
bazıları da büfe. çayhane, kuruyemişçi dük
kanı vb. olarak kiralanmış bulunmaktadır. 
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Mehmed Akif'in desteği 
ve başyazarlığında 

L 
Eşref Edip'in yayımladığı dergi. 

_j 

14 Ağustos 1324'te ( 27 Ağustos 1908) 

Sırdt-ı Müstakim adıyla yayın hayatına 
başlamıştır. Kurucuları Ebül'ula Zeynela
bidin (Ebü l'u la Mardin) ve H. Eşref Edip'tir 
(Fergan). 11 Temmuz 1324 olan tesis tari-

hi 43. sayıdan itibaren ll. Meşrutiyet'in ilan 
tarihi olan 1 O Temmuz 1324 (23 Temmuz 
1 908) şeklinde değiştirilmiştir. Başlık kli
şesinin altındaki, "Din, felsefe, edebiyat. 
hukuk ve u!Gmdan bahis haftalık gazete
dir" ibaresine SO. sayıdan itibaren, "Siya
siyattan ve bilhassa gerek siyasi ve gerek 
içtimal ve medeni ahval ve şu ün-i İslamiy
ye'den bahseder" ifadesi eklenmiştir. Baş

langıçta sorumlu müdürü görünen Ebül'u
la Zeynelabidin önce milletvekili, ardından 
müderris olunca ı. cildin sonlarından itiba
ren dergiden ayrılmış, derginin teknik yü
kü ve sorumluluğu tamamen Eşref Edip'in 
üzerinde kalmıştır. lspartalı Hakkı'nın "Akif 
ve Safahat" başlıklı yazısındaki (nr 140 128 

Nisan 132711 I Mayıs 191 ll. s. 152-156) bir 
bölümün yanlış aniaşılmasıyla örfi idare 
tarafından süresiz kapatılma kararı veril
miş, ancak kısa sürede durum anlaşıldığın
dan aksama olmadan yayımını sürdürmüş
tür (nr. 142 112 Mayıs 13271 25 Mayıs 191 1 ]. 

S. 191-192) 

Sırdt-ı M üstakim'in yazı kadrosunda 
Mehmed Akif (Ersoy), Ebül'ula (Mardiniza
de), İsmail Hakkı (Bereketzade), İsmail Hak
kı (Manastırlı), İsmail Hakkı (İzm irli ). Ahmed 
Naim (Babanzade). Halim Sabit (Şibay). MG
sa Kazım. Mithat Cemal (Kuntay), Mehmed 
Tahir (Bursalı). Ahmet Agayef (Ağaoğlu ). Ak
çuraoğlu Yusuf. lspartalı Hakkı, Ömer Fe
rit (Kam). Abdürreşid İbrahim. Tahirülmev
levl (Olgun), Halil Halid (Çerkeşşeyhizade), 
Mehmet Şemsettin (Günaltay), Edhem Ne
jat. Gıyaseddin Hüsnü (Nuralizade), Şeyhü
larap, Mehmed Fahreddin, Ahmed Hilmi 
(Hocazade), ömer Fevzi (Bursa mebusu), 
Ömer Lutfi (Ankara istlnaf reisi). Şerefet
tin (Yaltkaya). Ahmet Harndi (Aksekili), Os
man Fahri, İbrahim Alaeddin (Gövsa) , Ka
zanlı Ayaz (Muhammed Ayaz ishaki İdil
li). Kamil (Tepedelen lioğ lu ) gibi isimler bu
lunmaktadır. Mehmed Akif, "Safahat-ı Ha
yattan" başlığıyla ilk Satahat'ta yer alacak 
olan şiirleri ve "Musahabe-i Edebiyye"leri 
yanında M. Ferld Veeefi ve Muhammed Ab-

H. Eşref 
Edip Fergan·ın 

çıkarttığı 

Sırat-ı Müslalclm 

dergisinin 
başlığı 
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duh'tan yaptığı çevirilerle Sırdt-ı M üsta
kim'in en devamlı yazarı olmuştur. 

