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Cemâleddîn-i Efganî ile
Muhammed Abduh tarafýndan
1884’te Paris’te yayýmlanan 

dergi.
˜ ™

1882’de Mýsýr’ýn Ýngilizler tarafýndan iþ-
gali üzerine buna karþý oluþan direniþ ha-
reketlerine basýn ve yayýn organlarý da ka-
týlmýþtý. Bunlarýn önde gelenlerinden biri
de el-£Urvetü’l-vü¦šå olmuþtur. el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå kendini her ne kadar cerî-
de (gazete) olarak tanýtsa da yayýn formatý
dikkate alýndýðýnda dergi sayýlmasý daha
isabetlidir. Cemâleddîn-i Efganî’nin tem-
sil ettiði bir grup âlim ve aydýn önce el-
Urvetü’l-vüska adýyla gizli bir cemiyetin ku-
rulmasýna karar verdi (cemiyetin tüzüðü
ve iþleyiþi hakkýnda bk. Reþîd Rýzâ, I, 283-
288; el-Menâr, XXXI/1 [1349/1930], s. 6-10).
Kurulduðu yer hakkýnda farklý bilgiler var-
sa da Abduh cemiyetin Efganî’nin Hayda-
râbâd’da bulunduðu sýrada kurulduðunu
ve çeþitli þehirlerde þubeler açtýðýný belir-
tir (Kedouri, VII/2 [1971], s. 262). Efganî,
Mýsýr’da Ýngilizler’e karþý direnen Urâbî ve
taraftarlarýyla irtibatýný önlemek için mec-
buri ikamete tâbi tutulduðu Kalküta’dan
ayrýlmasýna izin verildikten sonra Avrupa’-
ya gitti, yayýmlamayý düþündüðü derginin
hazýrlýklarýný yaptý. Ardýndan Urâbî ayak-
lanmasýný desteklediði gerekçesiyle sür-
gün cezasýndan dolayý Beyrut’ta olan Mu-
hammed Abduh’u yanýna davet etti. Ab-
duh’un Paris’e gitmesinden sonra hazýr-
lýklar tamamlanýp Mart 1884’te dergi el-
£Urvetü’l-vü¦šå lâ infi½âme lehâ ismiy-
le yayýmlanmaya baþlandý. Perþembe gün-
leri çýkarýlmasý planlanan derginin ilk sa-
yýsý 15 Cemâziyelevvel 1301 (13 Mart 1884)
tarihini taþýr. Birinci sayfada Cemâleddîn-i

Efganî derginin siyasî müdürü, Muham-
med Abduh baþyazar olarak zikredilir. Arap-
ça baþlýðýn üzerinde derginin Fransýzca adý
Le lien indissoluble yer almaktadýr. el-
£Urvetü’l-vü¦šå’nýn yazar kadrosu hak-
kýnda bu sayfada bilgi yoktur. Asýl kadro
Efganî, Abduh ve yabancý dildeki yayýnlarý
tercüme eden bir mütercimden oluþmak-
tadýr. Yazýlarýn altýnda isim bulunmamak-
la birlikte Emîr Þekîb Arslan dergideki fi-
kirleri Efganî’ye, bunlarý yazýya dökme iþi-
ni Abduh’a mal eder; ancak Reþîd Rýzâ fi-
kirlerin her iki düþünüre ait olduðunu be-
lirtmekte (TârîÅu’l-üstâ×, II, 215, 289), son-
raki bazý araþtýrmalar da bu görüþü destek-
lemektedir (Vatikiotis, Arabica, IV/1 [1957],
s. 55-72; Keddie, s. 220).

