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UZUN SOLUKLU SLÂMCI B R DERG :
SEB LÜRRE ÂD
(Tarihçesi ve Baz* Sosyo-Kültürel Problemlere Yakla6*m*)

Adem EFE

Özet
II. Me"rutiyet’in ilân edildi i 1908’de S rat- Müstakim ad yla yay m hayat na
ba"layan Sebilürre"âd dergisi, 1965 y l na kadar kesintiye u ramakla birlikte uzun
bir süre toplumsal ve kültürel tarihimizde yer alm "t r. Yay ma ba"lad y llardan itibaren de i"ik dü"ünce ak mlar na mensup yazar ve bilim adamlar na saflar nda yer
verdiyse de, slâmc l k ak m n n geli"me ve yay lma ortam buldu u bir dergi olmu"tur. Dergi, slâmc ak m n argümanlar çerçevesinde özellikle Bat l la"maya ve Bat c l k ak m na kar" söylem geli"tirmi"tir.
Bu makalede II. Me"rutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin en etkili slâmc
dergilerinden olan Sebilürre"âd dergisinin tarihçesi, yay m politikas ve üzerinde
durdu u baz sosyolojik konular n bir de erlendirmesi yap lacakt r.
Anahtar Kelimeler: S rât- Müstakim, Sebilürre"âd, slâmc l k, Bat l la"ma,
E"ref Edib Fergan, Mehmet Akif Ersoy, çerik Analizi.
A LONG-DURABLE ISLAMIC REVIEW: SEBILURRESHAD (ITS HISTORY
AND ITS APPROACH TO SOME SOCIOCULTURAL PROBLEMS)
Abstract
The journal of Sebilürre"âd started to publication life with the name of
S rat- Müstakim during the declaration of Liberty 1908. It continued to contribute
to social and cultural life for fifty years on and off. Although there are varieties of
writers from different views, it became a ground for development of streams of
thoughts for Islamization. The journal developed anti-Western rhetoric by using
pro-Islamic arguments.
In this article Sebilürre"âd as one of the most influential journals of
Me"rûtiyet II. and the Republic, will be evaluated within its history, publication policies and some sociological subjects according content analysis.
Key words: S rât- Müstakim, Sebilürre"âd, Islamization, Westernization,
E"ref Edib Fergan, Mehmet Akif Ersoy, Content Analysis.
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Gazete ve dergiler üzerinde yap lacak sistemli ara t rmalar, bas n tarihimiz
için oldu'u kadar, toplumsal ve kültürel tarihimiz için de büyük önem ta maktad r. Bir gazete veya dergi koleksiyonu, belli bir çevrede ve zamanda geçen çe itli
olaylar n, duygular n ve dü üncelerin tespitini sa'layan kaynaklar olarak toplumsal hayat n bir kesiti de'erindedir. Kültür tarihçisi ve sosyolog, yeri geldikçe bu
koleksiyonlara ba vurarak baz problemlerin aç klanmas na
k tutacaklard r
(Tütengil, 1960:23–24).
II. Me rutiyet döneminin ilk y llar , birçok alanda hürriyetlerin ilân edildi'i
dönem olarak kabul edilir. Bu sebeple herkes, dinî ve dünyevî dü üncelerini çekinmeden konu up yazabilece'ine inanmaktad r (Ömer Fevzi, 1326:373). Sansürün kald r lmas yla ve fikirlerin serbestçe söylenmeye ba lamas yla birlikte bas myay m dünyas nda büyük bir art gözlenir. Öyle ki 1908’in ilk alt ay nda süreli
yay m ç karmak amac yla al nan ruhsatlar n say s 200’ün üzerindedir. Bu say
1909’da 353’e ç km , fakat 1910’da 130’a, 1911’de 124’e ve 1912’de 45’e dü mü tür (Varl k, 1985:125). Cemiyetlerin, partilerin birbirleriyle yar t ' , her türlü
fikrin serbestçe ifade edilebildi'i II. Me rutiyet’in ilk y llar nda ço'ulcu bir fikir
ortam egemendir (Toprak, 1985:126). Böyle bir fikir ortam içerisinde dönemin
ayd nlar farkl dü ünce ak mlar içinde yer alsalar dahi, devletin ve milletin kurtulu u hususunda çözüm önerileri geli tirmek için birtak m dergilerde bir araya
gelebilmi lerdir. Bu dergilerden biri de hiç
üphesiz S rat- Müstakim/Sebilürre âd’d r.
II. Me rutiyet döneminin en önemli dergilerinden olan S rat- Müstakim,
Türkçü, -slâmc ve Bat c ideolojileri benimseyen yazarlar n yaz lar n yay mlamakla beraber son tahlilde Osmanl Türkiyesi’nde -slâmc l k ak m n n sözcülü'ünü yapm bir yay m organ d r. Modernist -slâmc lar n buradan ayr larak @slâm
Mecmuas ’n ç karmalar ndan sonra dergi, belirgin bir biçimde muhafazakâr, dinî
reformlara muhalif bir hüviyet kazanm t r (Çebi, 1997:232–240). Jöntürk Devrimi ile II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sonucu siyasi güç ve dayana' n
iyice kaybeden -slâmc l k ak m , eski hüviyetini yitiren bir ideoloji olmakla birlikte kaybolup gitmemi , Sebilürre âd dergisi çevresinde, Bat , Bat c l k ak m ve
di'er cereyanlara kar bir alternatif ve muhalif güç olarak -slâmc -millî dü ünceyi
savunmu tur (Gül:2007:40). Bir ba ka deyi le Sebilürre âd dergisi ise takip etti'i
yay m politikas ile -slâmc l k ak m n fikren besleyen ve destekleyen süreli bir
yay n olmu tur.
1324/1908’de S rat- Müstakim ad yla kurulan dergi, ara s ra kesintiye u'ramakla birlikte, 1965 y l na kadar uzun bir ömür sürmü tür. Bu haliyle -slâmc
yay nlar içerisinde en uzun süre ya am bir dergi olarak kabul edilebilir. Öte
yandan Türk siyasi ve sosyo-kültürel tarihinin en önemli dönemlerini içeren bir
evrede yay mlanan dergi, II. Me ruiyet’ten Cumhuriyet’e geçi sürecinin analiz
edilmesinde önemli bir kaynak durumundad r.
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YÖNTEM
Bu ara t rmada içerik analizi (muhteva tahlili) yöntemi kullan lm t r. -çerik çözümlemesi psikoloji, sosyoloji, tarih, edebiyat, siyasal bilimler ve ileti im
gibi de'i ik alanlarda farkl amaçlarla kullan labilen bir ara t rma yöntemidir.
Temelde davran lar do'rudan do'ruya gözlemlemek yerine, bireylerin sembolik
davran lar n ya da ileti im materyallerini çözümlemeye dayan r (Ö'ülmü ,
1992:213–228). Bir ba ka ifadeyle içerik analizi, sosyal bilimlerde ve onun alt dal
olan ileti im biliminde sözlü veya görsel mesajlar n aç k ve örtülü içerik ve ekil
özelliklerinin sistematik ve herkesçe payla labilen bir ekilde ve kesin kurallara
1
göre tasvirini yapan bir ara t rma yöntemidir (Çebi, 1997:233).
-çerik analizi roman, film, çizgi roman, hitabet vb. gibi yaz l ya da sözlü
ileti im biçimlerinin muhtevas n nicelik, sistematik ve objektif olarak analiz ve
tasvir etmede kullan lan bir yöntemdir. Bu yöntemi kullanan ara t rmac , materyallerdeki unsurlar sistematik olarak s n flamak suretiyle, muhtevada, ilk bak ta
fark edilmeyen genel ya da özel hususlar ortaya ç kart r (Theodorson, 1979:75).
I. DERG N N YAYIM HAYATINA BA LAMASI
S rat- Müstakim, Ebu’l-Ulâ Zeynelabidin (1881–1957) ve H. E ref Edib
2
Fergan (1882–1971) taraf ndan 11 Temmuz 1324/1908’de kurulmu tur. 42. say ya kadar derginin tesis tarihi bu ekilde belirtilmi iken 43. say dan itibaren II.
Me rûtiyet’in ilân tarihi olan 10 Temmuz 1908, mecmuan n kurulu tarihi olarak
de'i tirilmi tir. Derginin ilk say s da 14 A'ustos Per embe 1324/1908 tarihinde
3
yay nlanm t r. E ref Edib, 50 y l sonra o günlerden öyle bahsetmektedir:
“-lk ç kt ' günlerin heyecan n hiç unutmuyorum. Y llarca hasretini çekti'imiz Hürriyet güne i do'ar do'maz matbaalara ko tuk. S rat-i Müstakim
unvaniyle ilk nüsham z ç k nca Bab âli altüst oldu. Müvezzilerin ‘S rat- Müstakim, S rat- Müstakim’ avâzeleri caddeleri kaplad . 24 saat sürmedi, on binlerce
nüshas ya'ma oldu. Tekrar bast k, yine bitti. Arkas ndan ikinci nüshas yeti ti.
Memleketin her taraf ndan telgraflar ya'maya ba lad . Matbaalar gece gündüz
çal t ' halde yeti tiremez oldular. Az zamanda - kodra’dan Ba'dad’a ve Yemen’e kadar bütün memleket S rat-i Müstakim doldu ve bütün -slâm dünyas na

1

2

3

Çebi’nin bu yaz?s?, Esther Debus’un, SebilürreFad. Eine vergleichende Undersuchung zur
islamschen Opposition der vorund nachkemalistischen frai, adl? 1988 y?l?nda Bamberg Üniversitesi’nde sunduMu doktora tezinin bas?lm?F halini tan?tan bir makaledir.
S rat- Müstakim’in logosunda uzun müddet, “Müessisleri:Ebu’l-Ulâ Zeynelabidin-H. EFref Edib”
görünür. “Müdür-i Mes’ul ise H. EFref Edib’dir. Bu yaz? 3 aban 1327–6 AMustos 1325 tarihli 50.
Say?ya kadar arka sayfada yer al?r.
