
Serüci' nin Tui).fetü 'l-aşl)ii.b ue nüzhetü ?,eui 'l-elbii.b adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa 

Efendi, nr. 1139) 

İbnü't-Türkınanı ve Taceddin İbnü't-Türk
man! ondan ders alan alimlerden bazıla
rıdır. Serik! 22 Reblülahir 710 (18 Eylül 
131 O) tarihinde Kahire'de vefat etti ve Ka
rafe Mezarlığı'nda İmam Şafii'nin kabri ci
varında defnedildi. Bazı kaynaklar vefat et
tiği ayı receb (aralık) diye gösterir. 

Eserleri. 1. el-Gaye. Hanefi fıkhına dair 
meşhur metinlerden el-Hidô.ye üzerine 
yazılmış bir şerh olup müellifin en önem
li eseridir. Muhtemelen Emir Katib el-İt
kanl'nin Gayetü'l-beyô.n adlı el-Hidô.ye 
şerhinden ayırmak için daha çok Gaye
tü's-SenJ.ci diye anılmıştır. SerCıd'nin altı 

cilt halinde "Kitabü'l-Eyman"a kadar ya
zabildiği eser Sa'deddin İbnü'd-Deyr'i tara
fından "Kitabü's-Siyer"de mürtedle ilgili 
bölüme kadar getirilmiştir. Daha sonraki 
Hanefi kaynaklarında yapılan atıflardan 
anlaşılacağı üzere eser ulema nezdinde 
rağbet gören el-Hidô.ye şerhleri ara
sında yer almıştır. Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde tam ve eksik nüshaları mev
cuttur (Carullah Efendi, m 785-796; Sü
leymaniye, nr 530-535; Kadızade Mehmed, 
nr. 196, 199, 200, 201; Karaçelebizade, nr. 
164, 172, ı 73 , 202) . 2. Edebü 'l-l;razô.'. Se
rCıd'nin bir kısmı günümüze ulaşmayan 
128 kaynaktan faydalanarak kaleme aldığı 

bu çalışma, Hanefi mezhebinde yargı hu
kukuyla ilgili muteber bir eser olup kay
naklarının çokluğu yanında müellifin biz
zat kadılık yapmış olması bakımından da 
önem taşır. Fasıl adı verilen, konu birliği 
bakımından yer yer irtibatsızlıkların görül
düğü başlıklar altında kısa hükümler şek
linde düzenlenen kitapta deliliere yer ve
rilmemiştir. Sıdd!ki b. Muhammed Yasin 
dört nüshasına dayanarak eseri neşretmiş
tir (Beyrut 1418/ 1997). 3. el-Müntel].a
bü's-Süleymô.ni. Hacası Süleyman b. Vü
heyb el-Ezral'nin Muhammed b. Hasan eş
Şeybanl'ye ait el-Cô.mi'u '1-kebir'le ilgili 
el-Vecizü'l-cô.mi' li-mesô.'ili'l-Cô.mi' adlı 
eserinin muhtasarıdır (Süleymaniye Ktp ., 
Carullah Efendi , nr. 903, vr. 91 -151) . 4. 

Tuf:ıfetü 'l-aşf:ıô.b ve nüzhetü ?;evi'l-el
bô.b. ilim, adab, gençlik, hükümdarlar, va
liler, mektuplar, yazışmalar ve tarihle ilgili 
konuları içerir (Süleymaniye Ktp ., Rel sül
küttab Mustafa Efendi, nr. 1139, Esad Efen
di , nr. 2536; Atıf Efendi Ktp ., nr. 2012 ). S. 