el-£Urvetü’l-vü¦šå Ýslâm dünyasýnýn
her tarafýna ücretsiz gönderilmekteydi.
Derginin basýmý ve daðýtýmý için gereken
malî kaynaklarýn nereden saðlandýðý hak-
kýnda kesin bilgi bulunmamakla birlikte
bunun dergiyle ayný adý taþýyan cemiyet
tarafýndan karþýlandýðý, ayrýca Efganî ve
Abduh’un finansman konusunda farklý
çevrelerle irtibata geçtiði anlaþýlmaktadýr
(a.g.e., s. 215 vd.). Derginin 4 Receb 1301
(1 Mayýs 1884) tarihli nüshasýnda nâþirle-
rin, derginin parasýz daðýtýlmasýnýn belli
bir devlet veya kiþi tarafýndan saðlandýðýný
söylemenin yanlýþ olacaðýný, böyle bir der-
gi çýkarmanýn müslümanlar için zor olma-
dýðýný belirtme ihtiyacýný hissetmeleri fi-
nans konusunda bazý spekülasyonlarýn ya-
pýldýðýný göstermektedir (el-£Urvetü’l-vü¦-
šå, nþr. Seyyid Hâdî Hüsrev Þâhî, s. 321).

Toplam on sekiz sayý çýkan el-£Urve-
tü’l-vü¦šå’nýn son sayýsý 26 Zilhicce 1301
(16 Ekim 1884) tarihini taþýr. Ömrü kýsa
sürmekle birlikte derginin Ýslâm âlemin-
deki etkisi büyük olmuþtur. Muhtemelen
Ýngiliz emperyalizminin eleþtirisine yöne-
lik yazýlar sebebiyle Mýsýr ve Hindistan’da
daðýtýmý ve bulundurulmasý yasaklanmýþ,
buna raðmen dergi çeþitli yollarla okuyu-
culara ulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr (a.g.e., s.
345-346). Efganî’ye ait belgeler arasýnda-
ki bir listede derginin gönderildiði 900 ci-
varýnda isim vardýr; listede II. Abdülha-
mid, Mýsýr baþbakanlarýndan Riyâz ve Þe-
rif paþalar, Tunuslu Hayreddin Paþa, Ez-
her hocalarý gibi kiþilerin yer aldýðý görül-
mektedir (el-£Urvetü’l-vü¦šå, II/2 [1401],
s. 25; Keddie, s. 215). el-£Urvetü’l-vü¦-
šå’nýn ilk sayýsýndaki “el-Cerîde ve men-
hecühâ” baþlýklý yazýda derginin hedef kit-
lesinin Doðu halklarý, özellikle iþgale uðra-
yan ülkelerde çoðunluðu teþkil eden müs-
lümanlar olduðu bildirilmektedir.

344). Vüska da “saðlam olmak” anlamýn-
daki vesâkadan ism-i tafdîlin müennesidir
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vþk” md.;
Lisânü’l-£Arab, “vþk” md.). Buna göre “el-
urvetü’l-vüska” terkibi “en saðlam kulp,
en saðlam tutamak” anlamýna gelmekte-
dir.