Dergi. yedi cilt tutan ilk 182 sayıdan son
ra 24 Şubat 1327'de (8 Mart 1912) çıkan 

183. sayıdan itibaren formatını büyük oran
da koruyarak Sebilürreşdd adıyla yayı
mını sürdürmüştür. İsim değişikliğiyle il
gili 182. sayıda yer alan notta, "Aynı mes
leği daha etraflı bir surette takip etmek 
üzere Sebilürreşdd unvanı altında intişar 
edecektir" açıklaması yapılmıştır. Değişik
lik, Kur'an'daki "İttebiGni ehdiküm sebller
reşad" (ei-Mü'minOn 40/38) ayetinden il
hamla ve Said Halim Paşa'nın teklifiyle ger
çekleşir. Ancak bu adın imtiyazını kendile
rinden önce Tahirülmevlevi almış olduğun
dan Mehmed Akif'in ricasıyla ondan dev
ralınır. Sebllürreşad ayetiyle beraber "val
lahü yehdl men yeşaü ila sıratın müsta
kim" ayetine (en-Nur 24/46) ve "Dini. ilmi. 
edebi, siyasi haftalık mecmCıa-i İslamiy
ye'dir" ifadesine başlık klişesinde yer ve
rilir. 

183. sayıda yayımlanan yeniden çıkış ya
zısında derginin İslam aleminin uyanma
sı ve yükselmesi için çalışmayı en mukad
des görev kabul ettiği belirtilmiştir. Bu 
amaçla İslam ülkelerinin toplumsal haya
tını yakından tanımak, onların birbirleriy
le tanışmaianna vesile olmak istenmiştir. 
Okuyucu sayısının arttırılması için neşre
dilen beyanname büyük ilgiye mazhar ol
muş, bir ay içinde birçok abone yapılmış
tır. Bunun üzerine derginin yazı kadrosu
na ve içeriğine yönelik çalışmalar başlatıl
mış, "bunu haber alan büyük bir müslü
man" derginin üzerine kol kanat germiş
tir. Kendilerine yazı için başvurulan yazar
lardan yardım sözü alınmıştır. Üç buçuk 
yıl süren Sırdt-ı Müstakim döneminde 
dergi istikamet ve ciddiyetiyle bütün İs
lam alemine yayılmış. uyarıcı sesi Rusya. 
Çin, Hindistan ve Japonya'ya kadar ulaş
mıştır. Çıkış yazısında ayrıca İslam maari
finin terakkisine, İslam kardeşliğinin teyi
dine hizmet edecek bir cemiyet kurmak 
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üzere program hazırlanıp Dahiliye Nezare
ti'ne başvurulduğu, Heybeliada'da Heybe
liada Sebllürreşad Mekteb-i İbtidalsi adıy
la bir okulun kurulduğu (nr. 263, 264, 268) 
ve kayıtlara başlandığı bildirilmiş, yönet
melik ve müfredat programı yayımlanmış
tır. ilim ve fenle siyasiyat olmak üzere iki 
temel kısımdan oluştuğu belirtilen der
ginin bu ana başlıkları altındaki konuları 
arasında tefslr-i şerif, hadls-i şerif, içtima
iyat felsefe, fıkıh ve fetva, edebiyat, tarih, 
talim ve terbiye, hutbe ve mevaiz, maka
lat, harekat-ı ilmiyye ve fikriyye, mekatip, 
matbuat, şuiln bulunacaktır. Ayrıca ten
kit ve takrizle isıarn ticaretgahları. asar 
ve erbab-ı sanayi bölümleri yer alacaktır. 

