
DARÜLFÜNUN EDEBiYAT FAKÜLTESi MECMUASI 

Tamamı kırk 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 ya
yımlanmıştır. V. ciltte 4. sayı mükerrer 
görünmekle beraber muhtevaları fark
lıdır. Başlangıçta düzenli olarak iki ayda 
bir neşredilen 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 nüs
hadan sonra mecmuanın 1. serisinin ya
yımı Mart 1922 tarihine kadar durdu
rulmuştur. 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. 

1. sayıda kapağın iç yüzünde "Tahrir 
Hey'et-i İ daresi" başlığı altında Mehmet 
Ali Aynf. Leiman Haupt. Gize. Ziya Gö
kalp'in. katip olarak da Kazım Şinasi'nin 
adları zi kredilmişti r. Mecmuanın yazı 

kadrosu. az sayıdaki yabancı ilim ve fi
kir adamı dışında hemen hemen istan
bul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi mü
derrislerinden meydana gelmektedir. İlk 
serisi büyük boy, daha sonra orta boy 
olarak neşredilen mecmuanın her sayısı 
80-120 sayfa arasında değişmektedir. 

Az olmakla birlikte bilhassa ilk sayıla r

da resim, harita ve çeşitli şekiliere de 
yer verilmiştir. 

Darülfünun Edebiyat Fak ültesi Mec
muası, yayımlandığı ilk yı llarda üzerin
de fazlaca durulan Türkçülük akımının 
ilmi doğrultudaki yayın organlarından 

biri durumundaydı. Bundan dolayı mec
muada Türk tarihiyle Türk edebiyatı ve 
inançlarına ait çoğu monograf i mahiye
tinde uzun incelemeler yer almaktadır. 

1926 yılına kadar bu özelliğini koruyan 
mecmua, felsefe konularının ağırlık ka
zanmasıyla giderek bir felsefe mecmu
ası görünümüne bürünmüştür. 

Mecmuanın belli başlı yazarları ve 
önemli yazıları şunlardır: M. Fuad Köprü
lü. "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 ITeşrinisan 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. 235-2771; Av
ram Galanti. "Türkiye ve Elsine-i Samiy-
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ye" (1, sy. 6 JKanunusani ı 33 21. s. 567-5801 ; 
Ahmed Refik, " Osmanlı Devrinde Rafi
zilik ve Bektaşilik (1558-1 59 1) " (VIII , sy 
2 INisan 19321, s. 21-59). "Hicri On Üçüncü 
Asırda İstanbul Hayatı " (Vlll , sy. 4 !Tem
muz 193 21, s. 3-35 ), "Türk İdaresinde Bul
garistan" (VIII , sy . 6 Iİkin citeş rin ı 93 21, s. 
62-96) ; Yusuf Şerif, " Fransız Natüraliz
mi, Natüralizmin Menşeleri, Nazariyesi" 
(VIII , sy 5 !Eylül ı 93 21, s. 54-85) ve bu ma
kalenin devamı olan "Natüralist Hareket" 
(VIII, sy. 6 Iİkinc iteşrin 193 21, s. 97-1 ı 8 ) ; 
Ferid Bey. "Kınalızade Ali Çelebi" (1 , sy. 
4 !Eylül 133 21. s. 357-379); Ali Macit , "Be
şeri Coğrafyada Yaşama Tarzları" (VII , 

sy. ı ! Mayı s ı 929 1. s. ı-37) ; Halil Nimetul
lah, "İptidai Zihniyet" (V, sy 3-4 IKanu
nuew el ı 9 271, s. ı 5 ı -2081; Mustafa Şe
kip, "Froydizm" (IV, sy 6 1 ı 926 1. s. 365-
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Mecmuanın bilhassa ilk sayılarının so
nunda "Tercüme Kısmı " başlığı altında 

zaman zaman Batılı ilim ve fikir adam
larından tercüme edilen ilmi ve fikri ya
zıla ra da yer verilmiştir. Bunlar arasın
da bilhassa Ahmed Naim'in Paul Janet'
den çevirdiği "Felsefe Bir ilim midir?" (1 , 

sy ı !Mart 13321, s. 71-97), "Felsefenin Bir
kaç Yeni Tarifi" (1. sy 2 ! Mayı s ı 33 21, s. 
ı 98-22 ı ı ve George Si me!' den tercüme et
tiği " İçti maiyyatın Ülkesi" (VIII , sy 4 ITem-
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muz 19321. s. 54 -73) adlı yazıları önem
lidir. Mecmuada "Kitabiyat Tahlilleri ", 
"Bibliyografya · , "Yeni Neşriyat" , "Tenkit", 
"Yeni Neşrolunan Kitaplar" ad ı altında 

kitap tanıtma yazıları da bulunmaktadı r. 