Bu tabir Kur’ân-ý Kerîm’de þu iki âyet-
te geçmektedir: “Dinde zorlama yoktur.
Çünkü doðru eðriden açýkça ayrýlmýþtýr. O
halde kim tâgutu tanýmayýp Allah’a ina-
nýrsa kopmak bilmeyen sapasaðlam bir
kulpa yapýþmýþtýr” (el-Bakara 2/256); “Ýyilik
yaparak kendini Allah’a teslim eden kim-
se þüphesiz en saðlam kulpa tutunmuþ-
tur” (Lokmân 31/22). el-Urvetü’l-vüska ter-
kibine hadislerde de rastlanmaktadýr. Ba-
zý rivayetlerde Abdullah b. Selâm’ýn gördü-
ðü bir rüya ile o rüyada tasvir edilen bir
bahçeden, ortasýnda göklere uzanan bir
direkten ve tepesinde bulunan bir kulp-
tan söz edilir. Hz. Peygamber’in o bahçeyi
Ýslâm, direði Ýslâm direði, kulpu da el-ur-
vetü’l-vüska (Ýslâm üzere kalmak) þeklinde
yorumladýðý rivayet edilmiþtir (Müsned, V,
452; Buhârî, “Menâkýbü’l-ensâr”, 19; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 148). Bu terkip
birçok tefsirde “saðlam kulp” olarak tef-
sir edilmiþtir (Taberî, III, 29; Fahreddin er-
Râzî, IV, 18). Âyette bir teþbihin varlýðý ka-
bul edilmekle birlikte (Zemahþerî, III, 500)
saðlam kulptan maksadýn ne olduðu hu-
susunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür.
Mücâhid b. Cebr’e göre bundan maksat
iman, Süddî’ye göre Ýslâm, Dahhâk b. Mü-
zâhim’e göre kelime-i tevhiddir (Taberî,
III, 29; Endelüsî, I, 344). Ýbn Abbas’a gö-
re murat “lâ ilâhe illallah”, Enes b. Mâlik’e
göre ise Kur’an’dýr (Süyûtî, II, 22). 1884’-
te Paris’te el-£Urvetü’l-vü¦šå adýyla bir
derginin yayýmlanmasýna katkýda bulunan
Muhammed Abduh el-urvetü’l-vüskaya
yapýþmayý “hak yolda istikamet üzere git-
mek” þeklinde açýklamýþtýr (Reþîd Rýzâ, III,
32), bu da söz konusu ifadeye dair tefsir-
lerde yer alan yorumlarýn veciz bir özeti
niteliðindedir.

Þîa kaynaklarýnýn bir kýsmýnda el-ur-
vetü’l-vüskanýn velâyet (imâmet), kopma-
yan saðlam ipin de Hz. Ali ve ondan son-
raki imamlar olduðu ileri sürülmüþse de
(Kummî, I, 84-85) meþhur Þîa tefsirlerin-
de konuyla ilgili sadece Allah’a imandan
söz edilmektedir (Tabersî, I, 631; Tabâta-
bâî, II, 344-345). Esasen Kur’an’ýn bütünü
kurtuluþ için imaný ve sâlih ameli öngör-
mektedir. Söz konusu terkibin Bakara sû-
resinde iman, Lokmân sûresinde ihsan
formülüyle birlikte yer almasý da bu temel
yaklaþýmý teyit etmektedir.
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mürgeciliði eleþtirilirken o sýrada Tunus ve
Cezayir’i iþgali altýnda tutan Fransýzlar’a
karþý bir tavýr takýnýlmamasý ilginçtir. An-
cak bunda derginin Paris’te yayýmlanma-
sýnýn etkisi göz önüne alýnmalýdýr. Dergi-
nin birinci sayýsýndan itibaren Mýsýr mese-
lesine ayrý bir önem atfedilmiþ, Mýsýr’daki
geliþmelere, Mýsýr’la ilgili uluslar arasý top-
lantý ve görüþmelere geniþ yer verilmiþ-
tir. Efganî ve Abduh’a göre Mýsýr mesele-
si uluslar arasý bir konu olup buradaki Ýn-
giliz iþgali bütün müslümanlarý etkilemiþ-
tir. Zira “Mýsýr topraklarý Mekke ve Medi-
ne’nin kapýsý sayýldýðý için müslümanlarca
kutsal kabul edilmektedir. Bu kapý güven-
de olursa bütün müslümanlarýn gönlü ra-
hatlar, tehlikeye düþerse Ýslâm dininin bü-
yük rükünlerinden birinin selâmeti hak-
kýnda endiþeye düþerler” (el-£Urvetü’l-vü¦-
šå, nþr. Hüseyin Muhyiddin Habbâl, s. 6
vd.). Dergideki birçok yazýda Mýsýr’ýn Os-
manlý Devleti’nin en önemli eyaleti sayýl-
dýðý, bu ülkenin yabancýlarýn eline geçme-
sinin Osmanlý Devleti’nin diðer topraklarý
üzerindeki haklarýný da tehlikeye düþüre-
ceði ifade edilir (meselâ bk. el-£Urvetü’l-
vü¦šå, nþr. Seyyid Hâdî Hüsrev Þâhî, s.
393). Müslümanlarýn birliði konusu der-
gide sýkça dile getirilir; müslümanlarý bir
arada tutan en güçlü baðýn din olduðuna