Sırô.t-ı Müstakim'in yazar kadrosu Se
bilürreşô.d döneminde de büyük oranda 
dergide yer almıştır. Bunlara düzenli ola
rak yazmaya başlayan Ömer Rıza (Doğ
ru!), Said Halim Paşa, S. M. Tevfik, Berga
malı Ahmed Cevdet, Elmalılı Harndi (Ya
zır), Eşref Edip, Hasan Hikmet, Ali Ekrem 
(Bolayır) gibi isimler katılmıştır. Mehmed 
Akif "Asım" ve "Berlin Hatıraları"nı yayım
lamış, edebiyat yazıları ve çevirilerine de
vam etmiş, Kur'an-ı Kerim'den yaptığı me
al ve tefsir çalışmalarına yer vermiştir. 
Derginin fikir babası Mehmed Akif'in adı 
309. sayıdan itibaren (20 Ağustos 1330 1 
2 Eylül1914) önce "sermuharrir", ardın
dan "başmuharrir" ifadeleriyle Sebilür
reşô.d'ın logosunda yer almıştır. Sırô.t-ı 
Müstakim ve Sebilürreşô.d'da Mehmed 
Akif'in dışında Bereketzade İsmail Hakkı 
tefsir; Babanzade Ahmed Naim hadis; 
ömer Ferit Kam felsefe; Mehmed Fah
reddin, İzmirli İsmail Hakkı, Aksekili Ah
met Harndi fıkıh; Tahirülmevlevl, Mithat 
Cemal, Edhem Nejat edebiyat; M. Şem
settin eğitim; Manastırlı İsmail Hakkı hut
be ve vaaz; Sursalı Mehmed Tahir hal ter
cümesi; Yusuf Akçura, Halil Halid ve Ah
met Ağaoğlu siyaset alanındaki yazıla
rıyla öne çıkan isimler olmuştır. İslô.m 
Mecmuası ve Türk Yurdu'nun yayım-

Sebilürreşad' ın ilk say ısının başl ığ ı 
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lanmaya başlamasıyla Halim Sabit, Yusuf 
Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi yazarlar der
ginin yazı kadrosundan ayrılarak bu der
gilerde yazmaya başlamışlardır. Derginin 
önemli özelliklerinden biri de İslam coğ
rafyasının değişik bölgelerinde bulundur
duğu yazarlar vasıtasıyla oralarla ilgili sağ
lıklı haber ve yorum yazılarına yer vermesi 
olmuştur. Mısır, Hindistan, Balkanlar, Ku
zey Afrika, Rusya, Japonya, Çin, İngiltere 
derginin ilgi alanı içindedir ve dergi bura
larda da okunmaktadır. Özellikle Mehmed 
Akif'in yazılarına gösterilen alaka derginin 
Rusya'ya girişinde dönem dönem bazı zor
luklar yaşanmasına yol açmıştır. 

Sebilürreşô.d'ın 300 ve 301 . sayıları (29 
Mayıs- 5 Haziran 1330 1 1 H8 Haziran 
191 4) kapatma cezası dolayısıyla Sebilün
necô.t adıyla çıkar. Bazı sayılarında san
süre uğrayan yazıları olur. ittihad ve Te
rakki yönetiminin siyasetine ters düştü
ğü için 360. sayıdan sonra örfı idare tara
fından kapatılır ( 13 Teşrlnievvel 1332/ 26 
Ekim ı 916). 361. sayısı Sultan Vahdeddin'in 
cülils günü olan 4 Temmuz 1918'de çıka
bilir. Mütareke döneminde sansür dolayı
sıyla bazı sayfalarının boş çıktığı görülür. 
Savaş şartları derginin yayın periyodunda 
aksamalara yol açmış. haftalık normal pe
riyodunun dışına çıkarak 308-354. sayılar 
arasında (31 Temmuz 1331-30 Haziran 
1332/ 1 3Ağustos 1915- 13Temmuz 1916) 
on beş günde bir yayımlanmıştır. İki sayı
sını birleştirdi ği, bir ay, iki ay veya altı ay 
çıkamadığı zamanlar da olmuştur. 