Darülfünun Edebi yat Fakültesi Mec
muası harf inkı labı üzerine Mayıs 1929'
dan itibaren (c. Vll , sy ı 1 yayımına Latin 
harfleriyle devam etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası 

lkoleksiyonul, DiA Ktp. , nr. 28 ; Hilmi Ziya Ül
ken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi (i s
tanbul 1966), istanbul 1979, s. 428 ; Agah Sır
rı Levend, Türk Dilinde Gelişme ue Sade /eşme 

Eureleri, Ankara 1972, s. 391 ; Hasan Duman. 
Katalog, s. 78·79 ; TDEA, ll , 440. 

liJ N u RETTi N A LBAYRAK 

DARÜLFÜNUN 
ilAHiYAT FAKÜLTESi MECMUASI 

L 

İstanbul Darülfünunu 
ilahiyat Fakültesi tarafından 
1925-1933 yılları arasında 
çıkarılan ilmi mecmua. 

_j 

Tevhld- i Tedrisat Kanunu ile Darü'l- hi
lafeti' 1- aliyye Medresesi kapatılıp yeri
ne Haziran 1924't e Darülfünun'da ilahi
yat Fakültesi kurulmuş, fakültenin ida
re heyetince bir yıl sonra mecmuanın 
yayımına başlanmıştır. İlk sayısı Teşri
nisanİ ( Kasım) 192S'te, son sayısı Şubat 
1933'te çıkan mecmuanın tamamı yirmi 
beş sayıdır. Başlangıçta her yı l dört sayı 
çıkarılması kararlaştırılmış, ancak mec
muanın periyodik düzeni beşi nci yılda ye
di sayının yayımlanması ile bozulmuştur. 

Harf inkılabına kadar Arap alfabesiyle 
on sayı (1 - 10), 1928'den sonra Latin al
fabesiyle on beş sayı (ı ı - 25 1 çıkarılmış
tır. Her iki dönemde de mecmuanın eba
dı . yazı puntosu ve kapak düzeni aynen 
korunmuş, 11 . sayıda Darülfünun amble
mi kaldırılarak yerine birtakım geomet
rik şekiller konmuş, 19. sayıdan itiba
ren yeni harflerle aynı amblem tekrar 
kullanılmıştır. Mecmuanın S ve 6. sayı
ları bir likte basılmıştır. Harf inkılabın
dan önce çıkarılan sayılarda belirli bir 
sayfa ve forma düzeni olmayıp ilk on bir 
sayıdaki sayfa sayıları farklıd ı r (Mesela 
ı . say ı ı92 sayfa, 2. say ı 220 sayfa, 3. say ı 

3 ı 4 sayfad ır). Dergi 11. sayıdan 21. sayı
ya kadar seksen sayfa. 21 . sayıdan son
ra da altmış dört sayfa çıkmıştır. Mec
muanın Arap alfabesiyle neşredilen sayı 

ları 19S8, Latin alfabesiyle çıkarılan sa
yıları da 1171 sayfa olup tamamı 3129 
sayfa dır. 



Mecmuanın yayın politikasında, için
de bulunulan dönemin şartlarından do
ğan siyasi polemiklere girilmeden ob
jektif bir yol takip edilmiştir. Ancak ya
zarlar yine de dinf. tarihi. içtimal ve fel
sefi problemlere akademik ve ilmf bir 
yaklaşımla, dikkati çekmeyecek şekilde 
makalelerin içinde cevap vermeyi uygun 
bulmuşlardır. 

Derginin sürekli yazar kadrosu Meh
med Ali (Ayni). İzmirli İsmail Hakkı. Meh
med Şerefeddin (Yaltkaya). Yusuf Ziya 
(Yörükan). Mehmed Emin (Erişirgil). Meh
med Şemseddin (Günaltay). Halil Nime
tullah (Öztürk) ve Hilmi Ömer (Budda) baş
ta olmak üzere Abdülkadir (inan). Abdül
baki (Baykara) . Halil Halid (Çerkes Şeyhf
zade). İsmail Hakkı (Baltacıoğlu). Kıvamüd
din (Burslan ). Mehmed İzzet (Mete). Mus
tafa Şekip (Tunç), Necmeddin Sadık (Sa
dak). Nüreddin (Selçuk) ve Zakir Kadirf'
den (Ugan) oluşmaktadır. Bunlardan ha
yatta kalanlar. 1949 ·da kurulan Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde aynı 
çizgiyi takip eden ilmf bir derginin (An· 

kara Üniuersitesi ilahiyat Fakültesi Der· 

gisi) yayımını gerçekleşti rm işlerdir. 

Mecmuada yayımlanan makalelerde, 
derginin alt başlığında belirtilen tarihi. 
içtimaf, dinf ve felsefi kaydına bağlı ka
lındığı görülür. Dergide İslam felsefesi
ne geniş yer ayrılmış olup bunun yanın
da İslam tarihi. Türk ve İslam sanatları 
tarihi. dinler tarihi ve kelam konularına 
da öncelikle yer veri lmişti r. Buna karşı
lık tefsir. hadis, fıkıh gibi şer'f ilimlerle 
doğrudan ilgili yazılar yok denecek ka
dar azdır. İzmirli İsmail Hakkı'nın İslam 
felsefesi, M. Şerefeddin Yaltkaya'nın ke
lam ve Yusuf Ziya Yörükan'ın mezhep
ler tarihine dair kaleme aldıkları maka
lelerin o günkü Türk toplumunun içinde 
bulunduğu dinf-siyasi kargaşalıklarla 

yakından ilgili olduğu görülmektedir. 