vurgu yapýlarak her türlü ýrkçýlýk reddedi-
lir (a.g.e., s. 105). Derginin 9 ve 10. sayý-
larýnda yer alan “el-Vahdetü’l-Ýslâmiyye”,
“el-Vahde ve’s-siyâse” baþlýklý makalelerde
Edirne’den Peþâver’e kadar ayný inanca
sahip insanlarýn siyasî açýdan da birleþ-
meleri gerektiði belirtilir. Müslümanlarýn
baðýmsýzlýklarýný kazanabilmelerinin en
önemli þartý onlarýn Ýslâm inancý ve ilke-
leri etrafýnda birleþmeleri, iþgalcilere kar-
þý beraber hareket etmeleridir (a.g.e., s.
157-168, 175).

el-£Urvetü’l-vü¦šå’da müslümanlarýn
Avrupalýlar karþýsýnda yenik düþerek pek
çok alanda geri kalmalarýnýn sebepleri
üzerinde de durulmuþtur. Müslüman yö-
neticiler arasýndaki iliþkilerin zayýf olmasý,
âlimlerin birbirlerinden habersiz bulunma-
sý neticesinde müslümanlarýn daðýlmaya ve
çözülmeye baþlamasý, yöneticilerin cahil-
liði, Ýslâmî hakikatlere dair bilgisizlik, halk-
taki yanlýþ ve yýkýcý kadercilik anlayýþý bu
sebepler arasýnda zikredilir. Bu noktada
Selefî bakýþ açýsýný ortaya koyan Efganî ve
Abduh müslümanlarýn bozulmasýný Abbâ-
sîler dönemindeki bazý geliþmelere bað-
lar. Onlara göre bu dönemde ilim ve hilâ-
fetin birbirinden ayrýlmasýyla çözülme baþ-
lamýþ, birçok yerde hilâfet merkezleri ku-
rulmuþ, hilâfet gerçek mânasýný kaybede-
rek meliklik ve emirliðe dönüþmüþtür. Ýda-
recilerle âlimler arasýndaki baðlarýn kop-
masýndan sonra Ýslâm cemaati parçalan-
mýþ, mezhepler ve hizipler ortaya çýkmýþtýr.
Müslümanlarýn bu durumdan kurtulmasý
için ulemâya büyük görevler düþmekte-
dir (a.g.e., s. 122-127). Dergide Batýlý dev-
letlerin yaptýklarý görüþme ve antlaþma-
lara geniþ yer verilmiþ, siyasî tahliller ka-
leme alýnmýþtýr. Avrupa’da çýkan gazete ve
dergilerden tercümeler yapýlmýþ, Doðu’-
daki insanlarýn bu tartýþmalardan haber-
dar olmalarý saðlanmýþtýr.

Dergideki yazýlarda Bâbýâli ve Sultan Ab-
dülhamid’den de bahsedilmektedir. Bazý
yerlerde Osmanlý Devleti’nin Ýngilizler’le an-
laþmaya çalýþmasý eleþtirilir; Osmanlý sul-
tanýnýn hiçbir hakkýndan vazgeçmeyen ve
hiçbir görevi ihmal etmeyen büyük hü-
kümdarlarýn halefi olduðunu unutmama-
sý ve Ýngilizler’den haklarýný talep etmesi
istenir (a.g.e., s. 342). Ayrýca Osmanlý Dev-
leti’nin dünyadaki bütün müslümanlar için
hayatî önem taþýdýðý ifade edilir. Müslü-
manlarýn Osmanlý Devleti’ni kendi devlet-
leri olarak bildikleri ve onun kendilerine
yardým edeceði beklentisi içinde bulun-
duklarý anlatýlýr (a.g.e., s. 393). Derginin
son sayýsýnda II. Abdülhamid “zât-ý þâhâ-
ne, bütün müslümanlarýn en büyük baba-

