat ve Tabiiyat
şubelerinden oluşan İnas Dârülfünunu kurulur, 1917’de ilk mezunlar verilir fakat bu kurum 1920’de kapatılır.
1921’den itibaren Edebiyat, Fen, Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma eğitime geçildiği görülmektedir.

Yahya Kemal ve öğrencileri Dârülfünun Konferans Salonunun giriş kapısında.

Mütareke ve işgal yıllarında Türkiye gibi üniversite de çok büyük problemler yaşar, yabancı
hocalar ülkelerine dönerler, bütçe sıkıntıları sebebiyle üniversiteye tahsis edilen binalar boşaltılır,
yer ve hoca problemleriyle yüz yüze gelinir. “Milliyetçiliği ile tanınan öğrencilerin gururunu kırmak
için İngilizler tarafından Askerî Tıbbiye’de pijama ile gezme mecburiyeti konulması”3 bu ağır şart ve
baskıların en trajik örneklerinden sadece birisidir. Tüm bunlarla beraber 1919’da, yeni bir nizamname
ile Dârülfünun yeniden yapılanmaya, toparlanmaya çalışmıştır.
Üniversite eğitiminin ağır savaş şartlarına ve işgal kuvvetlerinin baskılarına rağmen devam
etmesi, devletin ve milletin eğitime verdiği önem ve gösterdiği hassasiyeti yansıtması bakımından
çok dikkate değerdir. Nitekim elinizdeki kitapta yer alan birbirinden değerli makalelerin yer aldığı
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası bu yıllarda yayınına başlar.
Savaşın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânından sonra da Dârülfünun, önceki esaslara
göre faaliyetini sürdürür, Mütareke boyunca işgal altında olan Harbiye Nezareti (Beyazıt) binası
Dârülfünuna tahsis edilir. Fakat 3 Mart 1924’te yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte
3

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil - Ayhan Vergili, İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi Mecmuası (İnceleme ve Dizin),
Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR)-XII-/2002-Güz, s. 31.
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medreselerin kapatılmasının ardından 1 Nisan’da Darüfünun’un da statüsü değişir. Bir mânâda üniversite
özerklik kazanır. 1933’te ise çok büyük ve radikal bir hamleyle Dârülfünun kapatılır ve “üniversite
reformu” adı verilen bu hamleyle üniversite, yeni yapısını ve hüviyetini büyük oranda muhafaza ederek
günümüze kadar gelir.
Dârülfünun’dan üniversiteye kadarki süre içerisinde kurum çatısı altındaki şubeler ve birimlerde
kitap ve mecmua formatında çok değerli önemli yayınlar gerçekleştirilir. Tıp, Hukuk, Fen ve Edebiyat
Fakülteleri Mecmualarıyla İçtimaiyat ve İlahiyat Mecmuaları bunların en mühimlerindendir.

Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası Üzerine…
1916-1933 yılları arasında, toplam 49 sayıda
244 makale ve yazının neşredildiği4 Dârülfünun
Edebiyat Fakültesi Mecmuası, savaş yılları haricinde
yayınına devam etmiş, çoğu Dârülfünun’da hoca olan
önemli bilim ve sanat insanları tarafından yazılmış
veya tercüme edilmiş değerli ve öncü makalelerin
yayımlandığı bir dergidir.
İlk sayısı Mart 1332’de (1916) yayımlanan
dergideki makalelerin çoğu felsefe, sosyoloji, tarih,
coğrafya, dil ve edebiyat disiplinlerine dairdir. Nitekim
derginin ilk sayısının kapağında büyük puntolu ve
sanatlı bir yazıyla dizilmiş Dârülfünun Edebiyat
Fakültesi Mecmuası isminin / başlığının altında, daha
küçük puntoyla “Felsefe, İçtimaiyat, Tarih, Coğrafya,
Edebiyat” ibaresi göze çarpar. Daha altta da derginin
“iki ayda bir neşr olunacağı” bildirilir.
“1. sayıda kapağın iç yüzünde “Tahrir
Hey’et-i İdâresi” başlığı altında Mehmet Ali Ayni,
Dârülfünun Edebiyat Mecmuası’nın ilk sayısının kapak
Lehmann-Haupt, Giese, Ziya Gökalp’in, kâtip
sayfası.
olarak da Kâzım Şinâsi’nin adları zikredilmiştir.”5
Bununla beraber dergide değişik alanlardan pek çok ismin imzası görülmektedir. Yukarıda belirtildiği
gibi dergide makalesi veya tercümesi bulunan kişilerin büyük çoğunluğu Dârülfünun müderrislerinden
oluşmaktadır. İlk serisi büyük, daha sonraki sayıları orta boy olan ve ortalama 80-120 sayfa tutarında
bulunan dergide resim, harita ve grafikler de yer almaktadır.6 Kazancıgil ve Vergili, 1924’ten sonraki
4
5
6

