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EDEBiYAT TARİHİ 

Edebi eser ve şahsiyerleri 
kronolojik ve sistematik olarak 

inceleyen bilim dalı. 
_j 

Dünya ve Avrupa edebiyat tarihi gibi 
çok geniş coğrafya alanlarını ihtiva eden 
nadir örneklere karşılık daha ziyade mil
letierin (Türk Edebiyatı Ta rihi) , belirli de
virlerin (XIX. As ır Türk Edebiyatı Tarihi), 
hatta edebi akımların (Türk Teceddüd 
Edebiyatı Tarihi) ve türlerin (Türk Tiyat· 
ro Edebiyatı Tarihi) edebiyat tarihleri da
ha yaygındır. 

Edebiyat tarihinin bu ad altında sis
temli bir bilim alanı olarak ele alınıp in
celenmesi geç devirlerde ortaya çıkmış

tır. Batı 'da Y0/-Y0/I. asırlardan itibaren 
özellikle şiir alanında teori, tenkit, an
toloji, biyografi ve bibliyografya ağırlık
lı çalışmalar görülmeye başlar. Değişik 

türleri ihtiva etmeleri ve kronolojik- sis
tematik bir prensibe bağlanmaları söz 
konusu olmadığından bunlar birer ede
biyat tarihi olarak düşünülemez. Bu ma-

nada ilk edebiyat tarihlerinin Y0/111. yüz
yıl sonlarına doğru yayımlandığını kabul 
etmek daha doğru olur. Böylece Fransa 
dışında Batı 'da 1772'de İtalyan , 1795'
te Alman, 1822'de Rus, 1861 'de İspan
yol, 1864'te de ilk İngiliz edebiyatı tarih
lerinin yazıldığı görülmektedir. Bazı eser
lerin edebiyat tarihi olarak kabul edilip 
edilmeyeceği tereddüdü bu tarihleri bir 
miktar ileri veya geri kaydırabilir. 

Her ne kadar edebi tenkitle edebiyat 
tarihi birbirinden farklı iki ayrı alan ola
rak düşünülmekteyse de edebiyat tari
hinin kuruluşu ile edebi tenkit teorileri 
arasında paralellikler vardır. Tenkit mün
ferit ve tahlilcidir, edebiyat tarihi ise ge
nelleşmeye ve terkibe temayül eder. Ede
biyat tarihçisi çok defa aynı zamanda 
tenkitçidir. Bir edebiyat tarihçisinin ede
bi esere yaklaşmasındaki felsefesi ede
biyat tarihinin de esasını oluşturur. Böy
lece dogmatik. determinist, izlenimci, 
tarihçi, sosyolojist, fizyolojist. evolüsyo
nist, pozitivist ve Marksist tenkit teori
lerine bağlı edebiyat tarihi anlayışları 

ortaya çıkmıştır. Bir edebiyat tarihi ter
tibinde bu görüşlerden biri veya birkaçı 
esas alınarak farklı planlarda gelişme
ler düşünülebilir. Buna göre edebi eser 
ve şahsiyetlerin birbiriyle olan ilişkileri , 

fikir akımları, edebi eserden hareketle 
çağının kültürü. medeniyeti ve estetik 
zevki, edebi eseri doğuran psikolojik. sos
yolojik faktörler. edebi nesillerin ve akım
ların birbiriyle ilişkisi , farklı milletierin 
edebiyatlarının mukayeseleri gibi deği
şik edebi anlayışiara dayanan edebiyat 
tarihleri yazılmıştır. 