Kaynaklar derginin yay?ma baFlama y?l?n?n 1908 olduMu konusunda hemfikirken, hangi ayda
baFlad?M?na dair muhtelif tarihler vermektedir. ÖrneMin Türk Ansiklopedisi (C. 23, s. 251) derginin baFlang?ç tarihini 27 Aral?k 1908 olarak verirken; AnaBritannica ile Toprak (1985:126), 3
Eylül 1908 Feklinde vermektedir. Ceyhan (1991:VIII) ise 14 AMustos 1908 tarihini benimsemektedir.
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ta ma'a ba lad . Büyük âlimlerin, kudretli üstadlar n k ymetli eserleriyle S rat-i
Müstakim en birinci mecmua halini ald . Hele Akif’in iirleri bütün gönüllere öyle
heyecan verdi ki…” (E ref Edib, 1958:1).
S rat- Müstakim dergisinin ba l k kli esinin alt nda, 1–49. say larda “Din,
Felsefe, Edebiyat, Hukuk ve Ulûmdan bâhis haftal k gazetedir” ifadesi yer al rken;
50. say dan itibaren “Din, Felsefe, Ulûm, Hukuk, Edebiyat ve Siyasiyâttan ve
bilhassa gerek siyasî ve gerek ictimâî ve medenî ahvâl ve uûn-u -slâmiye’den
bahseder ve haftada bir defa ne rolunur” alt cümlesi yaz lm t r.
Dergi, 20x28 ebad nda olup ço'unluk itibariyle 16 sayfa olarak yay nlanm , fakat 77–80, 82, 83, 88, 89, 92, 101–104 ve 106. say lar 18 sayfa; 107. say da
20 sayfa olarak yay nlanm t r (Gülcü, XII-XIV).
S rat- Müstakim/Sebilürre âd, 1908 ila 1965 y llar aras nda, II. Me rutiyet,
Balkan Sava lar , -ttihad ve Terakki, I. Dünya Sava , Mütareke ve Milli Mücadele ve Zafer dönemlerini ve ard ndan Cumhuriyet’in ilk y llar n ve çok partili hayata yeniden dönü dönemlerini ya am bir dergidir.
i. Birinci Dönem (1908–1912): S:rat-: Müstakim
Dergi, 1908’de Hürriyet’in ilân s ralar nda yay m hayat na at ld ' ndan siyasal olarak Me rutiyet yönetiminin yan nda yer alm ve Kanun- Esasi’nin yeniden yürürlü'e konulmas n sevinçle kar lam t r. Dergi, ilk say lar nda s kça
me veret, ura, hürriyet-istibdad kavramlar n ele alan yaz lar yay mlam ; bu
cümleden olarak istibdad rejiminin ve müstebid yöneticilerin halk cahil ve sefil
b rakt ' gibi Osmanl Devleti’nin y k lmas na sebep olduklar na dair çok say da
makale yer alm t r. Bunlar n bir k sm nda II. Abdülhamid k yas ya ele tirilmi tir.
Bu yüzden olsa gerek Toprak, bu dergiyi, II. Abdülhamid’e kar ba kald ran ilk
-slâmc -Türkçü yay m organ olarak nitelemektedir (Toprak, 1985:126–132). Bunun kar s nda -ttihad ve Terakki yönetimini destekleyici tutum içerisine girmi tir. Bu arada çe itli ayet ve hadislerle me rutiyet yönetimini, uray ve onun gerçekle tirildi'i yer olan parlamentoyu öven, bu kurumlar n -slâm’la uygun oldu'unu ispatlamaya yönelik yaz lara yer vermi tir.
Derginin bu dönemde modernist bir yönelime sahip oldu'unu söylemek
mümkündür. Zira derginin ilk yazar kadrosu içinde yer alan Gaspral -smail,
Ahmed Agayef, Ayaz -shaki, Yusuf Akçura, Halim Sabit gibi yazarlar n ve M s r
kökenli Muhammed Abduh, Re it R za ve Ferid Vecdi gibi ah slar n bu yöneli te
etkisi olmu tur. Bu yazarlar ve onlardan etkilenen ah slar, dinin, bid’at ve hurafelerden temizlenerek asl na döndürülmesinin gereklili'i, taklidin terkedilip
içtihad yap lmas , geni halk kitlelerine ula mas amac yla Kur’an’ n ve hutbelerin
Türkçele tirilmesi vb. gibi konular sütunlar nda dile getirmi lerdir.
Yine dönem gere'i 1908’li y llar n S rat- Müstakim dergisinin klasik ve gelenekçi bir -slâmc yay m organ olmad ' n söylemek mümkündür. Bu devrede
dergi, Türkçü, -slâmc ve hatta nadir de olsa Bat c ideolojiyi benimseyen yazarlar n yaz lar na yer verdi'i görülür. Dergide Rusya’dan Osmanl ba kentine göç
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etmi yazar ve airlerin olmas anlaml d r. Mecmua, bu yazarlar n, Tatar
modernizmi, ceditçilik, Türkçülük ve Turanc l k üzerine olan yaz lar n yay mlar.
Derginin Müslüman Türklerle ilgili yaz lar ba ta Azerbaycan olmak üzere di'er
Türk--slâm dünyas nda ilgi ile takip edilir; birle tirici bir görev ifa eder. Öyle ki
Rusya Müslümanlar üzerindeki etkisi derginin bir müddet Rusya’ya giri ini zorla t rm ve Rus idaresi üzerinde bir endi eye yol açar (Günayd n, 2008:258-261).
Ayr ca dergi Türk dünyas ndan gelen insanlar n bulu tu'u bir mekâna dönü ür;
Türklük âlemi üzerine çal ma yapan ara t rmac lar, 1909 y l nda derginin katk lar ile Daru’l-Fünun Mekteb-i Aliye binas nda bir araya gelerek, ileride Türk Oca' ’na dönü ecek Türk Derne'i kurulur. Derne'in kurulu u dergi arac l ' yla kamuoyuna duyurulur. S rat- Müstakim bu derne'in sözcüsü olur (Çebi:242; Arabac , 2004:127–128; Gül, 2007:44).
Dergi bu dönemde millî ö'elerin -slâmî esaslarla ba'da t r lmas ndan yana
tav r belirler. Yukar da ad geçen yazarlar makalelerinde daha çok Müslüman
milletlerin tarihinde Türkler’in özel bir yeri oldu'undan bahsederler. “Türkler
bütün milletlerin gözbebe'idir. Akvam- -slâm içinde en iyi Müslüman, Türklerdir. -slâmiyet her milletten ziyade Türkün f trat na uygun gelmi tir. -slâm’ yükseltecek milletlerin ba nda Türkler gelir” (Sebilürre âd, 1339:42) ifadesi bu anlay n bir yans mas d r. Ancak daha sonraki süreçte bu yazarlar n dergiden ayr l p
@slâm Mecmuas ’na geçmeleriyle derginin milliyetçilik anlay nda de'i iklikler
gözlenmi tir. Dergi, etnik kökene ba'l milliyetçilik anlay n n Osmanl Devleti’nin toprak kaybetmesine, kamplara ayr lmas na ve halifeye kar ayaklanmalara
sebep oldu'unu ileri sürerek yeni bir söylem geli tirmi tir. Milliyetçilik olgusunun kar s na -slâm’ n birlik ve cemaat ilkelerini öne ç karmay ye'lemi tir (Çebi,
1997:242).
ii. kinci Dönem (1908-1925):
kim’den Sebilürre âd’a

sim De<i-ikli<i: S rat-

Müsta-

Ebu’l Ula Zeynel Abidin ba lang çta derginin mes’ul müdürü iken milletvekili ve ard ndan müderris profesör olmas nedeniyle, 1. cildin sonlar ndan itibaren dergiden ayr lm ; böylece bütün yük E ref Edib’in üzerine kalm t r. E ref
Edib, ba ar l yönetimiyle dergi, 182 say olarak yay mlanm ; daha sonra bu say lar 7 cilt halinde bir araya getirilmi tir. 16 $ubat 1327 tarihli son say n n son sayfas öyle bitmektedir: “Elhamdulillah bu 182. nüsham zla S rat- Müstakim’in 7.
cildi de hitam bulmu tur, 8. ciltten itibaren ayn mesle'i daha etrafl bir surette
takip etmek üzere Sebilürre âd unvan alt nda inti ar edecektir. Muhterem
kârilerimizin malumu olmak üzere beyan lüzum gördük.” Yine Sebilürre âd’ n ilk
say s nda da ihtar notu ile sekizinci ciltten ve 183. say dan itibaren risalemizin
unvan ‘Sebilürre âd’ olmu tur, ifadesi yer almaktad r. Ancak derginin format ,
bas m düzeni, eski bölümleri ayn form alt nda devam etmi tir (Bouvat,
1974:282–291).
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Dergi, 23 $ubat 1327 (8 Mart 1912) tarihinde, 183. say dan itibaren yeni
ismiyle ç km t r. Dergiye yeni ismin nas l verildi'i hususundaki anekdot zikretmeye de'er. Ebu’l-Ula’n n dergiden ayr lmas ndan sonra E ref Edib, Mehmet
Akif, Prens Said Halim Pa a’n n Heybeliada’daki Selaml k Kö kü’nde görü mektedirler. O görü me s ras nda derginin ismini de'i tirmeye karar verirler. Yeni
ismin nas l verildi'ini E ref Edib öyle anlat r:
“Abbas Pa a, bir teklifte bulundular: Kur’an’dan bir sahife açal m, ne isim
ç karsa oradan alal m. Muvaf k dedik. Harem dairesinden bir Mushaf- $erif getirildi. Besmele ile bizzat bir sahife açt lar. “-ttebiûni ehdikum sebilerre ad” ayet-i
kerimesi ç kt . Hah dedik. “Sebilürre âd” ismi pek münasip. Hem de S rat- Müstakim manas na. Hemen karar verdik. Fakat Tahirü’l-Mevlevi, bizden evvel bu
ismin imtiyaz n alm . Ona müracaat ettik. Memnuniyetle bize devretti. S ratMüstakim bu suretle Sebilürre âd oldu. Kald ' m z yerden bu isimle Âkif Bey’le
beraber ne riyata devam ettik” (E ref Edib, 1957:199–200).