Baştan itibaren İstanbul'da yayımını sür
düren dergi, Mehmed Akif'in Milli Müca
dele'yi desteklemek üzere Anadolu'ya geç
mesiyle 464-466. sayılar (25 Teşrlnisani 
JKasım J 1336/1920-1 3 KanunuevvelJAra
lık] ı 336/1920) Kastamonu'da, 467-527. sa
yılar (3 Şubat 1921 - 22 Nisan ı 923) An
kara' da yayımlanmıştır. Bunlardan sade
ce 490. sayı (24 Eylül ı 92 ı) Kayseri'de çık
mış ve bu sayının tamamı Trabzon mebu
su Ali Şükrü Bey'in Kayseri Ulucamii'nde 
yaptığı konuşmaya ayrılmıştır. Dergi Milli 
Mücadele'ye büyük destek vermiş, Kas
tamonu ve Kayseri'de halkın mücadele az
mini yükseltmek için birer sayfalık ekler 
dağıtmıştır. Başyazarı ve yayımcısı Meh
med Akif ile Eşref Edip, Anadolu'nun de
ğişik şehirlerine giderek mitrı şuuru uyan
dırmak için vaazlar vermişlerdir. Mehmed 
Akif'in Kastamonu Nasrullah Camii'nde 
Sevr Antiaşması'nın nasıl bir felaket oldu
ğunu anlatan vaazının yer aldığı 464. sayı 
vali, mutasarrıf ve müftülere gönderilmiş
tir. Vaaz metni oralarda hutbelerde okun
duğu gibi matbaa veya teksir yoluyla on 

binlerce çoğaltılıp diğer vilayet ve muta
sarrıflıklara, bütün cephelere dağıtılmış
tır. Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanıp 
Mehmed Akif'in milletvekili olarak bulun
duğu ı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
faaliyetlerini tamamlamasının ardından 
Mehmed Akif ve Eşref Edip'in İstanbul'a 
dönmesiyle dergi birlikte çıkan 528-529. 
sayısından itibaren (16 Mayıs 1339/1923) 
yayımını tekrar bu şehirde sürdürmüştür. 
Doğu ayaklanmaları gerekçe gösterilerek 
çıkarılan Takrlr-i Sükiln Kanunu ile kapa
tılan dergiler arasında Sebilürreşô.d da 
yer almış. S Mart 1341'de ( 1925) 641. sa
yıdan sorira yayımına son vermiştir. 

1908-1925 arasında, fikri ve siyasi açı
dan oldukça çalkantılı geçen on yedi yıllık 
süre içinde yayımını gerçekleştiren dergi
de meşrutiyet ve meşveret tartışmaları
nın sürdüğü bir ortamda meşrutiyet sa
vunulmuş, ayet ve hadislerden nakillerle 
bu rejimin İslamiyet' e uygunluğu açıklan
maya çalışılmıştır. Derginin bir yelpaze 
oluşturan yazarlarının ortak paydası is
lam rasyonalizmi olmuştur. Osmanlı Dev
leti'nin dağılma sürecine girdiği dönem
de öncelikle Osmanlı memleketlerinin ve 
bütün müslümanların birliği üzerinde du
rulmuş, bu bağlamda müsavat, uhuwet 
ve kavmiyet temaları en temel konular 
arasında yer almıştır. Eşitlik, kardeşlik, bir
lik, kuvvet hazırlamak gibi hususlarda teş
vik edici bir tutum söz konusuyken kav
miyetçilik düşüncesiyle mücadele edilmiş

tir. 

Özellikle gazete, dergi ve kitaplardaki din 
ve ahlaka aykırı yayınlara kesin bir dille 
cephe alınıp başta Abdullah Cevdet olmak 
üzere asrllik ve Batıcılık taraftarlarıyla 

mücadele edilmiş , Batı medeniyetini bü
tünüyle almayı tavsiye eden aydınlara kar
şı olumsuz bir tavır ortaya konmuştur. Ba
tı'nın bilim ve teknoloji alanında üstün ol
duğu, bu alanlardaki kazanımlarının tered
dütsüz alınabileceği savunulmuş, bunun 
yanında Türk toplum yapısının çağdaş mil
letler seviyesine çıkarken yabancı kültür
ler karşısında eriyip yok olmaması için mil
ll şahsiyetini koruması gerektiği vurgulan
mıştır. Dergi Avrupalılar'ın gelişme ve iler
leme sırlarını anlamak, Batı medeniyeti
nin hangi yönlerinin alınması gerektiğini 
belirlemek, İslam ahlakı dahilinde fikir, sa
nat, ticaret yönünden ilerlemek için ge
rekli olan esasları incelemek. Avrupa eği
tim ve ilerlemesinden müslümanları ha
berdar ederek ufuklarını açmak üzere dil 
bilen bazı kişileri Avrupa'ya gönderme dü
şüncesini ileri sürmüştür. Bu düşünceden 
hareketle okuyucularına Avrupa'dan ve 



dünyanın birçok yerinden haber ve fikir
ler aktarmıştır. 