Edebiyat tarihi ve sistemleri üzerine 
disiplinli çalışmalar yapan, zamanla or
taya çıkan farklı görüşleri dikkate ala
rak bunları fikir temellerine dayandı
ran. böylece diğer milletierin bu alan
daki çalışmalarına öncü olan ilk edebi
yat tarihçileri büyük nisbette Fransız
lar'dan çıkmıştır. İlk ciddi İngiliz edebi
yatı tarihini Fransız Hippolyte Taine, İtal
yan edebiyatını Ginguene yazmıştır. Türk 
edebiyatı tarihleri de hemen tamamen 
Fransızlar' ın sistemlerine bağlı olarak 
gelişmiştir. Antoloji , biyografi, bibliyog
rafya ve münferit tenkitlerin üzerine çı
kabilen ilk edebiyat tarihi örnekleri Y0/lll. 
yüzyıl sonunda Fransa'da görülür. Fran
çois Granet'nin on iki ciltlik Reflexion 
sur l es ouvrages de litterature (Edebi 
eserler üzerine düşünceler 11 736-1740J) ad
lı büyük çalışması modern edebiyat ta
rihçiliğinin başlangıcı sayılmıştır. Bunu 
takip eden yüzyıl içinde birbirine ben-
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zer veya az çok farklı , Fransız edebiya
tının çeşitli devirlerini konu edinen pek 
çok edebiyat tarihi yazılmıştır. Viilema
ine'in eseri (Cours de litterature {rançai
se, 1828) çağının edebi zevkini ve formas
yonunu aksettiren gerçek bir edebiyat 
tarihi olup kendisinden sonraki pek çok 
edebiyat tarihçisinin takip edeceği ve 
geliştireceği tarihi metodun edebiyata 
uygulanmasını başlatmıştır. Viilemaine 
edebi eserlerin siyasi, fikri ve dini akım

lar la ilgisini araştırdı. Nisard'ın edebiyat 
tarihi (1844), kabul edilmiş ve benimsen
miş usta yazarları esas alan dogmatik 
bir anlayış getirdi. Sainte- Beuve. çeşitli 
eserlerinde edebi şahsiyetlerin hayatia
rına ve psikolojilerine önem verdi. Hip
polyte Taine edebiyat tarihi teorisini ır

ki karakter, çevre ve çağ gibi üç temel 
ilişki üzerine kurdu. Edebi eserlerin top
lumun manevi değerlerinden ve dehala
rın eseri olarak doğduğunu , böylece bir 
çeşit determinizmin mahsulü olduğunu 
ileri sürdü. Brunetiere. Darwin'in naza
riyesinden hareket ederek edebi türle
rin gelişmesi ve birbirine intikalini esas 
alan bir metot uyguladı. Edebiyatı dai
ma tarihi bir çerçeve içinde düşünmüş 
olan Lanson edebi eseri de sosyal haya
tın bir tezahürü olarak benimsedi. Ona 
göre edebiyat tarihi medeniyet tarihinin 
bir parçasıdır. Lanson edebi esere yak
laşımda hem bu temel prensibi hem de 
izlenimci tenkidi kabul etti. 

XX. yüzyılın başlarında ve özellikle iki 
dünya savaşı arasında tenkit anlayışıyla 
beraber edebiyat tarihçiliğinde de yeni 
görüşler ortaya çıktı. Mukayeseli edebi
yat çalışmaları ve edebiyat sosyolojisi 
üzerine araştırmalar çoğalarak bu isti
kamette edebiyat tarihlerinin yazılma
sına yol açıldı. Fransa'da Thibaudet bir 
biyolojist gibi davranarak edebi eserle
rin iç gelişmeleri ve tahlilleri üzerinde 
durdu. Eserin tekewüni (genese) tarihi
ni yazdı. Bergson sezgiciliğine bağlı olan 
Thibaudet edebiyatı fikirler, zevkler. ört
ler ve aydın çevreleri etrafında değerlen
dirdi. Rus Plekhanov ve Jdanov, Marksist 
felsefeyi edebiyata uygulayarak edebi 
eseri sosyal ve ekonomik bir hadise ola
rak kabul ettiler. 

Bütün bu teorilerin hemen hepsi yan
lış veya eksik bulunarak tenkide uğra 

mış, böylece edebiyat tarihi de yeni te
orilerle zenginleşmiştir. ll. Dünya Sava
şı ' ndan sonra İngiltere ve Amerika'da 
görülmeye başlanan "yeni tenkit" edebi
yat tarihçiliğine de değişik bir ufuk aç
mıştır. Wellek'in sistemleştirdiği bu gö-
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rüşe göre birbirinden farklı gibi goru
nen önceki teorilerin ortak özelliği, hep
sinin edebi eseri kendi dışındaki vakıa
lara yani sosyoloji, psikoloji, tarih, eko
nomi gibi edebiyat dışı alanlara taşırma
larıdır. Edebiyat tarihini modern çağın 
bağımsız bilim alanları arasında görmek 
isteyen Wellek, her sanat eseri gibi ede
bi eserin de yalın olarak ve kendi bütün
lüğü içinde incelenmesi gerektiğini, ger
çek edebiyat tarihinin edebi metinlerin 
tarihi olacağını ileri sürmüştür. 