S rat- Müstakim’in bir devam niteli'inde olan Sebilürre âd, bunun için olsa
gerek 1–183 say numaras n ta r. Ba l k kli esi alt nda 1330/1327 tarihi bulunmakta, “Vallahü yehdî men ye âü ila s râtin müstakîm” (Nur:24/46) ile “-ttebiûni
ehdikum sebilerre âd” (Mü’min:40/38) ayet metinleri (Sure ad ve ayet numaralar taraf m zdan verilmi tir) aras nda “Dinî, -lmî, Edebî, Siyasî Haftal k Mecmûa-slâmiyedir” ifadesi vard r. Anla lan iki ayet metninden hareketle âdeta derginin
eski ve yeni adlar bir arada verilmek istenmektedir. Hemen onun alt nda “Sahib
4
ve mes’ul müdürü: H. E ref Edib” yaz l d r. -ki çizgi aras nda da Aded:1/183, 19
Rebiulevvel 1330 Cuma/24 $ubat 1327, Cilt 1–8 gibi bilgiler yer alm t r. Dergi,
23x32.5 ebatlar ndad r.
S rat- Müstakim ve Sebilürre âd, -slâm âleminin içinde bulundu'u s k nt l
durumdan kurtulmas ve yükselmesi için çal may en mukaddes bir görev telakki
etmi tir. -slâm ülkelerinin toplumsal hayatlar n yak ndan tan mak, onlar n birbirleriyle tan malar na vesile olmak, derginin amaçlar ndan biri olmu tur. Dergi
bu yay n hedefinin gerçekle tirilmesi için birtak m fedakârl klar n yap lmas n ;
elbirli'iyle çal lmas n , bu ba'lamda okuyucu say s n n art r lmas gerekti'ini bir
beyanname ile kitleye duyurmu tur. Bu duyuru üzerine dergiye iltifat ve ra'betler artm t r:
“Bunun üzerine her taraftan öyle iltifatlara, te viklere mazhar olduk ki bu
tufan- teveccühe kar te ekkürden âciz kald k. Bir ay zarf nda birçok abone geldi. Kendilerinden be er abone kayd rica olunan zevat telgraflarla yi'irmi er abone senedi taleb ettiler. Anla ld ki Müslümanlar n intibâh na, Müslümanlar n
4

I. say?dan XII. cildin 309. say?s?na kadar ‘Sahib ve Mes’ul Müdür yine olarak EFref Edib’ olarak
görünmektedir. 309. say?yla birlikte jenerikte ‘Sermuharrir:Mehmed Akif-Sahib ve Müdir-i
Mes’ul:H. EFref Edib’ adlar?na rastlanmaktad?r. ‘Sermuharrir’ unvan? 312. say?dan itibaren ‘BaFmuharrir’e dönüFmüFtür. 250. say?da ise nedense hiçbir isim yer almamaktad?r.
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teâlisine her tarafta iddetli i tiyâk var; bu u'urda herkes elinden gelen fedakârl '
îfâya bin can ile mü tâk. $u halde yap labilecek eylere heman te ebbüs etmek
laz m geldi: bir taraftan maârif-i -slâmiyenin terakkisine, uhuvvet-i -slâmiyenin
te’yidine hâdim bir heyet, bir cemiyet te kîli içün program hazurlanub bermucîb-i kanûn Dahiliye Nezareti’ne der-dest takdim oldu'u gibi, di'er taraftan
da risalemizin hem heyet-i tahrîriyesinin, hem münderacât n n tanzimine te ebbüs olundu. Bunu haber alan büyük bir Müslüman da cenâh- âtifetini risalemizin
üzerine gerdi; çal mak içün pek azîm bir itmi’nân verdi. Fi-sebilillah Müslümanl 'a hizmet u'runda garazs z, ivazs z çal an fedakâr muharrirlerimizden ba ka
ulûm- er’iyye ve âlem-i -slâm h ninde vukûf- küllileri olan di'er baz büyük
-slâm muharrirlerine müracaat olundu, Müslümanl ' n intibâh ve teâlisi u'runda
hiçbir muâvenetten geri kalmayacaklar na dâir kendilerinden vaat al nd . Bunun
üzerine isimleri bütün milletce tan nm olan atideki zevât- muhteremden
mürekkeb bir heyet-i tahrîriye te kiline inâyet-i Hakk’la muvaffakiyet hâs l oldu.
Üç buçuk seneden beri risalemiz dine, vatana, ilim ve marifete, âlem-i -slâm’ n oldukca teârüfüne, intibâh ve tevhidine âcizane etti'i hizmetler cümlenin
malûmudur. Kendisinin istikâmet ve ciddiyeti, Cenab- Hakk’ n lütûf ve inâyeti
sayesinde az zaman zarf nda bütün âlem-i -slâm’a inti âr etti; sedâ-y îkâz bütün
Rusya, Çin, Hindistan, hatta Japonyalara kadar in’ikâs eyledi. -n aallah hayat
temin olunan risalemiz, bundan sonra-gerek bu babda hâs l olan meleke, gerek
muâvenet-i tahrîriyede bulunma' kat’î olarak vaad eden zevât- muhteremenin
himmetleriyle daha mütenevvi’, daha mütekâmil ve daha ziyade hâdim-i intibâh
bir tarzda inti âr edecekdir. Bu va’dimize kârilerimiz emin olabilirler, zira risalemizin imdiye kadar ç kan cüzlerini takib etmi olan erbâb- insaf risalemizin
nas l do'ru, nas l mu’tedil, nas l aç k bir meslek tuttu'unu; sonra uûnun, edvârhâdisât n tahavvülât- bi-hesâb na ra'men o mesle'e merbût kald ' n elbette
takdir buyurmu lard r” (Sebilürre âd, S. 1–183).
Herhangi bir dergi veya gazetenin yazar kadrosu, onun fikir ve dü ünce
hayat ndaki yerini göstermesi aç s ndan önemli bir göstergedir denebilir. Bu bak mdan Sebilürre âd’da devrin me hur Türk ve -slâm âlim ve fâz llar yer alm t r.
Bunlar içinde A’yandan Manast rl -smail Hakk Efendi, Ba müddeiumumi
Bereketzade -smail Hakk Bey, Hariciye Tercüme $ubesi Mümeyyizi Ferid Bey,
Abdürre id -brahim Efendi, Babanzade Ahmet Naim Bey, Darü’l-Fünun Muallimlerinden Mehmet Âkif Bey, Alay Müftüsü Mehmed Fahreddin Efendi, Bursal
Mehmed Tahir Bey, Kazanl Halim Sabit Efendi, Midilli -dadisi Müdürü M.
$emseddin Bey, Ali $eyhü’l-Arab Efendi, Ispartal Hakk Bey, Tahirü’l-Mevlevi
Bey, Edhem Nejat Bey, Selim Efendizade Mustafa Taki Efendi, Aksekili Ahmet
Hamdi Efendi, Hocazade Ahmet Bey, A. N. Bey, Alim Can el--dris Bey, Halil
Halid Bey, Ahmed Bey Agayef, Ali R za Seyfi Bey, Dabistan- -raniyan Müdürü
Tevfik Bey ve H. E red Edib Bey gibi isimler vard r. Daha sonraki say larda ise
bunlara Kemalzade Ali Ekrem, Hasan Hikmet, -zmirli -smail Hakk , Milasl -sma-
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il Hakk , Mustafa Sabri Efendi, $eyhülislâm Musa Kaz m Efendi, Prens Said Halim Pa a, Musa Carullah, Muhammed Abduh, Abdülaziz Çavi , Ferid Vecdi,
Ömer R za, S. M. Tevfik, Yahya Afif vb. gibi S rat- Müstakim dergisinde de yer
alm olan ve yeni isimler de eklenmi tir. Döneminin en önemli ayd nlar n bünyesinde bulunduran dergi için Shaw unlar söylemektedir: “-slâmc gruplar içinde
en entelektüel olup dergi Me rutiyet’in -slâm ile uyu tu'u fikrini savunuyordu”
(Shaw, 2000:366).
Bu kadar geni bir yazar kadrosunu bünyesinde bulunduran Sebilürre âd iki
k s mdan olu maktad r. Birinci k s m ilmi ve fennidir; u konulardan müte ekkildir: Tefsir-i $erif, Hadis-i $erif, -ctimaiyât, Felsefe, F k h ve Fetava, Edebiyât,
Tarih, Talim ve Terbiye, Hutbe ve Mevâiz, Makâlât. -kinci k s m ise Siyasiyât,
Hayat- Akvâm- -slâmiye’ye tahsis edilmi tir. Bu k s mda Umumi Siyaset, Siyaset-i -slâmiyeden bahseden Makalât, Hayat- Akvam- -slâmiyeye Dair Malumât,
Mekatib ve Matbuat, $uûn-i Umumiye gibi alt k s mlar mevcuttur. Derginin,
Tenkid ve Takriz ve -slâm Ticaretgâhlar , Âsâr- ve Erbâb- Sanayi ba l kl ek mahiyetinde olan bir k sm daha vard r ki -slâm Ticaretgâhlar k sm nda az da olsa
reklâmlar görülmektedir. Toparlayacak olursak dergide Tefsir ve Hadis’e dâir
önemli konular, ulûm ve fünûna, toplumsal hayat m za ve mai etimize temas
eden binlerce ayet ve hadis-i erifler erh ve izah edilmi , pek mühim toplumsal
ve felsefî problemler, birçok f khî meseleler ve bu konudaki sorulara cevaplar,
tarih ve edebiyata, talim ve terbiyeye dair bahisler, -slâm milletlerinin toplumsal
ve sosyo-kültürel hayatlar na dair haberler ele al nm t r.
