DARÜLFÜNUN EDEBiYAT FAKÜLTESi MECMUASI
vedilen medreselerin yerine yeniden ilahiyat Fakültesi kurulmuş (bk. iLAHiYAT
FAKÜLTESil ve 1 Nisan 1924 'te Türkiye
Büyük Millet Meclisi darülfünuna hükmf şahsiyet tanıyarak katma bütçe ile
idare edilmesine karar vermiştir. Böylece darülfünun ilmi. idarf ve malf bakım
dan muhtar bir hüviyet kazanmıştır. Bu
kanuna dayanarak vekiller heyetinin 21
Nisan 1924 tarihinde kabul ettiği şekil
ve esaslar, darülfünunun lağvedilip istanbul Üniversitesi'nin kurulduğu 1933
yılına kadar yürürlükte kalmıştır.
Darülfünun içinde ve dışında yürütülen çalışmalarla bu kurumun ıslahı için
bazı projeler geliştirilmiştir. Nitekim darülfünun divanının 14 Mayıs 1929'da tesbit ettiği bir raporda "Avrupa mümasili
müesseselerde mevcut tekamülü nazarı itibara alarak" bir ısiahat projesi hazırlanmış, daha sonra bu proje doğrul
tusunda düzenleyici kararlar alınmıştır.
Bu arada Tıp, Edebiyat, Hukuk. Fen ve
ilahiyat fakültelerine ilaveten Eczacılık
ve Dişçilik fakülteleriyle Gazetecilik Mektebi'nin kurulmas ı için gerekli çalışma
ve hazırlıkların yapılmasına rağmen Maarif Vekaleti'nin ilgisizliği yüzünden bu
birimler açılamamıştır. Maarif Vekaleti
söz konusu projeyi yetersiz bularak daha geniş bir ısiahat yapmak gerekçesiyle bunu reddetmiştir.
1930 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce hükümete verilen yetkiye dayanı
larak Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü Albert Malche İstanbul ' a davet
edilmiş ve kendisinden darülfünunun yeniden düzenlenmesi hususunda bir rapor hazırlaması istenmiştir. Malche, geniş bi r inceleme sonunda darülfünunun

mevcut durumunu ortaya koyan ve yapılması gereken ıslahatı ihtiva eden bir
rapor hazırlayarak 29 Mayıs 1932'de hükümete sunmuştur (İstanbul Üniversitesi
Halelemda Rapor, istanbul 1939). Malche
ders programlarında fazla değişikliğe
gerek görmemiş. daha çok uygulamaya
yönelik tedbirler önermiştir. Raporda
ayrıca tek parti yönetiminin eğilimine
uygun olarak darülfünunun muhtariyetini kısıtlayan teklifler de yer almıştır.
Bu raporun tesliminden sonra basın
da darülfünunun kapatılacağı yolunda
haberlerin çıkması üzerine dönemin Maarif Vekili Reşid Galib. 9 Ekim 1932 ·de
Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir beyanatında bu haberleri yalanlamıştır. Buna rağmen hükümetin 5 Mayıs 1933 tarihli toplantısında, darülfünunun kapatılarak yerine yeni esaslara göre istanbul Üniversitesi'nin kurulması kararlaş
tırılmıştır. Hükümetin bu yöndeki teklifi
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
31 Mayıs 1933 tarihli oturumunda darülfünun ve bağlı kuruluşlarının bu tarihten geçerli olmak üzere lağvedilmesi
kararlaştırılmış, Maarif Vekaleti 1 Ağus
tos'tan itibaren istanbul Üniversitesi'ni
kurmakla görevlendirilmiştir. Yeni üniversitenin kadro işleriyle bizzat Reşid
Galib meşgul olmuştur. Darülfünun kadrosundan toplam olarak altmış bir öğ
retim elemanı yeni üniversite kadrosuna alınırken seksen iki öğretim elemanı
dışarıda bırakılmıştır. Bu uygulamada
hangi ölçülerin esas alındığı açıkça belirti lmemekle beraber bizzat Maarif Vekili
Reşid Galib 'in 12 Eylül 1933 tarihli Milliyet gazetesinde yer alan bir tebliğin 
de "ilimden ziyade idealistliğin ön plan-

1933 yılı üniversite reformu öncesinde ista nbUl Dc3rülfünunu hocalarının toplu fotoğrafı (iÜ