Osmanlılar'da edebiyat tarihi deneme
leri, Batı'daki benzerlerini örnek alarak 
ancak onlardan bir buçuk asır kadar bir 
gecikmeyle ortaya çıkar. · Bazılarına gö
re bir çeşit edebiyat tarihi olarak kabul 
edilen tezkireler ise sadece biyografi ve 
antoloji mahiyetinde çalışmalardır. Bun
ların da bir edebiyat tarihi için malze
me teşkil edeceği şüphesizdir. Oldukça 
yaygın ve örnekleri bol olan tezkire ve 
diğer teracim-i ahval kitaplarının yanı 

sıra bibliyografya (Keş{ü 'z-zunan ve ze
yilleri), teori (belagat vb. ), antoloji (mec
mua, güldestel gibi eserlerin de aynı şe
kilde daha sonraki devirlerin edebiyat 
tarihleri için malzeme olarak kullanıldı
ğı muhakkaktır. 

Bu geleneğin dışında edebiyat tarihi 
denilebilecek çalışmalar Tanzimat'tan da 
epey sonra başlar. Ziya Paşa ' nın Mukad
dime-i Harabô.t ' ının (1291 / 1874) bir bö
lümü, divan şairleri hakkında çok muh
tasar değer hükümleri ihtiva eden man
zlim bir özetten ibarettir. Yine de Os
manlı şairlerini "kudema, evasıt, evahir" 
gibi tasnife tabi tutması onu tezkire ge
leneğinden uzaklaştırır. 

Osmanlılar'da edebiyat tarihi adını ta
şıyan ilk kitap, Abdülhalim Memduh'un 
Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye'sidir 
( 1306/ 1889) Küçük boyda 134 sayfadan 
ibaret olan bu eser. edebiyat hakkında 
genel bilgiler verdikten sonra Akif Paşa'yı 
değişme sınırı kabul ederek Türk edebi
yatını iki devrede, şahsiyetlerle ilgili bazı 
değerlendirme ve örnek metinler halin
de verir. Şehabeddin Süleyman'ın Ta
rih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye'si (!328/ 
1912) hacimli (383 sayfa) ve oldukça ay
rıntılıdır: Osmanlı edebiyatını Aşık Pa
şa'dan başlatarak Servet-i Fünün sonu
na kadar getirir. Bunu takip eden yıl

larda basılan Faik Reşad'ın Tarih-i Ede
biyydt-ı Osmaniyye'si (taş bs. 13271 
1330 11909/ 19111. 1913), Ali Ekrem'in 
(Bolayır) Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniy
ye'si (taş bs. 1328/ 1912, 1923), şair ve 
yazarların bir temel fikre bağlı olmaksı-
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zın tasnif değişikliklerinden başka bir 
yenilik göstermezler. M. Fuad Köprülü'
nün ilk edebiyat tarihi denemesi, Darül
fünun 'da okutulmak üzere ders notları 
halinde basılan Türk Tarih-i Edebiyya
tı Dersleri (ta ş bs. 1329/ 1914), Osmanlı 
öncesi ve Osmanlı sınırları dışındaki Türk 
edebiyatının varlığından ilk defa bahset
mesi bakımından önem taşır. Nitekim 
aynı müellifin Şehabeddin Süleyman'la 
beraber kaleme aldığı Yeni. Osmanlı Ta
rih-i Edebiyyatı (1332 / 1914), özellikle 
Köprülü tarafından yazıldığı anlaşılan ol
dukça uzun mukaddimesi (s . 3-63) , ede
biyat tarihi anlayışı ve metodu bakımın
dan önemli meseleleri ortaya koyan ilk 
ilmi çalışmadır. Bu mukaddime toplum
edebiyat ilişkileri, edebi eserlerin orta
ya çıkışı ve sosyolojik, psikolojik, fizyo
lojik kaynakları, edebiyatın diğer güzel 
sanatlarla münasebeti, coğrafyanın, eko
nominin, sosyal ve siyasi durumların, sa
nayinin edebiyat üzerine tesiri hakkın
da devri n Osmanlı okuyucusuna dikka
te değer bilgiler vermiştir. Böylece ilk 
defa bir edebiyat tarihinin kaynak ve me
totları hususunda, kendisinden sonra ha
zırlanacak edebiyat tarihlerinin ufkunu 
genişletmiştir. Ortaya konulan görüşler
den ve yapılan iktibaslardan bu bilgile
rin esasının Emile Faguet, Paul Bourget, 
Hennequin ve özellikle Hippolyte Taine'in 
nazariyelerine dayandığı anlaşılmakta