Derginin bu dönemi (1912–1925), ülkenin askerî, sosyal ve ideolojik bak mdan en yo'un mücadelelerin ya and ' zaman dilimine rast gelmi tir. 1912 ve
sonras ulusla ma süreçlerinin yayg nla maya ba lad ' , ard s ra gelen Trablusgarp ve Balkan Sava lar ile Osmanl Devleti’nin bölünüp ink raza sürüklendi'i
bir devirdir. Bu s rada dergi vatanperverler cephesinde yer alm ve vazifesini hakk yla yerine getirmi tir. Bu itibarla Müslümanlar n genel durumlar yla ilgilenmeyi
kendine görev edinen dergi, öncelikle Osmanl memleketlerinin ve bütün Müslümanlar n birli'i (-ttihad- -slâm) üzerinde durur. Bu ba'lamda müsavât, uhuvvet
ve kavmiyet temalar derginin en temel konular aras nda yer al r (Merto'lu,
2001:78). Daha sonraki süreçte dergide hürriyet, müsâvât, uhuvvet, birlik, kuvvet
haz rlamak gibi temalar te vik edilirken, kavmiyetçilik/milliyetçilik dü üncesi ile
mücadeleye girer. Osmanl Devleti’nin I. Dünya Sava ’na girdi'i s rada, -ttihad-slâm fikri do'rultusunda Cihad Fetvalar ne reder bu ba'lamda cihad n, bütün
Müslümanlara farz oldu'una dair aç ktan ça'r lar yay mlar (Sebilürre âd,
1330:141–145).
-lk ba larda -ttihat ve Terakki yönetimini destekleyen dergi, daha sonraki
süreçte partiyle fikrî mücadeleye girer. Onlar n liderlerini farmason olarak addeder ve bunlar n dine kar cephe ald klar n ; Müslümanl 'a taarruzda bulunduklar n ileri sürer. -ttihad ve Terakki yöneticilerinin ortaya att klar meselelerin hiçbi-
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risinin ilmî esasa dayanmad ' n ; tamam yla uydurma ve dini tahriften ibaret
oldu'unu ortaya koyar. Bunun üzerine -ttihad ve Terakki yöneticileri iddet ve
tazyik yoluna ba vururlar (E ref Edib: 1958:2–12). 1911 y l nda kapat lan dergi,
ikinci kapatmada yay m na ara vermeden sadece ad n de'i tirerek ne rini devam
ettirir. 300 ve 301. say lar (Haziran 1914) Sebilü’n-Necat ad yla ç kar (Arabac ,
2004:103). 1915 May s ve Eylül’ünde ç kan Âkif’in A. Çavi ’ten çevirdi'i “-slâm
ve Medeniyet 1” (C. 14, Aded:339, s. 3–5) ile “-slâm ve Medeniyet 2” (Aded:340,
s. 11–13) ba l kl yaz n n baz k s mlar sansürlenir. Ad geçen yaz -ttihat ve Terakki yönetiminin siyasetine ayk r kabul edilmi tir. Bunun üzerine 1916’dan
1918 y l ortalar na kadar bir buçuk y l süreyle -ttihatç yönetim dergiyi kapat r.
Nihayet, 4 Temmuz 1918 tarihinde 361. say ile dergi yeniden ç kmaya ba lar.
Mütareke döneminde, bir yandan -ttihat ve Terakki yönetiminin bask s , bir yandan i gal kuvvetlerinin sansürü nedeniyle bazen sayfalar bo ç km t r (Örne'in
Nisan 1919, Aded:403). Bütün bunlara ra'men E ref Edib nezdinde dergi Bat c lara kar -slâm Birli'i ideolojisini savunmaya çal m t r. Bu s ralardaki derginin
ba at amac , ba ta Abdullah Cevdet olmak üzere “Asrilik” ve “Bat c l k” taraftarlar na kar mücadele etmek olmu tur (Albayrak, 1995:473–474).
Mütareke y llar nda dergi, bir yandan mandac larla, bozguncu yerlilerle u'ra rken, di'er taraftan i gal ordular n n memlekete getirdikleri ahlâk bozuklu'uyla mücadele etmi tir. Milli Mücadele döneminde de oldukça mühim bir rol
oynam t r. -stanbul 16 Mart 1920 sabah -tilâf Devletleri taraf ndan i gal edilince, Mehmet Akif, E ref Edib’e “Art k burada oturacak zaman de'ildir, gidip çal mak lâz m. Bizim taraf m zdan halk tenvire ihtiyaç varm ; ça' r yorlar, mutlaka
gitmeliyiz. Ben yar n Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmas n.
Sen de idarehanenin i lerini derle topla, Sebilürre âd kli esini al, arkamdan gel.
Me ihattakilerle de temas et, Harekât- Milliye aleyhinde halt etmesinler” diyerek
Anadolu’daki Milli harekete kat lmaya karar verir. 1920 y l Nisan sonlar na do'ru 12 ya ndaki o'lunu da alarak -stanbul’dan ayr l r (E ref Edib, 1962:139). Üsküdar’da yol arkada Ali $ükrü beyle bulu tuktan sonra Alemda' yoluyla deniz
k y s na var r ve oradan buldu'u bir araç ile -nebolu’ya ula r. -nebolu’dan da
Ankara’ya hareket eder ve 9 May s 1920’de Ankara’ya var r. Ard ndan Burdur
Milletvekili seçilir. Bu s fatla Eski ehir’e, Burdur’a ve Sand kl ’ya gider buralarda
heyecan yüklü konu malar yapar. 2 Ekim 1920’de ba lay p 22 Kas m’a kadar devam eden Konya -syan ’n n bast r lmas için Konya’ya gönderilir (Uçman,
1986:51–56). Akif, Konya halk na, vatan n yok olmak tehlikesiyle kar kar ya
bulundu'unu, milletin tek-vücut halinde birle erek yeni kurulan hükümete yard m etmeleri gerekti'i konusunda ikna etme çabalar na giri ir ve zor da olsa bunu
ba ar r (E ref Edib, 1962:142)
Mehmet Akif bu çal malar içinde iken, -stanbul’da art k rahatça yap labilecek bir ey kalmay nca, E ref Edib de, daha önce Akif’in verdi'i talimat do'rultusunda Sebilürre âd kli esini al r ve Karadeniz yoluyla ilkin -nebolu’ya, oradan da
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Kastamonu’ya geçerek, durumu Akif’e bildirir. E ref Edib’in gönderdi'i haber
üzerine Mehmet Âkif derhal Ankara’dan ayr l r ve 19 Ekim 1920 Cuma günü
Kastamonu’ya gelir. -kisi k sa bir haz rl k yapt ktan sonra Sebilürre âd’ n, Kastamonu’da ne redilmesine karar verirler. Derginin burada yay mlanma nedenini de
u sat rlarla aç klarlar:
“-ngilizler merkez-i hilafeti i gal ve zulüm ve tazyiklerini artt rd lar. Maddî, manevî bütün hürriyet-i -slâmiye’yi selb ettiler. Her eyi tahakküm ve iradeleri
alt na ald lar. Bunun üzerine Müslümanl ' ve Müslümanlar n hukukunu müdafaa hususunda hiçbir tesir alt nda kalmayarak daima istiklâl-i efkâr n muhafaza
etmi bulunan Sebilürre âd’ n -stanbul’da ne rine imkân kalmad . Onun için
inayet-i Hak’la risalemizi bugünden itibaren Anadolu’da ne retmeye ba l yoruz”
(Sebilürre âd, Aded: 464:264).
Bu ekilde, derginin 464 say l (25 Te rini Sani 1920/15 Rebiülevvel 1336)
tarihli nüshas Kastamonu’da yay mlan r. Bu nüsha, Anadolu’da da' t lmak üzere
bütün vilayet, sancak ve kazalardaki valilere, mutasarr f ve müftülere gere'i kadar gönderirler (Karan, 1957a:333–334). Mehmet Âkif Kastamonu’da bulundu'u
s rada bir yandan E ref Edib’le beraber derginin ne riyle ilgilenirken bir yandan da
Milli Mücadele hakk nda Anadolu halk n ayd nlatmak, onlara moral ve heyecan
vermek için 19 Te rinisani 1336/1920 Cuma günü Nasrullah Camii’nde bir konu ma yapar. Akif, bu konu mas nda (vaaz), milli mücadelenin gerçek mahiyetinden, milli birli'i koruyarak canla ba la sava man n Türk milleti için hayati bir
vazife oldu'undan; Sevr Muahedesi’ni kabul etmenin Türk milleti için ölümden
ba ka bir ey olmad ' ndan bahseder. Akif’în bu konu mas E ref Edib taraf ndan
not edilmi ve daha sonra bas lm t r (Sebilürre âd, S. 464, s. 256–258; Ersoy;
1944: 204–229). Akif’in bu konu mas halk üzerinde olumlu etki yarat nca Ankara’daki milli hükümet, kendisinden Kastamonu ilçelerinde de ayn ba'lamda hitabelerde bulunmas n rica eder. Akif bu rica üzerine Kastamonu’nun belli ba l
ilçelerini dola arak oralarda da halka Sevr Muahedesi’nin kabul edilemeyece'i
konusunda ayd nlat c hitabelerde bulunur (Bkz. “Kastamonu Kazalar nda” 10
Kânunusani 1336/1920; Ersoy, 1944:240–250). Akif’in buralarda yapt ' bu çe it
hitabeler Sebilürre âd’da yay mlan r. Ard ndan kitap eklinde hükümet taraf ndan
on binlerce nüsha bas larak muhtelif cephelere da' t lm ve Anadolu’nun deyim
yerindeyse bütün camilerinde, bütün ordugâhlar nda okunmu tur. Örnek olarak
Diyarbak r Cephesi Kumandan Nihat Pa a’dan gelen bir telgrafta öyle denilmektedir:
“Kastamonuda Sebilürre âda: Nasrullah Cami erifinde irat buyurdu'unuz
mev’izay hâvi mecmuan z Diyar Bekir’in camii kebirinde cuma namaz ndan
sonra k raet edilerek bütün müminler envar maneviyesinden hisseyâb tenevvür
edilerek tefeyyüz etmi lerdir. Fakat bu istifade pek mahdud kalaca' ndan hudut
m nt kas n te kil eden el Aziz, Diyar Bekir, Bitlis, Van vilayetleriyle civar mutasarr fl klar halk da nasiybedar edilmek ve erefiyle hukuku do'rudan do'ruya
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sizlere âid olmak üzere Diyar Bekir matbaas nda tab ve teksir ettirilerek bütün
cepheye tevzi edilmi tir. Cenab- Hak mesai-i din ve vatanperverânemizi me kur
eylemesi temennisi ile ihtiramat m takdim eylerim.” 10–2–327. El-Cezire Kumandan Nihad (Karan, 1957b:31).