a.g.m., s. 41.
Nurettin Albayrak, “Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası”, md., Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 8,
İstanbul 1993, s. 526.
a.g.m., s. 526.
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sayılarda sayfa adedinin azalmasını derginin bazı yazarlarının, o sıralar çıkmaya başlayan İlahiyat
Fakültesi ve Türkiyat Mecmuaları’na kaymış olmalarıyla açıklar.7 Ayrıca derginin ilk sayılarında imzası
görülen şahsiyetlerin, zamanla yazmayı bıraktıkları, farklı yazarların isimleri göze çarpmaktadır. Bu
“kan değişiminin”, üniversiteden ayrılma, vefat gibi sebepleri söz konusudur.
Dergideki telif yazıların yanında tercüme makalelerin çok fazla olması, Türkiye’de modern
bilimin, özellikle Türkoloji, tarih, coğrafya ve felsefe araştırmalarının nispeten geç başlamasıyla izah
edilebilir. Hakikaten Türk
tarihi, dili, edebiyatı, sanatı ve
genel olarak İslâm öncesi Türk
kültürü, Türklerin coğrafyası,
inanç sistemi, yine Türkİslâm Medeniyeti hakkındaki
ilk
sistematik
çalışmalar
Macaristan ve Almanya gibi
Avrupa ülkelerinde başlamış,
Rusya’da da nitelikli çalışmalar
yayımlanmıştır. Klâsik asırlar
boyunca Doğu’da kaleme
alınmış binlerce yazma eseri
ve yazarlarını unutmaksızın
diyebiliriz ki İslâm felsefesi
Dârülfünun’a tahsis edilen Zeynep Hanım Konağı
ve medeniyeti hakkında da
19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’da önemli enstitü ve çalışma / araştırma merkezlerinin çatıları
altında çok değerli etütler yayımlanmıştır.
Bir üniversite ve fakülte yayını olan derginin ilk sayısının Mehmet Ali Aynî tarafından yazılan ilk
makalesi “Osmanlı Dârülfünunu” başlığını taşımaktadır ve Türkiye’de üniversite çalışmalarının tarihçesini
verir. Bu ilk sayıda Türk edebiyatının, Türk nesrinin iki büyük ustası olan, aynı zamanda Dârülfünun’da
müderris olarak da görev yapan Cenab Şehabettin ve Halid Ziya’nın iki makalesi göze çarpar.
Bergstrasser’in “Lisan ve Yazı” isimli makalesi de ilk sayıya yakışır temel bir konuyu ele almaktadır.
Bu nüshada yer alan Paul Janet’nin, Babanzade Ahmed Naim tarafından “Birinci Ders: Felsefe Bir İlim
midir?” başlığıyla tercüme edilen çalışması, yine Jean Novikov’un Vâhid isimli bir mütercim tarafından
dilimize çevrilen “Sanatın Bir Tarifi” başlıklı makalesi de ilk sayı mantığına uygun yazılardır.
49 sayısının içeriğini tek tek vermek, izah etmek veya tartışmak burada mümkün ve gerekli
olmadığından derginin yayın politikası ve muhtevası hakkında genel bir değerlendirme ile yetinelim.8