İzmirli İsmail Hakf'ı'nın felsefe tarihi 
açısından büyük önem taşıyan " İslam·
da Felsefe Cereyan ları" (sy. 12-25. ı 929-
1933) adlı kitap hacmindeki makalesinin 
yayımı on dört sayı devam etmiştir. Bu
rada, Grek- Roma düşünce sistemlerinin 
desteklendiği bir dönemde İslam dü
şünce sisteminin menşeini teşkil eden 
Selefiler. mütekellimler. felsefeciler. mu
tasawıflar ve Batınfler' den başlayarak 

VII. (XIII.) yüzyıla kadar olan felsefe akım
ları ele alınmıştır. İzmirli'n in bunun dı
şında, İslam dünyasında fikirleriyle uzun 
süre etkili olan İbnü'l - Heysem (sy 4. 
1926). Ebü Bekir el-Bakıllanf (sy. 5-6. 
ı 927), imamü'l-Haremeyn ei-Cüveynf (sy 

9. ı 928) ve Ebü Ali Miskeveyh (sy. ı 0- ı ı , 

1928- ı 929) gibi düşünürlerin biyografi
lerini ve felsefi görüşlerini ele alan in
celemeleri de yayımlanmıştır. 

M. Şerefeddin Yaltkaya'nın "Mu'tezi
le ve Hüsn-Kubh" (sy 2, 1926). "Yezfdf
ler" (sy 3, ı 926). "Fatımfler ve Hasan Sab
bah" (sy 4, ı 926). "Nasır -ı Husrev" (sy. 
5-6, 1927). "Karamita ve Sinan Reşfdüd
din" (sy 7, ı 928), "Batınflik Tarihi" (sy 8, 
1928), "Kerramfler " (sy ı ı. 1929) gibi ba
tınf düşünceyi işleyen makaleleri dikka
ti çekmektedir. Bu düşüncenin bir baş
ka cephesini oluşturan. Yusuf Ziya Yö
rükan'ın "Anadolu Alevneri ve Tahtacı
lar" (sy 8, ı 928) ile "Tahtacılar" (sy 12, 

13, 14, 15 , 19, 20, 1929-1931) adlı maka
leleri diğerleriyle bir bütün oluşturmak
ta. bu da mecmuanın belli bir yayın po
liti kası takip ettiğini göstermektedir. 
Yörükan'ın "Ebü Dülef Seyahatnamesine 
Göre Orta Asya Türk Boyları" (sy. 22. 23, 
24, 1932) adlı seri makalesi Orta Asya'
daki Türk toplulukları bakımından önem 
taşımaktadır. 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 'nun "Türk Sa
natlarının Tedkikine Medhal" (sy 2, 1926) 

ve "Türk Yazıla rının Tedkikine Medhal" 
(sy. 5-6, 1927) adlı makaleleri konuların
da önemli çalışmalardır. Halil Halid Bey'in 
W. Ricwey ve Yakub Artin Paşa'dan çe-
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virdiği "Türk Hilalinin Aslı" (sy 2, 3, ı 926) 

adlı iki ayrı makalede. Türk- İslam dün
yası için amblem olan hilal- yıldız ile il
gili dikkate değer bir iddiaya yer veril
miştir. Mecmuada yer alan diğer bir ma
kaleler grubu ise psikoloji. sosyoloji ve 
kültür antropolojisi içerisinde ele alına
bilir. 

Dergide Mösyö Dumezil, Durkheim, 
Frazer. Theodule Goumperte, F. Leroux, 
Levy- Bruhl. T. Noldecke. Dominique Pa
rodi. Theodore Ribot. William Ricwey, A. 
A. Semenow. Sir Thomas Arnold ve Ya
kub Artin Paşa gibi yabancı ilim adam
larının çalışmalarından da tercümeler yer 
almaktadır. 

Aynı dönemde yayımlanan Darülfü
nun'un diğer fakültelerine ait mecmua
lar arasında (Fen, Edebiyat, Tıp ve Hukuk 
fakülteleri) oldukça önemli bir yeri bulu
nan bu derginin 1933'te ilahiyat Fakül
tesi'yle birlikte kapanması büyük bir ka
yıp olarak nitelendirilmiştir. 

Ddrülfümln İldhiyat Fakültesi Mec
muası bir yüksek lisans tezi çalışması
na konu olmuş, 1992 yılında tamamla
nan araştırma yayımlanmıştır (bk bibll 
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Hadis öğrenimi için kurulan medrese. 
L ~ 

"Yer. mekan, ev" gibi anlamlara ge
len dar ile hadis kelimesinden oluşan 
darü' ı- had fs "hadis okutulan yer" de
mektir. Bu müesseselere "darü's- sün
ne". "darü's-sünneti'n-nebeviyye" ve
ya "darü's-sünneti'I-Muhammediyye" adı 
da verilmiştir. 

Hz. Peygamber'in Mekke döneminde 
ilk dersleri verdiği Erkarn b. Ebü' I- Er-
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