Mehmet Akif ve E ref Edib’in yakla k bir ay kald ' süre zarf nda
Sebilürre âd’in üç say s (464, 465, 466. nüshalar ) Kastamonu’da ne redilir. Derginin sahibi ve ba yazar 25 Aral k 1920 tarihinde kli elerle beraber Kastamonu’dan ayr l p Ankara’ya gelir. Böylece 3 $ubat 1921’den itibaren Sebilürre âd
Ankara’da ç kmaya ba lar. Sebilürre âd’ n, Kastamonu’daki hizmetlerini takdir
eden ba kumandan Mustafa Kemal, E ref Bey’le Âkif Bey’i görü meye ça' r r. Bu
görü mede Mustafa Kemal:
“Kastamonu’daki vatanperverâne mesainizden çok memnun oldum. Sevr
Muahedesi’nin memleket için ne kadar feci bir idam hükmü oldu'unu
Sebilürre âd kadar hiçbir gazete memlekete ne redemedi. Manevi cephemizin
kuvvetlenmesine Sebilüürre ad’ n büyük hizmeti oldu. Her ikinize de bilhassa
te ekkür ederim. Ben sizin daha -stanbul’dayken de Milli Mücadelemize yapt ' n z hizmetlerinizi bilirim. Kastamonu’dayken geçirdi'iniz kaza da ayan teessüftür. Valinin ahsî endi eleri hükümeti a rtt , yanl karara sevketti. Geçmi olsun. Böyle zamanlarda hatalara bak lmaz, sizin samimiyetinizi, milli davaya candan ba'l l ' n z Anadolu’da ne retti'iniz nüshalar tamam yla gösterdi” der.
Akif pek konu mam t r. ‘Çok aç k ve fazla konu an’ E ref Edib olmu tur.
Abdülmecid Efendi’nin Anadolu’ya gelmekten niçin vazgeçti'ini de konu urlar.
Bunun yan nda -slâm Birli'i konusu da dile getirilir ve Ankara’da bir kongrenin
yap lmas kararla t r l r. E ref Edib bu hususta unlar yazar: “Anadolu’da bir
-slâm Kongresinin te kili o kadar mühim bir hadisedir ki, bütün Müslüman efkâr
üzerinde azim tesirler husûle getirecek, bütün me’yûs gönüllere yeni bir nefha-i
ümit ve hayat bah edecektir” (E ref Edib, 1337, :34–35). E ref Edib’in yaz lar
do'rultusunda Matbuat Müdürü Hüseyin Rag p Bey de Hakimiyet-i Milliye’de
-slâm Kongresi dü üncesini destekler. Bu çal malar sürerken Hüseyin Rag p,
Mustafa Kemal’den bir emir getirir: “Pa a böyle bir kongrenin burada toplanmas n çok emniyetli telakki etti. Derhal bir büronun te kil etmesini emretti. Sen,
Akif Bey, $er’iyye Vekili Mustafa Fehmi Efendi, Ba katip Recep Bey, dördünüzün
bu i le me gul olmas n tensip buyurdular. Yar n derhal Recep Bey’le temas ediniz, i e ba lay n z.” (Arabac , 2004:112)
Bunun üzerine E ref Edib hemen Mehmet Akif’le görü ür. Ertesi gün dört
görevli, -stasyon binas nda, kongrenin esaslar n görü mek üzere toplan rlar ve
aralar nda i bölümü yaparak bir karara var rlar. Ancak Eski ehir Bozgunu dolay s yla bu i akîm kal r.
Eski ehir ve Kütahya bozgunlar üzerine, devlet merkezinin güvende olmad ' ve bu yüzden Anadolu’nun ortalar na do'ru ta nmas dü üncesi ortaya
ç kar. Bunun için dü ünülen yer Kayseri’dir bu yüzden oraya nakiller ba lar. Mec-
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liste yap lan tart malar sonucunda, ordunun Sakarya’da müdafaas fikri galip
gelince, Âkif, E ref Edib’e “Sen kli eyi al, Kayseri’ye git, Sebilürre âd’ orada ç kar.
Arkam zdaki Müslümanlar ye’se dü mesinler Sakarya in aallah dü mana mezar
olacakt r” der (E ref Edib, 1962:183). E ref Edib, Kayseri’ye do'ru gidecek ailelerin
ba nda oldu'u halde Sebilürre âd’ n kli elerini ve Kastamonu ve Ankara’da ç kan
say lar ndan bir çuval kadar koleksiyon yaparak yan na al r (Arabac , 2004:112).
Bu s rada yurdun ço'u yerinde oldu'u gibi Kayseri halk nda da bir endi e ve
ümitsizlik havas yay lmaktad r. Bunun bertaraf edilmesi hususunda Kayseri
Mutasarr f Kemal (Gedeleç) Bey, E ref Edib’e:
“Sebilürre âd nam na burada bir beyanname ne retseniz çok iyi olacak.
Sebilürre âd’a kar halk n muhabbet ve itimad var, burada ve civar kazalarda
da' t r z. Bugün halk çözülmekten, da' lmaktan koruyacak, ilahi sesten ba ka bir
ey yok” diye bir ricada bulunur.
Bu rica üzerine E ref Edib, hemen gidip bir beyanname haz rlar; vilayet
matbaas nda dizdirilir, el ile çevrilen bask makinesinde, hay rl akibetler temennisiyle, bizzat kendisinin yard mlar yla onbinlerce nüshan n bas m gerçekle tirilir. 1 Eylül 1337/1921 tarihinde bas lan bu beyannameler sabaha kar , vilayet
matbaas önünde bekletilen atl lar taraf ndan bütün civar kazalara, nahiyelere ve
köylere da' t lm t r. Ayn ekilde bas larak ço'alt lan beyanname 2 Eylül
1337/1921 tarihinde Kayseri Hükümet Kona' önünde düzenlenen mitingte
okunmu ve Kayseri halk na da' t lm t r (Beyannamenin metni için bkz.
Sebilürre âd, C. VII, S. 158, A'ustos 1953, s. 114-.116; Karan, 1957c:105). Ard ndan Kastamonu mebusu Ali $ükrü Bey de Kayseri Ulu Camii’de halk üzerinde
tesir edici bir hitabede bulunur. Hitabesinde ayet ve hadislerden örnekler vererek
halk birlik ve beraberlik içinde mücadeleye ça' r r. E ref Edib bu konu may not
al r. Sebilürre âd’ n bir nüshas n Kayseri’de ç kar p, ba tanba a bu konu maya
ay r r. Bu haliyle derginin 24 Eylül 1337 tarih ve 490 Numaral Kayseri bask s
sadece bu konu may içerir vaziyette yay mlan r.
Sakarya Zaferi’nden sonra E ref Edip, dergi kli eleri ve say lar n bir-iki çuvala doldurup, Kayseri halk ve yöneticileriyle vedala t ktan sonra Ankara’ya
döner. Derginin Ankara’daki ilk idare yeri -stiklal Mar ’n n yaz ld ' Taceddin
Dergâh d r. Daha sonra “Ankara’da Hürriyet Oteli kar s ndaki sokak” olarak yer
de'i tirir. Bas ld ' yer ise ‘Matbuat ve -stihbarat’ isminde bir devlet matbaas d r.
Bununla birlikte derginin yay n politikas nda herhangi bir de'i iklik gözlenmez
(Arabac , 1997:113). Yani dergi -slâmc nitelikte yay m yapmaya devam etmektedir.
Sebilürre âd, ayn ekilde, zafere kadar Ankara’da yay mlanmaya devam
etmi tir. Ancak derginin ba yazar Mehmet Akif’in ikinci mecliste yer almamas
nedeniyle, dergi ekibi Ankara’dan ayr lma karar al r. Karar neticesinde dergi, 1923
May s ay ndan itibaren yeniden -stanbul’da yay mlanmaya ba lam ve yakla k
iki y l sürmü tür.

Uzun Soluklu slâmc Bir Dergi: Sebilürre"âd

167

1925 y l nda patlak veren $eyh Said -syan münasebetiyle ç kar lan Takrir-i
Sükûn Kanunu, hükümetin, birço'u Terakkiperver Cumhuriyet F rkas yanl s
çe itli gazete ve dergiyi kapatmas n mümkün k lar. Tevhid-i Efkâr, -stiklâl,
-stikbâl, Son Telgraf, Ayd nl k, Orak Çekiç, Tanin, Vatan, Yolda , Presse de Soir,
Resimli Ay, Millet, Sada-y Hak, Do'ru Öz, Tok Söz, Sayha vb. gibi gazete ve
dergilerle birlikte Sebilürre âd da kapat lanlar aras ndad r. 1925’te yeniden kurulan -stiklâl Mahkemeleri, do'udaki isyana dolayl te vikleri olmas gerekçesiyle,
birçok gazeteci gibi, derginin mes’ul müdürü E ref Edib’in tutuklanmas na ve
yarg lanmas na karar verir (Tunçay:1983:212). E ref Edib, uzun süren bu yarg lanma hat rat n “Sebilürre âd’ n Roman : Sebilürre âd -stiklal Mahkemelerinde”
unvan yla Aral k 1958’den ba layarak May s 1963’te biten 42 k s m halinde üçüncü dönem Sebilürre âd’da yay mlam t r. Kendi ifadelerine göre sadece $ark -stiklal Mahkemelerinde 87 gün süren yarg lama süreci Ankara’dan gelen beraet üzerine sona erer. Mes’ul müdürünün beraetine ra'men Sebilürre âd, 5 Mart 1925
tarihinde al nan bir kararla yay m na süresiz ara vermek zorunda kalm t r. Bu
zamana kadar yay mlanan say lar 25 ciltte toplanm t r.
iii. Üçüncü Dönem: Yeni Sebilürre âd
Sebilürre âd, 22 y l süren bir aradan sonra May s 1948’te yeni harflerle yeniden ç kmaya ba lam t r. -lk ç kt ' nda haftal k; Kas m 1949’dan itibaren ise on
be günde bir yay mlan r.
En üstte ba l k kli esinin bulundu'u kapakta, Hattat Urfal Behcet Efendi’nin, Celi Sülüs “Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi vesellem” yaz l d r. Say ve
fiyat n n belirtildi'i kapakta, dergide yer alan makale ba l klar ve yazar adlar yer
al r. -kinci sayfada ise ba l ' n hemen alt nda derginin kimlik bilgileri vard r. “Siyasî, Dinî, -lmî, Edebî, Ahlâkî, Haftal k Mecmua” ifadesi yine bulunmaktad r.