7
8

a.g.m., s. 38.
Aykut Kazancıgil ve Ayhan Vergili bizim de bu çalışmamıza temel teşkil eden “İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi
Mecmuası (İnceleme ve Dizin)” başlıklı makalelerinde derginin macerası ve içeriği hakkında doyurucu bilgilerden başka
tam indeksi de vermektedirler. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR)-XII-/2002-Güz, s. 27-74.
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Dârülfünun Edebiyat Şubesi mezunları

Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nda dilbilimi, Türkçe’nin grameri, Türklerin
kullandıkları yazı sistemleri gibi konularda en çok Necip Âsım (Yazıksız)’ın çalışmaları göze
çarpmaktadır. İleriki yıllarda yani Cumhuriyet’in ilânından sonra da dil etütlerine devam edecek ve
Türk Dil Kurumu’nda mühim görevler üstlenecek olan Avram Galanti’nin de dergide Türkçenin tarihi
gelişimi ve özellikle Sami dilleri konusunda önemli karşılaştırmalı makaleleri söz konusudur.
Derginin yayın politikası ve yazıların seçimiyle ilgili bir noktayı - önemi olduğu için - ayrıca
izah edelim:
Başlangıcı daha gerilere gitmekle birlikte, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Mütareke yılları
(1918-1922) boyunca Osmanlı bürokratlarını ve kültür adamlarını en çok uğraştıran, yoran meselelerden
birisi, Avrupa’nın Müslüman Türkleri barbar bir millet olarak görme ve gösterme gayretleridir. Zira
Batı devletleri 14. yüzyılın ilk yarısından itibaren Avrupa’da siyaseten ve giderek kültürel plânda
varlık gösteren, sahip olduğu topraklarda zamanla bir kültür ve medeniyet inşa eden, inanç ve yaşama
üslûbuyla Arnavutlar, Boşnaklar, bir kısım Slavlar gibi Avrupalı bazı toplumları İslâmla tanıştıran
Osmanlıları affetmemiş, onların bir an evvel Avrupa’dan hatta Anadolu’dan çıkarılmaları ve eski
yurtlarına, Asya’ya sürülmeleri motivasyonuyla askerî ve siyasî hamlelerinin yanında bilim ve sanat
eserleri de yazmışlar, yazdırmışlardır. 19. ve 20. yüzyılın Türk ilim ve sanat adamları da karşı yazı ve
kitaplarla Türklerin tarih boyunca, değişik coğrafyalarda inşa ettikleri medeniyeti tanıtmak, öğretmek,
vurgulamak ihtiyacı hissetmişlerdir. İlk yayın seneleri Mütareke dönemine rastlayan yani işgal
altında çıkan Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nın bazı yazar ve mütercimlerinin bu “kontra
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metinlere” ağırlık verdikleri görülmektedir. Türk-İslâm düşünürleri, ilk dönem Anadolu erenlerinin
hayat, faaliyet ve eserleri hakkındaki yazılarla tasavvufî edebiyat alanındaki neşriyatın fazlalığı bu
bağlamda değerlendirilmelidir. Köprülüzade Mehmed Fuad’ın dergide yayımlanan çok önemli ve ufuk
açıcı makaleleri bu konuların en derinlemesine ve profesyonelce irdelendiği etütlerdir.
Mecmuanın yayımlanması ve zor şartlar altında dahi olsa neşrini sürdürmesi, yine önemli ve
kudretli kalemlerin dergiye kazandırılması noktalarında çok büyük bir gayreti olan, derginin çıkış
yıllarında henüz iktidarda olan İttihat ve Terakki Fırkası’nın Kâtib-i Umumîsi ama aynı zamanda