Ed.Fak. Bilim Tarihi Bölümü Ar~ivi)
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kadAvrupa'da
öğrenim görmüş veya ihtisas yapmış,
milletlerarası ilmi kuruluşlara üye olmuş,
mükafat almış, ilmi eserler telif etmiş,
ülkede modern araştırma kurumları tesis etmiş veya bunlara katkıda bulunmuş , nihayet bir kısmı daha sonra üniversiteye davet edilmiş olan M. Fuad Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. Şekip Tunç. Ö. Ferit Kam, Ahmed Refik Altınay gibi ilim adamlarının
da b u lunduğuna bakılırsa siyasi ve hissi
sebeplerio de rol oynadığı düşünülebilir
(darülfünundan istanbul Üniversitesi'ne alı
nan, bu arada kadro dışı bırakılan hocaların isimleri için bk. Arslan, s. 312- 325) Maarif Vekili Reşid Galib, İstanbul Üniversitesi'ni açış konuşmasında darülfünunun kapatılmasının sebeplerini açıklar
ken ağırlığı bu kurumun "siyasi, içtimal
büyük inkılaplar karşısında bitaraf bir
müşahid olarak kalmasına" veriyor, istanbul Üniversitesi'nin "en esaslı vasfı
nın millfliği ve inkilapçılığı olacağını" ifade ediyordu.
tutulduğu" belirtilm iştir. Ayrıca

dışı bırakılanlar arasında
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İstanbul Darülfünunu
Edebiyat Fakültesi tarafından
1916-1933 yılları arasında
çıkarılan ilmi mecmua.
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Felsefe, içtimaiyat, tarih, coğrafya ve
edebiyat konularında yapılmış araştır
ma ve incelemelerin yer aldığı derginin
ilk sayısı Mart 1332'de (1916), son sayı
sı Kanunusani (Ocak) 1933'te çıkmıştır.
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DARÜLFÜNUN EDEBiYAT FAKÜLTESi MECMUASI
dokuz sayı ve sekiz cilttir.
lll. cildin 2 -3. 4- S. sayılarıyla V. cildin
1-2, 3 -4 ve 4 -S. sayı ları bir arada yayımlanmıştır. V. ciltte 4. sayı mükerrer
görünmekle beraber muhtevaları fark lıdır. Başlangıçta düzenli olarak iki ayda
bir neşredil e n mecmuanın ı. cildinin 6.
ve son sayısı Kanunusani 1332 (Ocak
1916) tarihlidir. Bu sayıdan iki ay sonra
yayımlanan ve üzerinde "sene 2, Mart
13331 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. ser inin
son sayısı olan nüsha herhangi bir cilde
dahil edilememektedir.
Tamamı kırk

1. sayıda kapağın iç yüzünde "Tahrir
Hey'et-i İ daresi" başlığı altında Mehmet
Ali Aynf. Leiman Haupt. Gize. Ziya Gökalp'in. katip olarak da Ka z ım Şi nasi'nin
adları

zi kredilmişti r.

Mecmuanın

yazı

kadr osu. az sayıda ki yabancı ilim ve fikir a damı dışında hemen hemen istanbul Da rülfünunu Edebiyat Fakültesi müderrislerinden meydana gelmektedir. İlk
serisi büyük boy, daha sonra orta boy
olarak neşredilen mecmuanın her sayısı
80-120 sayfa arasında değişmekted ir.
Az olmakla birlikte bilhassa ilk sayıla r 
da resim, harita ve çeşitli şekiliere de
yer verilmiştir .
Dar ülfünun Edebi yat Fak ültesi Mecmua sı, yayımlandığı ilk yı llarda üzerinde fazlaca durulan Türkçülük akımının
ilmi doğrultuda ki yayın organlarından
biri durumundaydı. Bundan dolayı mecmuada Türk tarihiyle Türk edebiyatı ve
inançlarına ait çoğu monograf i mahiyetinde uzun incelemeler yer almaktadı r.
1926 yılına kadar bu özelliğini koruyan
mecmua, f elsefe konul a rının ağırlı k kazanm a s ıyla giderek bir felsefe mecmuası görünümüne bürünmüştür.
M e cmuanın belli başlı yazarları ve
önemli yazıları şunlardır: M. Fuad Köprülü. "Türk Edebiyatının Ermeni Edebiyatı
Üzerinde Tesirleri" (ll. sy . 1 !Mart 1338 1. s.
1-30). "Gevheri " (Vll , sy ı !Tem muz 1929 1.
s. 84 -1 26), "Habibi" (VIII. sy 5 !Eylül 19321,
s. 86 -1 33 1; Ziya Gökalp, "Türk İli- Eski
Türklerde Din" (1, sy 5 ITeş rinisan i ı 3321,
s. 458-4741; İzmirli İsmail Hakkı . "İslam
İçtimaiyyatı" (ll , sy. 3 !Temmuz ı 338/ 192 21,
s. ı 77- ı 86), "Sanat ve Metafizik" (a.y. , s.
223-259 ). "Türk Feylesofu Farabi" (V, sy
3- 4 IKanunuewel ı 92 71, s. 235-277 1; Avram Galanti. "Türkiye ve Elsine-i Sam iy-
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ye" (1, sy. 6 JKanunusani ı 33 21. s. 567-5801 ;
Ahmed Refik, " Osmanlı Devrinde Rafizilik ve Bektaşilik (15 58-1 59 1) " (VIII, sy
2 INisan 193 21, s. 21-59). "Hicri On Üçüncü
Asırda İstanbul Hayatı " (Vlll , sy. 4 !Temmuz 193 21, s. 3-35 ), "Türk İdaresinde Bulgaristan" (VIII , sy . 6 Iİkin citeş rin ı 93 21, s.
62-96) ; Yusuf Şerif, " Fransız Natüralizmi, Natüralizmin Menşeleri, Nazariyesi "
(VIII , sy 5 !Eylül ı 93 21, s. 54-85) ve bu makalenin devamı olan "Natüralist Hareket"
(VIII, sy. 6 Iİkin c iteş rin 193 21, s. 97-1 ı 8 ) ;
Ferid Bey. "Kınalızade Ali Çelebi" (1 , sy .
4 !Eylül 133 21. s. 357-379); Ali Macit , "Beşeri Coğrafyada Yaşama Tarzları"