dır (Taine'in teori , tenkit ve edebiyat tari
hi anlayış ı üzerine fikirleri Servet-i Fünün 
yıllannda bilhassa Ahmed Şuayb'ın maka
leleriyle geniş olarak tanıtılmıştır) Ancak 
hemen her bölüm Türk edebiyatının me
seleleriyle açıklanmış, böylece milli ve 
yerli bir istikamete sevkedilmiştir. 

Mehmed Hayreddin'in Tarih-i Ede
biyyat Dersleri (Konya 1330 r / 1914), 
şahsiyetler ve eserler hakkında oldukça 
sübjektif görüşler ihtiva eden küçük bir 
kitaptır. Fuad Köprülü'nün ilk basımı 
1921 'de yapılan, 1926'da değişiklik ve 
ilavelerle son şeklini almış olan Türk 
Edebiyatı Tarihi ise halen önemini ko
ruyan ilmi ve akademik hüviyette ilk 
edebiyat tarihi olarak kabul edilmekte
dir. Türkler'in islamiyet'i kabulü ve Batı 
medeniyetine yönelmesi gibi iki önemli 
hadiseyi nirengi noktaları telakki ede
rek bu tarihierin öncesi ve sonrasını bü
yük edebi devirler olarak benimseyen 
bu çalışma, Türkçe'nin yayıldığı bütün 
coğrafya ile tarihi devirlerin ve bütün 
sosyal tabaka edebi mahsullerinin bir 
terkip halinde düşünülmesi, edebiyat 
tarihinin de her ilim alanı gibi bir meto-

dunun olacağı fikri, diğer alanlarla iliş

kileri, nihayet edebiyat tari~çisinin de 
her ilim adamı gibi azami derecede ob
jektif davranması gerektiğini ortaya koy
muştur. Köprülü'nün edebiyat tarihi XV. 
yüzyıla kadar olan gelişmeleri ihtiva et
mektedir. Bu kitaptan sonra yazılan ede
biyat tarihleri metot bakımından onu 
aşamamış, yalnız yeni bilgiler istikame
tinde ve daha yakın deviriere kadar uzan
makla kalmıştır. Nitekim Köprülü 'nün 
kitabının iki basımı arasında iki büyük 
cilt olarak yayımlanan İbrahim Necmi'nin 
Tarih-i Edebiyyat Dersleri de ( 1922) bu 
metotla, ancak siyasi hadiseleri azaltıp 
edebiyata daha ağırlık vererek ve baş
langıçtan Servet-i Fünün sonuna kadar 
yarımşar asırlık bölümlerle tertip edil
miştir. 

Eski harflerle basılan son edebiyat ta
rihi, İsmail Hikmet'in (Ertaylan) dört bü
yük cilt halindeki (!454 sayfa) Türk Ede
biyatı Tarihi'dir (Bakü 1925-1926) Eser 
XIX. yüzyılın başından 1920 ·le re kadar 
olan konuları ihtiva eder. 'Bu arada aynı 
yıllarda öncekilerden farklı bir edebiyat 
tarihi dikkatleri çeker. İsmail Habib'in 
(Sevük) Türk Teceddüd Edebiyatı Ta
rihi ( 1924) adını taşıyan bu eser, devir
lerin tasnifinde Köprülü'ye bağlı kalmak
la beraber Fransız edebiyatı ile ilişkiler 
kurması , böylece bir çeşit mukayeseli 
edebiyata yer verişiyle, bir de sübjektif 
değer yargılarıyla öncekilerden ayrılır. 

Eser az çok değişikliklerle Edebi Yeni
liğimiz (1932) ve Yeni Edebi Yeniliği
miz ( 1940) adlarıyla tekrar basılmıştır. 