Derginde üzerinde en çok d urulan konu
lar arasında, "İslam dünyası niçin geriledi, 
müslümanlar nasıl kalkınabilir, İslam te
rakkiye mani midir, müslümanları birleş
tirmek için ne yapılabilir, ilimle İslam ara
sında çatışma var mıdır, İslam toplumu
nun ilerlemesi için gerekli usul ve esaslar 
nelerdir, kadın hakları , din-dünya, din-dev
let ilişkisi ve bunlar etrafındaki problemler 
nasıl çözülebilir, İslamiyet ile Batı medeni
yeti birleştirilebilir mi, ictihad gerekli mi 
değil mi" gibi başlıklar sayılabilir. Bu te
mel problemler etrafında fikir bildiren ya
zarlar İslam'ı anıatma biçiminin, dini ilim
lerin modern çağın gelişme ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek tarzda yeniden ele alınma
sı gerektiği üzerinde durmuşlardır. Der
gide Muhammed Abduh, Ferid Vecdi ve 
Abdülaziz Çaviş gibi çağdaş islam düşün
cesinde bir hayli etkili olmuş, aklı ön pla
na çıkaran ve dini bir ıslahın yapılması ge
rektiğin i vurgulayan yazarların fikirleri ta
raftar toplamıştır. Dinin bid'at ve hurafe
lerden ayıklanarak aslına döndürülmesi
ni, değişen dünya şartlarında İslam 'ın di
namizm ve otoritesini temsil eden ictiha
dın gerekliliğini savunan yazarlar olduğu 
gibi İslam dininin yenilenmesine karşı çı
kan yazarlar da vardır. İki taraf arasında 
zaman zaman tartışma ve polemiklerin 
yaşandığı görülmektedir. 

Başlangıçta siyasi partiler karşısında ta
rafsız kalan dergi 1911 'den sonra bu tavrı
nı değiştirmiştir. Devlet mekanizmasıyla 
büyük oranda uyumlu bir yayın politikası 
sürdürmeye, savaş yıllarının nazik ortamı 
içinde bir fitne unsuru olmamaya dikkat 
eden dergi hilafetin kaldırılması, medre
selerin Tevhid-i Tedrlsat Kanunu çerçeve
sinde Maarif Vekaleti'ne bağlanınayıp ka
patılması, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 
kaldırılması sürecinde yönetimle ters düş
müş, ancak her halükarda devlete bağlı
lık, ülke-millet varlığı ve birliğini koruma
da titiz davranmıştır. 

Normal şartlarda haftada bir ve on al
tı sayfa yayımlanan dergide altı sayı (ı ı 3. 
193. 213. 23 1. 244, 320) dışında fotoğraf, 
resim gibi görüntü malzemeleri kullanıl
mamıştır. İstanbul'da Matbaa-i Amire, Hi
lal, Matbaa-i Hayriyye, Mesai, Tevsl-i Tı

baat. Amed!, Hukuk, Necm-i istikbal, Ev
kaf-ı İslamiyye, Kastamonu'da Vilayet, Kay
seri'de Kayseri Liva, Ankara'da Matbuat 
ve istihbarat. ikaz, Ali Şükrü matbaaların
da basılmıştır. 