Sahibi ve yaz i lerini fiilen idare eden E ref Edib’tir (Daha sonraki say larda Sahibi: E ref Edib; Yaz i lerini fiilen idare eden M. Kâmil Fergan ifadesi yaz l d r). -ki
kutucuktan birinde “-darehane: -stanbul, Ankara Caddesi, No. 87, Âsâr- -lmiye
Kütüphanesi. Telgraf adres: -stanbul –Asâr- -lmiye. Bas ld ' yer: Saka Matbaas ;
C. 1, No: 1-May s 1948” gibi bilgiler, di'erinde de abone artlar verilmi tir: 1–50
nüshadan ibaret seneli'i 12.5 lira, alt ayl ' 625 kuru , ecnebi memleketler için 15
lira. Abone bedeli pe indir. *Adres tebdili 25 kuru ücrete tabidir.” -fadeleri yer
almaktad r.
Ba yazar E ref Edib’in kaleminden ç kt ' anla lan çerçeve içine al nm
“Allah n -nayetiyle Sebilürre âd’a Ba l yoruz” unvanl ba yaz da, derginin ç k
nedenlerinden, ülkenin içinde bulundu'u durumdan ve projelerinden heyecanla
bahsedilmektedir.
“Sebilürre âd kapanal tam 22 sene oldu. Bu müddet içinde nice hadiseler
cereyan etti. Dine kar o günden itibaren ba layan bask hareketi, zaman oldu ki
en iddetli dereceyi buldu. Farmasonlu'un dine ve din ehline kar açt ' harb,
mânevî sahay harâbezâra çevirdi. Bütün din müesseselerinin kap lar na zincirler
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vuruldu. Bütün mekteplerden din dersleri kald r ld . Bütün Halkevlerine din kitaplar (n n) girmesi menedildi. -ntikam ate iyle ruhlar yanan, gözleri k pk z l bir
hale gelen farmasonluk, azg nl ' n o dereceye getirdi ki, din kitaplar ndan
âyetleri kald rd , camilerde h fz- Kur’an’la me gul olanlar cürmüme hutla suçland rd . Laiklik nikab na bürünerek komünizmin temellerini kurma'a çal t .
Dalâlet rüzgâr bir semmi katil gibi ortal ' kast , kavurdu. E'er Atatürk’ün himmetiyle farmasonluk la'vedilmemi olsayd , kim bilir daha neler yapacaklar; yapt racaklard ?
$imdi bir yang n yerinde dola r gibi millet ve hükümet, bu harabeler aras nda y k lan enkaz toplama'a, bu k r k dökük eylerle yeni bir bina kurma'a
çal yor. -fratlar bertaraf oluyor. Gasbolunan haklardan ve din hürriyetinin teminine u'ra l yor.
$imdi memleketin muhtelif yerlerinden, birbirinden uzak mahallerinden
ayn ses geliyor: Art k Sebilürre âd ç kma'a ba las n!..
Madem ki millet, imanl ve faziletli asil Müslüman Türk Milleti, onun
ç kmas n istiyor, ondan hizmet bekliyor; biz de umumi arzuya uyarak, Allah’ n
inayet ve tevfikine güvenerek, bugünden itibaren Sebilürre âd’ yeniden ne re
haz rl yoruz. Bu bir ba’s ba’delmevttir. Milletin manevi varl ' n hançerleyenler,
art k Sebilürre âd bir daha dirilemez, demi lerdi. Fakat Allah’ n inayetiyle dirildi
i te” (Sebilürre âd, May s:1948:1–4).
Asil Müslüman Türk Milletinin yo'un iste'i ve Allah’ n yard m yla yeniden ç kmaya ba lad klar n ifade eden ba yaz n n devam nda, milletlerin hayat nda bu tür dalalet, küfür ve ilhad azg nl klar n n olabilece'inden, bunlar n bir ilahi
imtihan oldu'undan bahsedilmektedir. Milletlerin hayat nda dalâlet devirleri
oldu'u gibi hidayet devirleri olmu tur. Bu bir tür toplumsal tasfiyedir. Bu sayede
milli bünye, manevi varl ' n kemiren kurtlar silkinip atar, çürümekten kurtulur.
Onun içindir ki her dalâlet devrini bir hidayet takip eder. Art k imtihan dönemi
sona ermi tir. Bütün maneviyat dü manlar n n taarruzlar k r lm , millet din ve
vicdan hürriyetine kavu mu tur. Din üzerindeki bask lar kalkacakt r. Mademki
zümre tahakkümü bertaraf oluyor, demokrasi geli iyor, siyasi alanda oldu'u gibi
dinî alanda da milli hâkimiyet teessüs edecektir. Öyleyse yap lacak ey ümitsizli'e dü meden çal makt r. Bu da ancak devlet millet elbirli'iyle olacakt r. Millet
meclisinin arzusu ve hükümetin himmetiyle, kapat lan dini kurumlar aç lacak,
okullara din dersleri konacak, çocuklar dinlerini ö'reneceklerdir.
Dergi, din ve vicdan hürriyetine, insan haklar na, demokrasiye ve laikli'e
ayk r ne kadar kanun varsa Büyük Millet Meclisi’nin bunlar kald rmas ndan
yanad r. Memleketimizde ya ayan H ristiyanlar, Yahudiler dinlerini nas l istedikleri gibi ya yorlarsa Müslüman Türkler de ibadetlerini, ezanlar n , tekbirlerini
istedikleri dilde yapabilmelidir, görü ünü dile getirmektedir. “Aradan yirmi y l
geçti'i halde, millet, yine onu ar yor ve bekliyor. Sanki o, din hürriyetinin sembolüdür!”
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Sebilürre âd hem yeniden ne re ba lamas ndan, hem de ülkenin bu hale
gelmesinden dolay ükretmektedir. Milletin maddî, manevî ilerlemesi ve geli mesi için elden gelen hizmeti yerine getirmeyi en önemli görev bilmektedir. Fakat bu
konuda okuyuculardan da gayret ve yard m beklemektedir.
Sebilürre âd üçüncü döneminde kurumla may zaruri görmektedir. Bunun
için ilkin sermayesi en az iki yüz lira olan -slâm-Türk Anonim $irketi kurma çal malar na ba lam t r. Zaten bu sermayenin yar s na yak n bir k sm n ödemeye
haz r olduklar n baz ‘hamiyetli Müslümanlar’ söz vermi lerdir. Bir matbaa in â
etmek, gerekli makineleri sat n almak, kâ' tlar arac s z do'rudan fabrikalardan
getirtmek, muhtelif katmanlardaki okuyucular için dini eserler telif, tercüme ve
ne retmek, -slâm-Türk Ansiklopedisi’nin yay m na h z vermek, bunun için burada oldu'u gibi M s r, Ba'dat ve Hindistan’da da birer tahrir heyeti olu turmak,
-slâm dünyas matbuat n , telifat n takip ve celbetmek, haftal k gazete ç karmak,
bütün dini ne riyat bir arada toplamak bu irketin yapaca' i ler aras ndad r.
Ancak bu kadar geni bir i alan na sahip bir olu um bireysel çabalarla olacak bir
ey de'ildir. Bunlar ancak bir irket yapabilir. Hem bu irket büyük hizmetler ifa
etmekle birlikte hissedarlar na kar pay da da' tacakt r. Öte yandan özellikle misyonerler ve buna benzer olu umlar ‘milyon sermayeli irketler’ sayesinde ülkemize kadar gelip dinlerini yaymak amac yla çal rlarken, Müslümanlar n imdiye
kadar en küçük bir irket kuramay lar esef vericidir. Müslümanlarda millî ve
dinî uur uyanm t r. Ancak bu uurun fiiliyata geçmesi için okuyuculara büyük
i dü mektedir. Her eyden evvel okuyucular n Sebilürre âd’ n yay mlar na kar
ciddi bir ilgi göstermeleri gerekmektedir. Bu manada dergi okuyucular ndan ricalarda bulunmaktad r. Bunlardan ilki abonelerin dergi ücretlerini hemen yat r p
borçlar n kapatmalar na dairdir. -kincisi Sebilürre âd’ n tekrar yay ma ba lad ' n
bütün Müslümanlara duyurmak ve abone olmak arzusunu duyanlar n isim ve
adreslerini idareye bildirmektir. Üçüncüsü de her okuyucunun en az üç ki iyi
abone yapmak için faaliyet göstermeleridir (Sebilürre âd, May s 1948:4–6).
Sebilürre âd’ n Haziran-1948 tarihli 5. say s nda, “Uzun bir fas ladan sonra,
Sebilürre âd’ n yeniden ç kmaya ba lamas ndan dolay memleketin her taraf ndan
tebriklerin geldi'ini”; ayr ca “okuyucular n yüksek ve derin teveccühlerini sözde
b rakmayarak birçok insan abone yapmak suretiyle fiilen gösterdiklerini’ bu ‘samimi teveccüh ve iltifat tufan n n’ kendilerini mütehassis etti'i” ifade edilmektedir. “Be inci cilde ba larken” ba l kl ba yaz da daha önceden ilan ettikleri irketle me faaliyetine kat l mlar n artt ' , imdiye kadar 250 bin liral k hisse sat n
al nd ' duyurulmaktad r (Sebilürre âd, 1951:2–4). Daha sonraki baz say larda ise
abonelerin ödemelerini zaman nda yapmad klar na ili kin yak nmalar yay mlanm ; bu yüzden -slâm-Türk Ansiklopedisi’nin yay m na son verdikleri ifade edilmi tir. Buna göre, E ref Edib ve arkada lar n n yay mlad ' -slâm-Türk Ansiklopedisi 74. formadan itibaren kesilmi oluyordu (Sebilürre âd, 1956: 2–4). Bunun
yan s ra derginin okuyucular na duyurdu'u irketle me projesi de gerçekle tiri-
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lememi ve bütün masraf ve yükümlülükler yine büyük oranda E ref Edib ile o'lu
Kamil Fergan’ n üzerine kalm t r.