1928 ·den itibaren edebiyat tarihçiliği 
büyük bir metot değişikliği göstermeksi
zin günümüze kadar gelir. Bunların baş
lıcaları ilk basım tarihleriyle şunlardır: 
Agah Sırrı Levend, Edebiyat Tarihi Ders
leri (!932); Sadettin Nüzhet (Ergun), Tan
zimata Kadar Muhtasar Türk Edebi
yatı Tarihi ve Numuneleri ( 1931) ; Mus
tafa Nihat Özön, Metinlerle Muasır Türk 
Edebiyatı Tarihi ( 1943) ; Nihai Atsız, Türk 
Edebiyatı Tarihi (!94 3); Nihad Sami Ba
narlı , Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 
(1948); Vasfi Mahir Kocatürk, Büyük Türk 
Edebiyatı Tarihi ( 1964); Kenan Akyüz, 
Modern Türk Edebiyatının Ana Çiz
gileri (ı 969) ; Ahmet Kabaklı, Türk Ede
biyatı (1965) 

Bu arada Ahmet Harndi Tanpınar'ın 
XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi'ne 
(ı 949, düzeltme ve ilavelerle ı 956), tek 
bir metoda bağlı kalmadan yazılmış yeni 
bir terkip anlayışının mahsulü olarak bak
mak gerekir. Önsözünde Brunetiere'in 



tür lerin gelişmesi , Thibaudet 'nin nesil
ler, Taine ' in zaman ve çevre teorilerin
den faydalandığını ifade eden yazar, as
lında bütün bu nazariyeler in edebiyat 
tarihine ancak bir giriş kapısı teşkil et
tiğini , daha sonra tarihin ve konuların 

gereğinin kendini duyurmaya başladığı
nı söyler. Böylece Tanpınar'ın dar bir za
man çerçevesine s ı kıştırdığı (Tanzimat '
tan 1885' lere kadar) eserinin orijinalliği 

belirir. Zaman, mekan, çevre, ırk , ekol, 
kültür, medeniyet gibi faktörlerin hepsi 
veya her biri sanatkarın ve eserinin olu
şumunda farklı roller oynar. Bu rolleri, 
sın ı rlandırılmamış bir metot anlayışı ese
rin ve çalışmanın tabii akışı içinde belir
leyecektir. Eski edebiyat üzer ine uzun 
bir girişten sonra "Garplılaşma Hare
ketlerine Umumi Bir Bakış " adlı bölüm
le medeniyet- edebiyat ilişkilerine dik
katleri çeken Tanpınar, Tanzimat 'a ya
kın yıllarda divan ve halk şii riyle nesri 
üzerinde de durur ; edebi şahsiyetlerin 
kategorileşmesinde diğer edebiyat ta
rihlerinden ayrılır. Tan pınar' ın edebiyat 
tarihi. bir taraftan şahsiyetleri birbirine 
yaklaştıran bağları keşfederken türle
rin gelişmesini de kitap boyunca bir fon 
konusu olarak takip etmiştir. Kronolojik 
sırayla son olarak Agah Sırrı Levent'in 
altı cilt halinde tasarladığı, ancak sade
ce ilk cildi yayımlanabilen Türk Edebi
yatı Tarihi'nde ise ( 1973) Türk edebiya
tı tarihine malzeme olacak belli başlı bü
tün kaynakların bazı gruplar halinde der
lendiği görülmektedir. 
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1916-1919 yılları arasında 
İstanbul'da yayımlanan 

L 
haftalık siyasi, edebi ve ilmi dergi. 

_j 

Yayımına 22 Teşriniewel 1 332 ·de ( 4 
Kasım 1916) başlanan ve son sayısı Mart 
1919 ·da çıkan derginin imtiyaz sahibi 
Celal Nuri (ileri) . mesul müdürleri de de
ğişik sayılarda Mehmed Celaleddin, Ce
lal Nuri ve Giridi Ahmed Saki idi. Orta 
boyda basılan dergi birkaç sayısı dışın
da on altı sayfa halinde ve cumartesi 
günleri çıkmıştır. 

1. Dünya Savaşı ' nın buhranlı günlerin
de yayın hayatına giren dergi, bir defa 
hariç muntazam olarak yayımlanm ı ştı r. 

Başlangıçta daha düzenli ve hatta baz ı 

sayıları resimli iken sonradan tertip ve 
kağ ı dı bakımından kalitesinde düşüş gö
rülmüş , 2 Haziran 1917 tarihli 31. sayı
sından sonra yayımına üç ay süreyle ara 
verilmiş , 32. sayısı 8 Eylü l 1917'de yeni 
bir sayı numarası verilerek çift numaray
la çıkarılmıştır. 86. sayıdan itibaren tek
rar eski numarası ile yayımlanan dergi 
toplam olarak 11 O sayı çıkmıştır. 