(VII ,

sy. ı ! May ı s ı 929 1. s. ı- 37) ; Halil Nimetullah, "İptidai Zihniyet" (V, sy 3-4 IKa nunuew el ı 9 271, s. ı 5 ı -2081; Mustafa Şe
kip, "Froydizm " (IV, sy 6 1ı 926 1. s. 365-

muz 19321. s. 54 -73) adlı yazıları önemlidir. Mecmuada "Kitabiyat Tahlilleri ",
"Bibliyografya · , "Yeni Neşriyat " , "Tenkit",
"Yeni N eşrolunan Kitaplar" ad ı altında
kitap tanıtma yazıları da bulunmakta dı r.
D arülfünun Edebi yat Fakültesi Mecmu ası harf inkı l abı üzerine M ayıs 1929'dan itibaren (c. Vll , sy ı 1yayımına Latin
harfleriyle devam etmişti r.
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Mecmuanın bilhassa ilk sayılarının sonunda "Tercüme Kısmı " başlığı altında
zaman zaman Batılı ilim ve fikir adaml a rından tercüme edilen ilmi ve fikri yazıla ra da yer ve r ilmiştir. Bunlar a ra sın
da bilhassa Ahmed Naim'in Paul Janet'den çevirdiği "Felsefe Bir ilim midir? " (1 ,
sy ı !Mart 13321, s. 71-97), "Felsefenin Birkaç Yeni Tarifi" (1. sy 2 ! May ı s ı 33 21, s.
ı 98-22 ı ı ve George Si me!' den tercüme ettiği " İçti maiyyatın Ülkesi " (VIII , sy 4 ITem-

N u RETTi N A LB AYRAK
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İstanbul Darülfünunu
ilahiyat Fakültesi tarafından
1925-1933 yılları arasında
çıkarılan ilmi mecmua.
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Tevhld- i Tedrisat Kanunu ile Darü'l- hilafeti' 1- aliyye Medresesi kapatılıp yerine Haziran 1924't e Darülfünun'da ilahiyat Fakültesi kurulmuş , fakültenin idare heyetince bir yıl sonra mecmuanın
yayımına başlan mıştır. İlk sayısı Teşri
nisanİ ( Ka sım)

1933'te

192S'te, son

yirmi
dört sayı
çı karılması kararlaştırılmış, ancak mecmuanın periyodik düzeni beşi nci yılda yedi sayının yayımlanması ile bozulmuştur.
Harf inkılabına kadar Arap alfabesiyle
on sayı (1 - 10), 1928'den sonra Latin alfabesiyle on beş sayı (ı ı - 25 1 çı karılmış
tır. Her iki dönemde de mecmuanın ebad ı . yazı puntosu ve kapak düzeni aynen
ko ru nmuş , 11 . sayıda Darülfünun amblemi kaldırılarak yerine birtakım geometrik şekiller konmuş , 19. sayıdan itibaren yeni harflerle aynı amblem tekrar
kullanılmıştır. Mecmuanın S ve 6. sayı
ları birlikte ba sılmıştı r. Harf inkılabın
dan önce ç ıkarı lan sayılarda belirli bir
sayfa ve forma düzeni o lmayıp ilk on bir
sayı d aki sayfa sayıları farklı d ı r (Mesela
ı . say ı ı92 sayfa, 2. say ı 220 sayfa, 3. say ı
3 ı 4 say fa d ır). Dergi 11. sayıdan 21. sayı
ya kadar seksen sayfa. 21 . sayıdan sonra da altmış dört sayfa çıkmıştır. Mecmuanın Arap alfabesiyle neşredilen sayı 
ları 19S8, Latin alfabesiyle çıkarılan sayıları da 1171 sayfa olup tamamı 3129
sayfa dı r.
beş sayıdır. Başlangıçta

Darü lfünun Edeb iyat Fakültes i Me cmu ası'n ı n ilk s ay ı sı·
nı n kap a ğ ı
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