Bu dönem Sebilürre âd dergisinin yazar kadrosu da zaman n tan nm -slâmc yazarlar ndan olu uyordu. Mehmed Âkif vefat etmi olmakla birlikte yaz lar yay mlanmaya devam etmi tir. E ref Edib, Ahmet Hamdi Akseki, Cevat Rifat
Atilhan, Ali Fuat Ba gil, Ömer Nasuhi Bilmen, Yusuf Ziya Ça'l , Kamil Miras,
Ömer R za Do'rul, Hasan Basri Çantay, Tahir Harimi Balc o'lu, M. Raif Ogan,
Kemal Ku çu, Yusuf Ziya Kösemen vb. gibi yazarlar çok say da yaz lar yla dikkat
çekmektedir. Bunun yan s ra -zmirli -smail Hakk , -smail Fenni, Peyami Safa,
Fethi Teveto'lu, Mümtaz Turhan, A. Nihad Tarlan, N. Sami Banarl , Yusuf Ziya
Yörükan ve Nurettin Topçu gibi birçok isim dergide yaz yay mlam lard r. Bunlar n yan s ra dergide kad n yazarlar n eskiye nazaran daha s k yer ald ' dikkat
çekmektedir.
Üçüncü dönem dergide ço'u say n n kapa' nda bir hat yer almakta; bunun
yan nda kapaklarda çe itli resimlerin bas ld ' görülmektedir. Mesela Say :52’de
Muhammed -kbal’in resmi; Say : 159’da Yeni Müslüman Olmu -ngilizler ba l '
alt nda, bir erkek ve bir kad n resmi bas lm t r. Öte yandan üçüncü dönem
Sebilürre âd’da ilk dönemindeki hâline göre bir düzen ve intizam eksikli'i oldu'u
söylenebilir. Bu cümleden olarak yeni dönem Sebilürre âd’da çok say da dizgi ve
bask hatalar n n oldu'u göze çarpmaktad r.
Bu dönemdeki Sebilürre âd’ n yine o günün popüler dergilerinden biri olmakla birlikte eski etki ve a' rl ' n koruyamad ' n söylemek mümkündür.
II. BAZI SOSYO-KÜLTÜREL PROBLEMLERE YAKLA IMI
Burada ele alaca' m z baz konu ve kavramlar n her biri hiç üphesiz ayr
bir çal man n konusu olabilecek ölçüde geni ve önemli olmas na kar n biz bunlar ba ka bir makaleye erteleyerek imdilik öz halinde incelemeyi dü ünüyoruz.
i. Milliyetçilik
Derginin Milliyetçilik konusunda farkl yakla mlar içinde olmu tur. Erken
dönemde yazar kadrosunda yer alan Gaspral -smail Bey, Ahmet Agayef, Ayaz
-shaki, Yusuf Akçura gibi Rusya’dan Türkiye’ye gelmi Türkçü ayd nlar n etkisiyle Türk Modernizmi, Türkçülük ve Turanc l k konusunda dergide çok say da yaz
görülmü tür. Ancak Osmanl Devleti’nin I. Dünya Sava ’na girmesi ve Mekke
Emiri $erif Hüseyin’in, Osmanl Devleti’ne kar ayaklanmas ve nihayetinde
devletin parçalanmaya gitmesiyle, dergi, her türlü milliyetçilik anlay n reddetmi ve milliyetçili'e antitez olarak Müslümanlar n birli'ini ve Osmanl lar’ n hilafet üzerindeki haklar n savunur hale gelmi tir (Çebi:242). Daha önce ifade etti'imiz üzere Milli Mücadele s ras nda Sebilürre ad, ülkenin kurtulmas için Milliyetçilik vurgusu üzerinde durmu tur. Bununla birlikte dergi -slamc ideolojik
çizgisinden yana a' rl ' n korumu tur. Debus’nun da ifade etti'i üzere dergi,
millet anlay na dayal Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmas yla birlikte,
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millî kimli'in tan mlanmas nda dinî unsurlar n belirleyici olmas gerekti'ini sütunlar nda vurgulamay ye'lemi tir (Çebi:242).
ii. slamc:l:k ve Bat:l:la-ma
Dergi, ba tan beri ifade etti'imiz gibi büyük oranda -slâmc ak ma mensup
ayd n ve devlet adamlar n n yer ald ' bir yay m organ d r. Bu cümleden hareketle
-slamc l ' n tan m n yapmak gerekir. Tecdid, slah, ittihad- -slâm, ihyâ,
Pan-slâmizm gibi kelime ve terkiplerin kar l ' olarak kullan lan -slâmc l k, 19. ve
20. Yüzy lda bat ’n n meydan okumalar na, sömürgecili'e kar siyasal; pozitivizme, materyalizme, oryantalizme kar bilimsel ve felsefî; modernle me ad na
uygulanan Bat l la ma siyasetine kar kültürel ve sosyal bir cevap verme tarz
olarak beliren ve -slâm dünyas n n içinde bulundu'u kötü durumdan kurtulup,
yeniden eski gücüne kavu abilmesi için -slâm’ n siyasî, bilimsel, kültürel, toplumsal bak mdan yeterli potansiyele sahip oldu'unu; ancak bunun için Müslümanlar n din ve inanç anlay lar n n de'i mesi gerekti'ini savunan ve bütün Müslümanlar n birle melerini amaçlayan, aktivist, idealist, modern, savunmac ve eklektik yönleri olan siyaî, dü ünsel ve bilimsel çabalar n, çözüm aray lar n n ve
giri imlerin ad olarak tan mlanabilir (Kara, 1987:XX-XXI; Efe, 2002:93). -slâmc
ak m n önde gelen isimlerinden ve dergi yazarlar ndan Said Halim Pa a da -slâmla mak ba l ' yla yay mlad ' bir dizi makalesinde bu hususta aç klay c bilgiler
vermektedir. Ona göre -slâmla mak, “-slâm’ n itikad, ahlâk ve siyaset esaslar n
daima zaman ve çevrenin ihtiyaçlar na en uygun ekilde yorumlayarak ona göre
vaziyet al tan ibarettir” (Said Halim Pa a, 1334:255–257).
-slâmc lara göre, -slâm dini en mükemmel bir dindir. Do'as gere'i bütün
zaman ve mekânlara hitap eder. Geldi'i günden k yamete kadar de'i meyecek bir
yap ya sahiptir. Çünkü -slâm hakikatin ta kendisidir. Bundan dolay modern
zamanlarda dahi bütün donan m yla var olmaya devam edecektir. Modernli'e,
tekâmüle ait ne varsa bunlar potansiyel olarak -slâm’da mevcuttur. Peki böyleyse
-slâm dünyas modern zamanlarda niçin gerilemi tir? Niçin -slâm ülkeleri ekonomik aç dan s k nt ya amaktad r? Müslümanlar nas l kalk nabilir? -slâm terakkiye mani midir? Neden bu ülkelerin büyük bir k sm Bat l güçlerin istilas , i galleri ve sömürgeleri alt nda inlemektedir? -slâm ülkelerindeki istibdad ve cehaleti
körükleyen nedenler nelerdir? Hurafeler, bid’atler ve gelenekler neden dinin önüne geçmi tir? Müslümanlar birle tirmek için neler yap labilir? -limle -slâm aras nda çat ma var m d r? -slâm toplumlar n n ilerlemesi için gerekli usûl ve esaslar
nelerdir? Din-dünya; din ve devlet problemi nas l çözülür? -slâmiyet ile (Bat )
medeniyet(i) birle tirilebilir mi? -çtihad’ n gerekli olup olmad ' vb. gibi sorulara
cevap aram lard r. Bu temel sorunsallar etraf nda görü bildiren -slâmc lar, -slâm’ anlatma biçiminin, dinî bilimlerin, modern ça' n geli me ve ihtiyaçlar na
cevap verecek tarzda yeniden ele al nmas gerekti'i üzerinde durmu lard r. Dergide, M. Abduh, Ferid Vecdî ve Abdülaziz Çavi gibi ça'da -slâm dü üncesinde
oldukça etkili olmu , akl ön plana ç karan ve dinî bir slah n yap lmas gerekti'ini
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vurgulayan yazarlar n fikirleri taraftar toplam t r. M. Âkif, Aksekili Ahmed
Hamdi ve Bereketzade -smail Hakk buna örnek olarak verilebilir (Merto'lu,
2001:20–27) Dergide dinin bid’at ve hurafelerden ay klanarak asl na döndürülmesinin lüzumu, de'i en dünya artlar nda -slâm’ n dinamizmini ve otoritesini temsil eden içtihad n gereklili'ini savunan yazarlar oldu'u gibi, -slâm dininin yenilenmesi gerekti'i dü üncesine muhalif yazarlar da vard r. Buradan hareketle,
dergide yenile meci ve muhafazakâr kanad n yer ald ' ve iki kesim aras nda s k
s k polemiklerin ya and ' söylenebilir.
Sebilürre âd dergisi bir yandan -slâm’ n yükselmesi için çal rken, bir yandan da ona dil uzatanlara da gerekli cevaplar verme gayreti içinde olmu tur. Bu
gayretlerinden dolay belli bir taraftar kitlesine sahip olmu tur: “Bu itibarla S ratMüstakim-Sebilürre âd, memleketimizde ve bütün -slâm dünyas nda mümtâz bir
mevki ihraz etmi , çok geni mikyasta yay lm , hemen her Müslüman hanesine
girmi tir” (E ref Edib, 1958:2–12).
-slâmc lar n zihin dünyas nda Bat problemi, belki de psikolojik alg lamadan dolay olsa gerek, hep bir kar la t rma konusu olmu tur. -slâmc lar H ristiyan Bat ile Müslüman Do'uyu mukayese ederek, kendileri için bir motivasyon
gücü olu turmaya ve ideolojik argüman elde etmeye çal m lard r. Dergi çevresine göre, muhte em mazisiyle Müslüman do'u, her zaman H ristiyan Bat dan
üstündür. Bugün Bat n n görece olarak geli mi , ilerlemi olmas , dinlerinin verdi'i dünya görü ünden kaynaklanmamaktad r. Buna kar n -slâm dünyas n n içinde bulundu'u s k nt l durumun ba sebebi dinden de'il; bizzat onu ya ayan
insanlar n onu alg lay ve ya ay lar ndaki eksikliklerinden, kendi tembellik ve
cehaletlerindendir. E'er Müslümanlar dinlerinin emretti'i gibi ya arlar, gayrete
gelip çal maya ba larlarsa eski güçlerine kavu abilirler. Bunun kar s nda dinlerinden uzakla rlarsa, her alanda geri kalmaya mahkumdurlar. Yine -slâmc lara
göre Bat her alanda ilerlemi olmas na kar n ahlâk, aile kurumu ve adalet, e itlik, payla m vb. gibi baz de'erleri yitirmi tir. Bunun kar s nda Do'u toplumlar nda ise içinde bulunulan e'itimsizlik ve yoksullu'a ra'men ahlâk hâlâ en yüce
de'er olarak var olmaya devam etmektedir (Ça'an, 2008:7898).