Tahhi. siyasi, dini, coğrafi ve içtimal 
konulara oldukça geniş yer verilen mec
muanın ağırlığını daha çok edebi konu
lar teşkil etmiştir. Başlangıçta hemen 
her sayıda Celal Nuri'nin o günkü edebi, 
kültürel veya siyasi olayları değerlendi
ren başmakale mahiyetinde bir yazısı 
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yer alm ı ştır. Ayrıca ilk sayıdan başlaya
rak 64. sayıya kadar yine her sayıda. "Bir 
Haftalık TarTh-i Harb" başlığı altında ve 
"hey'et-i tahririyye" imzasıyla , o hafta 
Avrupa ve Osmanlı cephesindeki savaş
larla ilgili önemli gelişmeler hakkında 

bilgi verilmiştir. Birçok sayıda Ahmed 
Refik'in Osmanlı tarihiyle ilgili yazıları 

bulunmaktadır. 

25. sayının sonunda bir fihrist ve ay
rıca iç kapakta "hey'et-i hamiye ve ka
lemiyyemiz" ibaresi altında yazar kad
rosunun yer aldığı bir liste verilmiştir. 
Bu liste dışında dergide başka bazı şair 
ve yazariara da rastlanmaktadır. 62. sa
yıdaki diğer bir listede ise şu isimler yer 
almaktadır : Şehzade Abdülmecid Efen
di, Fatma Aliye Hanım. Abdülhak Mihrün
nisa Hanım, Nigar Hanım , Washington 
senr-i kebiri Ahmed Rüstem, Haydarza
de İbrahim, Ahmed Sakf. Hüdavendigar 
Valisi İsmail Hakkı, Cebelilübnan muta
sarrıfı İsmail Hakkı. İsmail Subhi, müte
kaid Erkan-ı Harbiyye feriki Enver, Tah
sin Nahid, Samizade Süreyya, Celal Nu
ri. Cenab Şahabeddin , Cevad Rüşdi, Hü
seyin Daniş . Hüseyin Rahmi. Reşad Fuad, 
Rıza Tevfik, Samih Rifat. Samipaşazade 
Sezai, Sedad Nuri, Süleyman Nesib, Sü
leyman Nazif, Sabah ' ın eski başmuhar- . 

riri Salih. Ali Ekrem, Abdülcebbar Deh
levi, Abdülhak Hamid, Ali Emfrf. Ali Na
ci, Faik Ali , Mehmed Zeki, Faruk Natiz, 
İsmail Hami, Hatız Mehmed Refik, Muh
sin Naim, Mahmud Esad, Süleyman Şev
ket, M. Rüşdi, Mehmed Ali Tevfik, Meh
med Ali Ayni, Reşad Nuri , Abdülhak Şi
nasi ve Yusuf Razi. 

Genel yayın siyaseti bakımından İsla
miyet'le Türklüğün birbirinden ayrılmaz 
iki unsur olduğu ve İslamiyet ' in geliş- · 
meye engel teşkil etmediği. aksine ge
lişmeyi teşvik ettiği fikrini savunan mec
muanın ilk sayısında "Besmele" başlı

ğıyla yazı lan makalede mecmuanın ta
kip edeceği yol özetle şu şekilde belirtil 
mektedir : "Muharebe-i hazıra ile Türk
ler'in tarihinde bir rönesans devri açılı-
yor .. . Harb- i umumi uyanmamıza sebep 
oldu .. . İşte bu inkılaplar arasında fikri 
gel işmeye ortak olmak, an'anelerimiz 
dahilinde yenileşmeyi kolaylaştırmak, 

mütefekkirlerimize ve kalem erbabımı 

za bir tartışma sahası açmak maksadıy
la bu Edebiyydt - ı Umı1miyye Mecmua
sı ' nı tesis ediyoruz. Gayemiz İslami esas
lar ve ırkımızın faziletlerine bağlı kalmak. 
dinimizin yüce gerçeklerini araştırmak. 
Osmanlılar'ın meziyetlerini muhafaza 
ve asrımıza göre takviye etmektir. Hiç 
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