Sekiz aylýk yayýmý esnasýnda el-£Urve-
tü’l-vü¦šå’nýn iþlediði temel konularý sö-
mürgeciliðe ve özellikle Ýngiliz iþgaline kar-
þý durmak, bu konuda müslümanlara öz-
güven kazandýrmak, müslümanlarýn ken-
di inançlarý ve deðerleri etrafýnda birliði-
ni saðlamak, geri kalmalarýnýn sebepleri-
ni ortaya koymak, yeni geliþmeler çerçe-
vesinde bazý telakkileri yeniden ele almak
ve müslümanlarý güncel konular hakkýn-
da bilgilendirmek þeklinde özetlenebilir.
Derginin her sayýsýnda Ýngilizler’in Doðu
siyaseti, bilhassa Hindistan, Mýsýr ve Su-
dan gibi iþgal ettikleri bölgelerdeki uygu-
lamalarý sert bir dille eleþtirilmiþ, iþgalci-
lere karþý direniþ teþvik edilmiþ, sömür-
gecilerle yerli halk arasýndaki iliþkileri ir-
deleyen makalelerde iþgalcilere karþý yerli
halk uyarýlmýþ, Ýngilizler’in güvenliði saðla-
ma bahanesiyle kendi hâkimiyetlerini kur-
mak için yerli iþbirlikçileri kullandýklarý özel-
likle vurgulanmýþ, iþgalcilerle birlikte ça-
lýþmanýn vatan hainliði olduðu belirtilmiþ-
tir. Bu baðlamda Ýngilizler’le çalýþýlabile-
ceðini düþünen siyasetçilerin ve ulemâ-
nýn görüþlerine karþý çýkýlmýþ, son sayýdaki
“ed-Dehriyyûn fi’l-Hind” baþlýklý makalede
Seyyid Ahmed Han ve takipçileri Ýngiliz-
ler’e satýlmýþ vatan hainleri diye takdim
edilmiþtir. el-£Urvetü’l-vü¦šå’da Ýngiliz sö-

el-URVETÜ’l-VÜSK…

el-£Urvetü’l-vü¦šå’nýn 13 Mart 1884 tarihli 1. sayýsýnýn ilk sayfasý
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el-£Urvetü’l-vü¦šå’nýn devamý niteliðin-
de bazý dergiler de yayýmlanmýþtýr. Beþîr
b. Fethullah 1905’te Kahire’de ayný baþ-
lýkla ve üç aylýk periyodlarla bir dergi çý-
karmýþ, bir benzeri de Beyrut’ta Vehbe
Süleyman Þuayb el-Âmilî tarafýndan haf-
talýk olarak neþredilmiþtir. Ayrýca el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå’nýn yayýmýnýn hicrî 100. yýlý-
na denk gelen 1981’de ayný isimle iki dergi
daha neþredilmiþ, bunlardan biri Abdülha-
kîm Tabîbî tarafýndan Cenevre’de 1981
yýlýnda çýkarýlmýþtýr. Burada el-£Urvetü’l-
vü¦šå derginin I. cildi sayýlarak yayýmýna
II. cildinin birinci sayýsýnýn neþriyle baþlan-
mýþtýr. Ayný isimde ikinci bir dergiyi Mýsýr’-
da Enver Sedat’ýn giriþimiyle Câmiatü’þ-
þuûbi’l-Ýslâmiyye ve’l-Arabiyye Mayýs 1981’-
de yayýmlamýþtýr. Bu da on sekiz sayý çýka-
bilen asýl el-£Urvetü’l-vü¦šå’nýn devamý
olduðunu göstermek için 19. sayý ile çýk-
maya baþlamýþtýr.
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(bk. ESAD EFENDÝ, Uryânîzâde).
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US, Hakký Tarýk