Risô.le ii kerô.heti ekli laf:ımi'l-l].ayl. Se
rCıd ile Şafii fakihi Necmeddin İbnü'r-Rif'a 
el-Ensar! arasında at etinin yenilmesi ko
nusunda geçen münazaralar vesilesiyle ka
leme alınmış olmalıdır (Darü 'l-kütübi 'z-Za
hiriyye, nr. 2663). 6. Nefef:ıô.tü 'n-nesemô.t 
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ii vüşuli ihdô.'i'§-§evô.b ile'l-emvô.t (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1662, 361 3; 
Burdur il Halk Ktp ., m 1322/7 ; Darü 'l-kü
tübi 'z-Zahiriyye, m 4377; Mektebetü'l-Ha
remi'l-Mekkl , m 61 ). Seruel'nin kaynaklar
da adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 
Şerf:ıu'l-Kuduri, el-Fetô.va's-Seruciyye, 
Menô.sikü '1-J:ıac, el-Ij üccetü '1-vô.zıl}.a ii 
enne'l-besmelete l eyset mine'l-Fô.tif:ıa, 
er-Red 'ald İbn Teymiyye. Takıyyüddin 
et-Tem!m!, müellifin kelamla ilgili olarak 
İbn Teymiyye'ye yazdığı bu reddiyede ılım
lı bir üslCıp kullandığım ve İbn Teymiyye'
nin de ona reddiye yazdığım belirtir. 
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1891-1944 yılları arasında yayımlanan 
ve Edebiyiit-ı Cedide topluluğunun 

yayın organı o lan 

L 
sanat ve edebiyat dergisi. 

_j 

istanbul'da Nikolaidis'in çıkardığı fenn! 
muhtevalı Servet gazetesinin ilavesi şek
linde 27 Mart 1891'den itibaren Ahmed 
İhsan (Tokgöz) tarafından yayımlanmaya 
başlanmış, daha sonraki tarihlerde başta 
Edebiyat-ı Ced!de topluluğu olmak üzere 
Fecr-i Atı ve MilllEdebiyat grupları ile Ye
di MeşaleeBer'in yayın organı olarak 25 
Mayıs 1944'e kadar yayın faaliyetini sür
dürmüştür. Gerek baskı tekniği gerekse 
muhtevası ve mizanpajı ile Türk basın ta
rihinde farklı bir yere sahip, edebiyat tari
hine birçok yeni isim kazandırmış bir der
gidir. 
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II. Abdülhamid'in maddi yardımıyla Ah
med İhsan'ın Avrupa'dan klişeci getirte
rek benzerlerinden farklı şekilde baskı tek
niğini geliştirdiği dergi başlangıçta gün
lük olarak çıkarılır. Okuyuculara daha çok 
fenni meselelerle Avrupa'daki teknolojik 
gelişmeler nakledilirken zamanla haftalık 
yayımlanır ve dergide edebi çalışmalara 
da yer verilir. İlk altı ayda 12, daha sonra 
14 sayfa olarak çıkarılan derginin ilk sayı

larında Ahmed İhsan'ın yanı sıra Ahmed 
Rasim. Nabizade Nazım. Mahmud Sadık. 
Ali Ferruh, Emrullah Efendi, Sesim Ömer 
gibi imzalar yer alır. 1893'ten sonra Halit 
Ziya'nın (Uşaklıgil) hikayeleriyle birlikte 
Alexandre Dumas, Alphonse Daudet. Fran
çois Coppee, T. de Banville, Jules Verne ve 
Paul Bourget gibi Batılı yazarların eserle
rinden tercümelere de yer verildiği görü
lür. 

Yayını 1895 yılına kadar aktüalite ve ma
gazin karışık, fenni-yarı edebi bir çizgide 
sürdürülen dergi, basın hayatındaki ger
çek yerini ve şöhretini kendi adıyla anılan 
edebi hare~etin başlaması ile kazanır. Bu 
gelişmede Recaizade Mahmud Ekrem'in 
büyük rolü olur. 1895 yılı sonlarında Mu
savver Ma'JUmat'ın sahibi ve başmuhar

riri Mehmed Tahir ile Recaizade Ekrem 
arasında katiyenin göz için mi yoksa ku
lak için mi olduğu konusunda başlayan tar
tışma, bu derginin Recaizade'nin "Şemsa" 
adlı hikayesini müellifinden izin almadan 
yayımlamaya başlamasıyla iyice alevlenir 
ve Recaizade Ekrem tenkitlerini Galatasa
ray Sultanisi'nden öğrencisi olan Ahmed 
İhsan'ın çıkarttığı Servet-i Fünun'da ya
yımlamaya başlar. Bu vesileyle dergiyi ye
ni bir edebiyat anlayışı ortaya koymak is
teyen gençlerin yayın organı haline getir
mek niyetiyle diğer bir öğrencisi Tevfik Pik
ret'in Servet-i Fünun'un yazı işlerinin ba
şına getirtir. Böylece dergi 7 Şubat 1896 
tarihli 256. sayısından itibaren sanat ve 
edebiyat yöneticiliğine Tevfik Pikret'in geç
mesiyle kimlik değiştirerek edebi bir hü
viyet kazanır. Menemenlizilde Mehmed 
Tahir, "Kafiye" adlı makalesini burada ya
yımlayarak bu konudaki tartışmalara son 
noktayı koyar (nr. 258, Şubat ı895). 