Dergide Ali Haydar Efendi'nin Usul-i 
Fıkıh Dersleri ve Abdürreşid İbrahim 'in 

A lem -i İslam kitapları, ayrıca bazı Sebi
lürreşad yazarlarının ders notları Darül
fünün öğrencileri için formalar halinde ek 
olarak verilmiştir. Kurulan Sebllürreşad 
Kütüphanesi tarafından dergide yayımla
nan yazı dizilerini kitap haline getiren ve 
aralarında Safahat 2. Kitap Süleymani
ye Kürsüsünde (İstanbul 1330), 3. Kitap 
Hakkın Sesleri (İstanbul 133 1), Bereket
zade İsmail Hakkı'nın Ydd-ı Mazi (İstan
bul ı 332), Babanzade Ahmed Naim'in İs
lam'da Da'va-yı Kavmiyyet (İstanbul 
ı 332), Reşid Rıza'dan Ahmet Harndi Ak
seki'nin çevirdiği Mezahibin Teliiki ve 
İslam'ın Bir Noktaya Cem'i (İstanbu l 
1332) gibi eserlerin de bulunduğu elli ka
dar yayın gerçekleştirilmiştir. 

Çok partili dönemin getirdiği nisbi bir 
serbestlik ortamında Eşref Edip, Sebilür
reşad'ı 1948-1966 yıllarında 362 sayı da
ha çıkarmıştır. Bu dönemin yazarları ara
sında kendisinden başka Ahmet Harndi 
Akseki, Cevat Rifat Atilhan, Ali Fuat Baş
git, ömer Nasuhi Bilmen, Yusuf Ziya Çağ
lı, Kamil Miras, Ömer Rıza Doğrul, Hasan 
Basri Çantay, Tahir Harimi Balcıoğlu , Meh
met Raif Ogan, Kemal Kuşçu bulunmak
tadır. Ayrıca Peyami Safa, Fethi Tevetoğ
lu, Mümtaz Turhan, Ali Nihad Tarlan, Ni
had Sami Banarlı, Yusuf Ziya Yörükan ve 
Nurettin Topçu gibi isimler de yazılarıyla 
dergide görünmüştür. Derginin bu döne
minde yayımlandığı yıllardaki dini hayat, 
dini eğitim konularıyla ilgili dikkate değer 
yazı ve yorumlara yer verilmiştir. 

Sırat-ı M üstakim ve Sebilürreşad üze
rine Abdullah Ceyhan tarafından bir fih
rist çalışması yapılmış ( Sırat-ı M üstakim 
ve Sebilürreşad Mecmuaları Fihristi, Anka
ra ı991), Muharrem Dayanç (Sırat-ı Müs
takim Dergisindeki Dil, Edebiyat ve Sos
yal Kavramların Sistematik incelenmesi, 
istanbul ı 997) ve Suat Mertoğlu (Osman

lı 'da ll. Meşrutiyet Sonrası Modern Tefsir 
Anlayışı-Smlt-ı Müstakim Sebilürreşad Der
gisi Örneği: 1908-1914, istanbu l 200 ı) ta
rafından doktora tezleri hazırlanmıştır. 
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l!!llbJ ADEM EFE 

L 

SEB'INİYYE 
(~1) 

İbn Seb'in'e 
(ö . 669/1270) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. İBN SEB'IN). 

SEB'İYYE 
(~1) 

_j 

Yedili devir inancını kabul eden 
eski İsmaili doktrinini benimseyenlere 

verilen isim 

L (bk. BATINİYYE; DEVİR; İSMAİLİYYE). _j 

L 

SEBK-i HİNDi 
( ı.s..w. ~) 

Divan şiirinde 
sanat ve anlam derinliğine dayanan 

üslup akımı. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi eritmek, kalıba dök
mek; kalıp, tarz ve üslüp" anlamlarındaki 
sebk kelimesi terim olarak "ibarenin tarz 
ve tertibi" manasma gelir. Sebk-i Hindl ise 
XVI-XVIII. yüzyıllarda Hindistan'da ve Hin
distan dışında yaşayan, Hint felsefesi, ede
bi zevki ve şiirinin etkisinde kalan şairte

rin oluşturduğu şiir anlayışını ifade eder. 
Terim ilk defa iranlı şair Muhammed Ta
ki Bahar ( ö. 1951 ı tarafından kullanılmış

tır. Hindistan"daki Babürlü Devleti döne
minde hükümdarlar, devlet adamları ve 
diğer ileri gelenler, çoğu Safevi hanedanı
nın dini ve siyasi baskısından kaçan şair ve 
ediplere kapılarını açmış , yazdıkları şiirler 
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