(1889-1956)

Kendi adýyla anýlan
bir kütüphanesi olan 

gazeteci ve yazar.
˜ ™

Manisa Gördes’te doðdu. Babasý Hacý
Hasan Hulûsi, annesi Sýdýka Haným’dýr. Aile-
nin Mehmet Âsým ve Hasan Rasim’den
sonra üçüncü çocuðudur. Asýl adý Ýsmail
Hakký olup ilk ve orta öðrenimini Gördes’-
te tamamladý. 1906 yýlýnda burada bele-
diye sandýk eminliði ve Evkaf Komisyonu
kâtipliðine baþladý. Gördes’e kaymakam
tayin edilen Þair Eþref tarafýndan þiirleri
beðenilince bunlarý Ýzmir ve Ýstanbul ga-
zetelerine göndererek basýn hayatýna ilk
adýmýný attý. Bir müddet sonra Ýstanbul’a
aðabeyi Mehmet Âsým’ýn yanýna gidip Dâ-
rülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Bu
yýllarda kitap ve basýn dünyasý ile iliþkileri
daha da arttý. Çarþýkapý’da oturduðu için
Beyazýt kitapçýlarý, hakkâklar ve Kapalý Çar-
þý içindeki sahaflarý sýk sýk ziyaret ediyor-
du. Abdülhak Hâmid’in Târýk yahut En-
dülüs Fethi adlý tiyatro eserinden etkile-
nerek bazý yazýlarýnda “Tarýk” mahlasýný
kullanan aðabeyi Mehmet Âsým kardeþi-
nin Târýk’ý sevdiðini farkedince bu mahlasý
ona verdi. Aðabeyinin yardýmýyla Tanin’-
de çalýþmaya baþladý. Bu gazetede tecrü-
be kazanmasý üzerine Tercümân-ý Hakî-
kat’e ve oradan Tasvîr-i Efkâr’a geçti. Bu-
rada yazý iþleri müdürlüðü yaptý. 1911 yý-
lýnda Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ýttihat ve
Terakkî Fýrkasý’na olan yakýnlýðýndan dola-
yý Hakîkat gazetesinin yönetimi için Eski-
þehir’e gönderildi. Bir yýl Eskiþehir’de ça-
lýþtýktan sonra Ýstanbul’a döndü.

Dârülmuallimîn-i Âliye’de ders veren aða-
beyi Mehmet Âsým’ýn hastalanarak tedavi
için Ýsviçre’ye gitmesi üzerine onun ders-
lerini üstlendi. 1914’te Ýstanbul Sultânîsi’n-
de (Ýstanbul Lisesi) baþladýðý öðretmen-
liði aralýksýz on yýl sürdü. Bu görevinin ya-
nýnda bir yýl Ýstanbul Mercan Lisesi ve üç
yýl Galatasaray Lisesi’nde öðretmenlik yap-
tý. Galatasaray Lisesi’ndeki öðrencileri ara-
sýnda Yunus Kâzým Köni, Naþit Hakký Uluð
ve daha sonra özel doktoru olan Ekrem Þe-
rif Egeli de vardý. 1919’da Osmanlý Matbu-
at Cemiyeti’ne üye oldu; yapýlan ilk kongre-
de adý Türk Matbuat Cemiyeti olarak de-
ðiþtirilen derneðin yönetim kuruluna se-
çildi; 1921’de genel sekreterliðine getiril-
di. Ayrýca Muallimler Cemiyeti, Matbuat
Cemiyeti ve Türk Basýn Birliði baþkanlýk-
larýnda bulundu. Yeþilay ve Türk Maarif

sý, þeriatýn kefili” diye nitelenmiþ ve devle-
tin en önemli vilâyeti olan Mýsýr Ýngiliz iþ-
gali altýndayken sultanýn rahat olamaya-
caðý ve elinden gelen her þeyi yapacaðý be-
lirtilmiþtir (a.g.e., s. 228-229; el-£Urvetü’l-
vü¦šå, nþr. Hüseyin Muhyiddin el-Habbâl,
2. Kýsým, s. 205).