Recaizade Ekrem ve Tevfik Pikret'in ar
kasından dergiye Halit Ziya ile Cenab Şa

habeddin, Mehmed Rauf, A. Nadir imza
sıyla Ali Ekrem (Bolayır). İsmail Sata, Hü
seyin Siret, Hüseyin Cahit (Ya lçın), Hüse
yin Suad, Ahmed Şuayb, Menemenlizade 
Mehmed Tahir, H. Nazım imzasıyla Ah
met Reşit (Rey), Süleyman Nesib (Süley
man Paşazade Sami), Faik Ali (Ozansoy), Ce
lal Sahir, Süleyman Nazif ve Müftüoğlu Ah-
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med Hikmet gibi isimterin katılmasıyla 
Edebiyat- ı Cedide topluluğu kısa zaman
da teşekkül etmiş olur. Halit Ziya, Kırk Yıl 
adlı hatıratında topluluğu meydana geti
reri kişilerin belli bir görüş ve duyuş etra
fında bir araya gelen bir grup olmaktan 
çok rastgele toplandıklarını ve emekleye 
emekleye yürümeye başladıklarını belirtir. 

Derginin sayfa düzeninde titiz gayreti 
yanında şiirleri ve makaleleriyle de bu ha
rekete öncülük eden Tevfik Pikret özellikle 
"Musahabe-i Edebiyye"leriyle sohbet ge
leneğini başlatır. 258. sayıdan 512. sayıya 
kadar bu tarzda otuz kadar yazısı yayım
lanan Tevfik Fikret'i aynı başlık altında ka
leme aldıkları yazılarta Cenab Şahabed
din, Halit Ziya, Mehmed Rauf ve Ali Ek
rem takip etmiş, Ahmet Reşit ise Batı 
tarzında edebi tenkit örnekleri yazmıştır. 

Tanzimatçılar'ın savunduğu sosyal fayda 
anlayışından farklı olarak, "Sanat sanat 
içindir" görüşünü benimseyen buradaki 
genç neslin büyük ölçüde örnekleri Fran
sız edebiyatçılarıdır. 

Devrin diğer yayın organlarına göre güç
lü bir yazı kadrosu ile okuyucu karşısına 
çıkan Servet-i Fünun yeni şiir ve hikaye
terin yanında roman. edebi tenkit ve ter
cüme faaliyetleriyle birkaç yıl içinde dikka
ti çeken bir dergi hüviyeti kazanır. Bu du
rum eski-yeni tartışmasını yeniden gün
deme getirir ve bunlara karşı yeni bir grup 
ortaya çıkar. Servet-i FünCın topluluğu men
supları öncelikle kullandıkları dil bakımın
dan eleştiriye uğrar. İlk önce, Cenab Şaha
beddin'in şiirlerinde kullandığı "saat-i se
men-fam" gibi ifadeleri hedef alan Ahmed 
Midhat Efendi, Sabah gazetesinde "Deka
danlar" adıyla bir yazı yazarak Servet-i Fü
nüncular'ı "dekadan" (bozguncu) olmakla 
suçlar. Buna karşılık Cenab Şahabeddin, 
"Dekadizm Nedir?" (XIV, nr. 344, 2 Teşri
niewelt3ı3), "Sembolizm Nedir?" (XN, nr. 
34ı, ı ı Eylül ı3ı3) başlıklı yazılarıyla du
rumu açıklamaya çalışır ve kendilerinin de
kadanlıkla ilgilerinin bulunmadığını söyler. 
Tartışmaya daha sonra Tevfik Fikret, H. 
Nazım ve Ali Ekrem de katılır. Sonunda 
Ahmed Midhat Efendi, Tarik gazetesin
de yazdığı "Teslim-i Hakikat" adlı makale
siyle kendisinin yanlış anlaşıldığını ve Ser
vet-i FünCıncular'ı dekadanlıkla suçlama
dığını açıklama ihtiyacı duyar. 