ideoloğu bulunan Ziya Gökalp’ın, sosyolojiye atfettiği önem hatırlanırsa dergide yer alan sosyoloji
yazılarının azımsanmayacak sayıda oluşunun sebebi daha iyi anlaşılır. İleride, Türkiye’de Çağdaş
Düşünce Tarihi başlıklı bir kitap yazacak olan Hilmi Ziya’nın, derginin 3. senesinin ilk sayısında
(Haziran 1339) neşrettiği “İçtimaiyat Tetkikatında Muhtelif Temayüller” başlıklı makalesi sosyoloji
metodolojisi hakkında Türkçe’de yazılmış ilk metinlerden birisidir. Şubat-Mart 1931 tarihli (cilt: 7,
sayı: 5) nüsha da neredeyse tamamen bir sosyoloğa ayrılmıştır. Ziya Gökalp’le beraber Türkiye’de
sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilip yerleşmesinde önemli hizmetleri olan ve dergide
yazıları bulunan Mehmed İzzet Bey’in 8 Aralık 1830’daki vefatı günlerinde çıkan nüshadaki bütün
yazılar söz konusu değerli bilim adamının şahsiyet ve ilmî gayretlerine dairdir.
Dönemin ilmî literatür ve terminolojisinde “ruhiyât” olarak zikredilen “psikoloji” de çok sayıda
telif ve tercüme yazının konusunu teşkil eder. Söz konusu yıllarda kamuoyu nezdinde nispeten yeni bir
araştırma sahası olan psikolojiye dair yorum, tespit ve değerlendirmeler, mecmuada daha çok Edebiyat
Fakültesi’nin Ruhiyât Müderrisi Mustafa Şekib’in yazı ve tercümelerinde karşımıza çıkmaktadır.
Mecmuanın coğrafya kısmını, genel olarak İslâm ve Türk Coğrafyası Müderrisi Faik Sabri’nin
çalışmaları oluşturmaktadır. Cumhuriyet devrinde “Duran” soyadını alacak olan Faik Sabri Bey,
“Coğrafya’nın İlmî Usulleri”, “Beşer ve Tabiat”, “Coğrafya Tavsiflerinde Nazım Usulleri” başlıklı
üç makaleyle bu sosyal bilimler dergisinin önemli bir açığını kapatır. Ali Macit’in beşerî coğrafya
alanındaki tercümeleri de zikre değerdir.
Derginin “Kitabiyat” başlığı altındaki kısımları (ki genellikle her sayının sonunda yer alır) Türk
dili, tarihi, edebiyatı, sanatı, düşüncesi, kısacası Türkoloji ile ilgili dünyanın herhangi bir ülkesinde
herhangi bir dilde neşredilmiş kitapların tenkit ve tahlillerinin yapıldığı kısımdır. Bu sayede dergi,
okurlarına karşı bilgiyi haber verme, duyurma gibi mühim bir vazifeyi de yerine getirmiş olmaktadır.
Mecmua, çoğu yazarı olan Fakülte hocalarının kitaplarının ilânlarını da yapar.
Klâsik Türk Edebiyatı, halk şairleri ve şiiri [bu alandaki yazılar daha çok Ali Ekrem, Mehmed
Fuat ve Ahmed Talat tarafından kaleme alınmıştır] İbn-i Sina, Farabi gibi büyük Türk-İslâm
filozoflarının hayat, şahsiyet ve eserleri, Antik Yunan ve Modern Batı felsefesi, Arap Dili ve Edebiyatı,
siyaset bilimi, bilim tarihi, dinler tarihi, terbiye, ahlak, İstanbul tarihi ve kültürü, derginin önem verdiği
diğer alanlardır.
Elinizdeki Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası - Seçme Makaleler başlıklı kitap, böylesi
zengin ve mühim bir dergide, çeşitli alanlarda yayımlanmış - söz konusu derginin genel çerçevesini
çizen ve mahiyeti hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan - makalelerden yapılmış bir seçkidir.
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