Yayýn hayatýnýn kýsalýðýna raðmen el-
£Urvetü’l-vü¦šå’nýn büyük etkileri görül-
müþtür. Dergi Ýngiliz iþgalindeki Mýsýr, Hin-
distan, Afganistan baþta olmak üzere Os-
manlý Devleti’nin birçok eyaletine, Kuzey
Afrika’ya ve Ýran’a gönderilmekteydi.
Ayrýca ulaþtýðý bölgelerde pek çok kiþi ta-
rafýndan okunduðu anlaþýlmaktadýr. Der-
gideki bazý makaleler Hintçe’ye tercüme
edilip yayýmlanmýþ (el-£Urvetü’l-vü¦šå, nþr.
Seyyid Hâdî Hüsrev Þâhî, s. 336) ve okur
kitlesiyle birlikte etki alaný da ciddi bir þe-
kilde artmýþ, dergi kapandýðý halde etki-
si uzun süre devam etmiþtir. Reþîd Rýzâ,
1893’te el-£Urvetü’l-vü¦šå’nýn bazý sayý-
larýný okuduktan sonra kendi görüþlerin-
de önemli deðiþiklikler meydana geldiðini
söyler (TârîÅu’l-üstâ×, I, 303 vd.). Lübnan-
lý âlim Hüseyin el-Cisr ve Iraklý âlim Süley-
man el-Geylânî’nin ifadeleri derginin halký
iþgalcilere karþý uyandýrmakla kalmadýðý-
ný, onlarý inkýlâba ve ayaklanmaya hazýr-
ladýðýný göstermektedir (el-£Urvetü’l-vü¦-
šå, nþr. Seyyid Hâdî Hüsrev Þâhî, s. 75).
Ýslâm dünyasýnda ýslahatý savunan Efganî
dergi vasýtasýyla düþüncelerini geniþ kit-
lelere duyurma imkâný bulmuþtur. el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå Ýslâm coðrafyasýndaki basýn
faaliyetlerinin geliþmesini de etkilemiþtir.
Nitekim 1898’den itibaren Kahire’de ya-
yýmlanan el-Menâr dergisinin ilk sayýsýn-
da kuruluþ amaçlarýndan birinin el-£Ur-
vetü’l-vü¦šå’nýn metodunu ve gayretle-
rini devam ettirmek olduðu belirtilmiþtir
(DÝA, XXIX, 116).

Reþîd Rýzâ el-£Urvetü’l-vü¦šå’daki ba-
zý makaleleri 1905’te el-Menâr’da yeni-
den neþretmiþ, daha sonra bunlarý Târî-
Åu’l-üstâ× içerisinde “Makalâtü’l-.Urve-
ti’l-vüska el-ýþlâhiyye” baþlýðýyla yayýmla-
mýþtýr (II, 215-337); ayrýca Hüseyin Muh-
yiddin el-Habbâl tarafýndan Beyrut’ta as-
lýna uygun bir düzenlemeyle basýlmýþtýr
(1328). Dergideki diðer bazý makaleleri
1930’da M. Bâþâ el-Mahzûmî ƒâ¹ýrâtü
Cemâliddîn el-Ef³ånî içerisinde neþret-
miþtir. Selâhaddin el-Bustânî, dergiyi ko-
nularýna göre yeniden düzenleyip baþlýk-
lar koyarak el-£Urvetü’l-vü¦šå ve’¦-¦ev-
retü’t-ta¼rîriyyetü’l-kübrâ adýyla yayým-
lamýþ (Kahire 1957), bunun sonralarý pek
çok baskýsý yapýlmýþtýr.