Bu tartışmadaki tavırlarıyla edebiyat 
dünyasında yerleri biraz daha güçlenen 
topluluk zaman zaman kendi içinde de 
anlaşmazlıklara düşer. Ali Ekrem'in, Ce
nab Şahabeddin ile Halit Ziya'nın eserlerin
de Fransızca'yı taklit edip suni bir dil kul-

tandıkiarını söyleyerek bu tarz alafranga 
tabirlerden kaçınmak gerektiğini belirtti
ği "Şiirimiz" adlı makalesiyle (XX, nr. 505-
508, 22 Kasım ı900 - 6 Aralık ı900) top
luluk mensupları arasında ilk ciddi kırgm
lık ve dağılma başlar. Arkasından Mene
menlizade Mehmed Tahir ile Ahmet Re
şit dergiden ayrılarak muhaliflerin safına 
Ma'lumdt'a geçer. 1901 yılında Tevfik Pik
ret Ahmed İ hsan'la aralarında çıkan bir 
idari mesele yüzünden dergiden ayrılır. Hü
seyin Cahit'in yönetiminde yayımını sür
dü.ren dergi, onun Fransızca'dan çevirdiği 
"Edebiyat ve Hukuk'' adlı makalesinin (XX, 
nr. 5ı7, 3 Teşri'nievvel ı3 ı 7) Malümatçı 
Mehmed Tahir tarafından jurnal edilme
si üzerine kapatılır. Bir buçuk ay sonra ye
niden yayımlanmaya başladığında artık es-

. ki hüviyetini büyük Ölçüde kaybettiği gibi 
esas kadroyu oluşturan önemli isimterin 
teker teker ayrıldığı görülür. Bunun üzeri
ne dergi, Ahmed İhsan tarafından 1895'
ten önceki durumuna çevrilerek yine da
ha çok fenni konuları, tıbbi meseleleri ve 
teknolojik gelişmeleri haber veren yazılar
la bol resimli bir magazin dergisi şeklinde 
yayımını sürdürür. 

Bu durum II. Meşrutiyet'in ilanma ka
dar devam eder. 1908'den sonraki serbest 
hava içinde devrin yeni yetişen genç şair 
ve yazarlarının gayretleriyle derginin ede
bi' hüviyeti tekrar canlandırılır. 24 Şubat 
191 0 tarihli sayısında (XXXVIII, nr. 977) 
Müfid Ratib, "Fecr-i Atı Encümen-i Ede
bisi Beyannamesi" başlıklı bir yazı ile yeni 
bir edebi topluluğun kurulduğunu ilan eder. 
Başında Servet-i Fününcular'dan Faik Ali'
nin bulunduğu Fecr-i Ati çeşitli sebeplerle 
uzun ömürlü ve bereketli bir topluluk ola
maz. Selanik'te Genç Kalemler dergisi et
rafında "Yeni Lisan" hareketinin başlama
sı üzerine ( ı ı N isan t9ıı) dergi bu defa 
sayfalarını bu hareketi eleştiren yazarla
ra açar. Başta Cenab Şahabeddin, Halit Zi
ya, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ve Köprü
tüzade Mehmed Fuad olmak üzere yeni 
lisan hareketine karşı çıkan yazarlar Ser
vet-i Fünun'da toplanınca dergi yeniden 
edebi' bir hüviyete bürünür. Bu süreçte 
yeni !isan hareketinin giderek geniş bir 
okuyucu kitlesi tarafından benimsenme
siyle dergi yazarları da zamanla yeni lisan 
veya ona paralel bir gelişme gösteren Mil
li Edebiyat hareketinin ya doğrudan doğ
ruya içinde yer alır ya da bu hareketi des
tekleme yoluna giderler. Derginin yazar 
kadrosuna kısa süre içinde Halit Fahri 
(Ozansoy) , Faruk Nafiz (Çamlıbel) , Yusuf Zi
ya (Ortaç), Burhan Cahit (Morkaya). Peya
mi Safa, ŞükCıfe Nihai (Başar), Necmettin 



Halil (Onan). Halide Nusret (Zorlutuna) . Or
han Seyfi (Orhan) ve Arif Nihat (Asya) gibi 
gençlerin katıldığı görülür. 

Servet-i Fünun 1914yılından itibaren 
üç yıl süreyle günlük gazete olarak yayım
lanır (914 sayı) ve bu müddet zarfında yi
ne edebi hüviyetinden uzaklaşır. 1. Dünya 
Savaşı sırasında Ahmed İhsan'ın tedavi ol
mak için İsviçre'ye gitmesiyle dergi yayı
rnma dört yıl ara vermek mecburiyetinde 
kalır (LVII, nr. 1474). 1924'te daha çok bir 
magazin dergisi şeklinde yeniden çıkmaya 
başlayan Servet-i Fünun, Cumhuriyet'
ten sonraki yıllarda devrin genç edebiyat
çılarını bünyesinde toplayan edebi bir hü
viyette yayımını bir müddet daha sürdü
rür. Bu yıllarda Yedi Meşaleciler adıyla ta
nınan edebi hareketin teşekkülü derginin 
yazı kadrosuna YaşarNabi (Nayır). Cevdet 
Kudret (Solak), Sabri Esat (Siyavuşgil), Vas
fi Mahir (Kocatürk), Ziya Osman (Saba). Ke
nan Hulusi (Koray), Muammer Lutfi (Bahşı) 
gibi yeni imzalar kazandırır. 

Kasım 1928'de Latin harflerinin kabu
lüyle Servet-i Fünun'un çehresinde bir 
değişiklik kendini gösterir. Bu tarihten 
sonra derginin adı Servet-i Fünun-Uya
nış olarak değiştirilirken yayın müdürlü
ğüne Halit Fahri getirilir. Aralarında Cahit 
Sıtkı Tarancı. Ziya Osman Saba, Burhan 
Arpad, Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Ka
baağaçlı), Selahattin Enis Atabeyoğlu, Sa
bahattin Kudret Aksal, Sam im Kocagöz, 
Cahit Külebi, Ahmet Muhip Dranas'ın da 
bulunduğu 1930-1940 kuşağının yetişme
sinde yine bu derginin önemli rolü olmuş
tur. 29 Aralık 1942'de Ahmed İhsan'ın ölü
mü derginin yayımını engellememiş, ar
kadaşlarının ve yazı kadrosundaki gençle
rin desteğiyle bir süre daha devam etmiş, 
nihayet 25 Mayıs 1944'te çıkarılan 2461. 
sayısı ile yayın hayatına son verilmiştir. 

1897 Osmanlı-Yunan Muharebesi dola
yısıyla bir "Nüsha-i Mümtaze" yayımlanmış
tır. 1 000. sayı vesilesiyle hazırlanan özel 
nüshada (22 Temmuz 1326) derginin ta
rihçesi anlatılmış, sonuna dergi yazarları
nın fotoğrafları konmuş, ayrıca Musav
ver Servet-i Fünun'un Tarihçesi adıyla 
(İstanbul 1328) küçük bir ek verilmiş, Mart 
1940'ta da SO. yıl özel nüshası yayımlan
mıştır. Dergi zaman zaman ülkenin çeşit
li yerlerinden gönderilen resimli röportaj
lara yer verdiği gibi ilk fotoğraf yarışma
sını açmak suretiyle okuyucularının kat
kısını sağlamış, "Sanayi-i Nefıse" başlığı al
tında Batılı ressamların çeşitli kadın tab
loianna sayfalarında yer vererek bir yeni
lik getirmiştir. Edebi bir hüviyet kazandı
ğı 1896 yılından sonra dergide çeşitli ma-

kaleler, şiirler, mensur şiirler, hikayeler. ro
man tefrikaları, seyahat yazıları ile kültür, 
edebiyat ve sanatla ilgili çeşitli haberlere 
yer verilmiştir. Servet-i Fünun'un elli yıl
dan fazla süren yayın hayatı boyunca 191 O, 
1911, 1912 ve 1913 yıllarında Musavver 
Salname-i Servet-i Fünun adlı salname
lerle çeşitli resimler, fotoğraflar ve şiirler
le süslü birkaç panorama yayımlanmıştır. 
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