Sebilürre âd dergisi, Bat medeniyetini gülüyle dikeniyle almay tavsiye
eden Bat c ayd nlara kar olumsuz bir tav r belirlemi tir. Dergi, Bat n n bilim ve
teknoloji alan nda üstün oldu'unu; bu alanlardaki kazan mlar n tereddütsüz
al nabilece'ini fakat de'erlerinin d ar da b rak lmas gerekti'ini vurgulamaktad r.
Türk toplum yap s n n, muas r seviyeye ç karken yabanc varl klar kar s nda
eriyip yok olmamas için millî ahsiyetini muhafaza etmesi gerekti'i konusunda
fikirler serdetmi tir. Derginin amaçlar ndan birisi de, Avrupal lar n geli me ve
ilerleme s rlar n anlamak, Avrupa medeniyetinin ne gibi eylerini almam z gerekti'ini belirlemek, -slâm ahlâk dâhilinde fikir, san’at, ticaret yönünden ilerlemek
için iktiza eden esaslar tetkik etmektir. Bu amaç do'rultusunda hareket eden
dergi çevresi, ‘Avrupa maârif ve terakkiyât ndan Müslümanlar haberdar ederek
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nazar- intibahlar na açmak’ için dil bilen baz ki ileri Avrupa’ya göndermek gerekti'i dü üncesini ortaya atm ve bunu gerçekle tirmi tir.
E ref Edib’e göre memleket, Tanzimat ve Me rutiyet devirlerinde Bat c
zümreler taraf ndan kötü idare edilmi , slahatlar ad at nda milli bünyemize
uygun olmayan birtak m çabalar n içerisine girilmi tir. Bat c zümre, millet ve
memleketin yükselmesi için dinden/-slâm’dan uzakla maktan, mutlak surette
garpl la maktan ba ka kurtulu çaresi kalmad ' dü üncesindedir. -slâmc çevreye
göre bu dü ünce yanl t r. E ref Edib öyle diyor: “Garp irfan ve medeniyetiyle
yeti en bu zümreden bekledi'imiz, garb n müspet ilimlerini, âlet ve sanata müteallik fenlerini memlekete getirmek ve tatbik etmekten ba ka bir ey de'ildi. Çünkü içtimaiyat m z ve ahlâkiyat m z en sa'lam temeller üzerine kurulmu tur.
Memleketimizde görülen umumî dü künlük, müspet ilimlerdeki bilgisizli'imizin,
alet ve sanata müteallik fenlerdeki yoksunlu'umuzun bir neticesi idi” (E ref Edib,
1958:11).
iii. Sosyolojiye Bak:-:
S rat- Müstakim dergisinde -çtimaiyât (Sosyoloji) ile ilgili pek fazla makale
görülmemektedir. Buna kar n Sebilürre âd mecmuas nda daha önce de ifade edildi'i üzere -ctimaiyât adl bir sütun mevcuttur ve burada içtimaiyatla ilgili çok
say da makale yay mlanm t r. Bununla birlikte bu makalelere göz gezdirildi'inde
bugünkü anlamda sosyolojik mahiyetli olmad klar n söylemek mümkündür.
Dergi bu hususta unlar söylemektedir:
“Sebilürre âd’ n ictimaiyâttaki mesle'i, umumi olmaktan ziyade husûsî bir
mahiyeti hâiz olacakt r. Fakat böyle olmas ictimaiyât lafz n n muhit oldu'u
mebâhisin büsbütün ihmalini tazammun etmez. Sebil’in sütunlar mânâ-y
umumisi itibar yla mebâhis-i ictimaiyenin kâffesi için aç kt r. Fakat ceride bir
-slâm ceridesi olmak haysiyetiyle en ziyade âlem-i -slâm’a aid mesâil-i ictimaiden
bahs edilecektir. Bundan maksad da uûn- -slâmiyenin münhas ran fünûnictimaiye nokta- nazar ndan tetkiki, muhakemesi de'ildir. Sebil’in sütunlar nda
mevzû-i bahs olacak mesâil-i ictimaiye âlem-i -slâm’da maddeten mevcûd olan
fevâid-i -slâmi müstefid, mehâziri mütezarr r eden mesâil cümlesinden olacakt r.
Çünkü imdilik bizde mevzûu’ olmayan nazariyât ictimaiye ile sütunlar doldurmak harap bir kulübede ikamete mecburiyet var iken saraylara, kâ ânelere
mahsûs in aat planlar n n tetkikiyle me gul olmak kabilindendir. Sebilürre âd,
-slâm’a ait mesâil-i ictimaiyeden bahsetti'i s rada hiçbir zaman cehlin, mânâ-y
me huruyla taassubun delâletine iktidâ etmeyecek; -slâm’ giryevelere dü üren bu
iki delil-i zeliline daima nazar- nefretle bakacakt r” (Sebilürre âd, 1327:7).
Bu do'rultuda dergide cehalet, taassup, terakki, taklit gibi kavramlar s kça
yer alm t r. Bunlar n yan s ra ba ta Garbc l k/Bat c l k/Bat l la ma olmak üzere
taaddüd-i zevcât, feminizm, laiklik, asrilik (ça'da l k), din-devlet i leri gibi sosyolojinin konusu olan çe itli mevzular Ahmed Hamdi Aksekili, Hasan Hikmet,
Mehmed Fahreddin, Mehmed $emseddin, Mehmed Ferid Vecdi, Ç.$.Z., Ethem
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Nejat, Ferid, Hasan Tahsin, Abdullatif Nevzat gibi yazarlar taraf ndan tart lm t r.
iv. Asrilik (Ça<da-l:k) ve Laiklik
Mesela Hasan Hikmet, asrilik/ça'da l k konusunda en çok yaz yazanlardan birisidir. Hikmet, asrili'i öyle tan mlamaktad r: “Beynelmilel mahiyeti hâiz
olan terakkiyât- be eriye ile esâsât ve an’anât- milliyenin telifi ve bu suretle
ahenk-i umumide mütevâzin bir mevki’ ihrâz edilmesidir.” (Hikmet, 1339a:72–
74) Hikmet, bir ba ka yaz s nda da asrili'i öyle tarif etmektedir: “Ruh, anane ve
millî esaslar dâhilinde insanl ' n umumi ilerlemesini takip ederek zaman n ihtiyaçlar na göre bir idare ve mesai tarz vücuda getirebilmektir (Hikmet,
1339b:102–105). Ona göre -slâmiyet potansiyel olarak asrili'e/ça'da l 'a uygun
bir dindir. Ancak bizde ça'da l k bu anlam yla de'il de daha çok milli ve manevi
de'erlerin tahkiri, milli seciyenin inkâr , ahlâki umdelerin ihmali eklinde anlalm t r. Bu yanl anlay Tanzimat’tan beri sürdürülmektedir. Bunun neticesi
olarak Osmanl Devlet adamlar asrile mek/ça'da la mak ad na Avrupa’n n her
eyini taklit eder hale gelmi lerdir. Milli ve manevi de'erleri bir yana b rakarak
tamam yla Bat toplumlar n taklit ise bizim her eyimizle onlara muhtaç olmam za neden olmu tur.
Bat da ortaya ç kan inki af ve ilerlemeleri takip etmek, onlar n ülkemize
gelmesi için çal mak derginin gayelerinden biridir. Sebilürre âd bu vazifeyi ifa
ederken, milletimizin alemdâr- -slâm oldu'unu; bütün Müslüman toplumlar n
rehberi bulundu'unu, hilafet-i -slâmiyenin muhaf z ve bütün ortak menfaatlerin
müdürü oldu'unu daima hat rlayacak ve vahdet-i -slâmiyenin takviyesine, -slâm
toplumlar aras nda hâiz oldu'u mevkiin yükselmesine, Müslümanlar n yekdi'erini tan malar na ve yekdi'erine yard m etmelerine, aralar nda rab ta- muhabbet
ve uhuvvetin kuvvetlenmesine çal aca' na ifade etmektedir (Sebilürre âd C. 22,
Aded:547–548, 2 A'ustos 1339, s.1–3).
Dergi sütunlar nda a r Bat l la may s kça ele tirdi'i gibi, daha sonraki süreçte asrilikle laikli'in birbirinin olmazsa olmazlar ndan kabul edilmesine kar
ç kmaktad r.
Yeni Sebilürre âd dergisi de laikli'in anlam ve do'as üzerinde s kça durmu ; 1950’lerde yap lan ve ya anan tart malara taraf olarak kat lm t r. Laikli'in
ne dinsizlik; ne de dinin devletten tamamen tecrit edilmesi demek olmad ' n
vurgulam t r. Esas olarak 1940’lar n sonunda uygulanan laiklik anlay na da
kar ç km ; laikli'in vicdan özgürlü'ü eklinde anla lmas gerekti'ini dile getirmi tir.
v. Demokrasi
Sebilürre âd demokrasinin feyizli bir kurum oldu'unu söyleyerek bunun
gerçek anlam yla ülkemizde yerle mesini temenni etmektedir. Ancak bu nimetten faydalanmay bilmek laz md r. Yolsuz ve uursuz hareketler, te kilats z ve
ba bo gidi lerin, hiçbir zaman fayda vermeyece'ini söylemektedir. Ba yazar
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E ref Edib’in kaleme ald ' ba yaz da ‘demokrasilerde partilerin te ekkül edece'i’,
siyasi prensipler üzerinde birlikler vücuda getirilece'i, tart malar ve müzakerelerle orta yolun bulunabilece'i bu suretle memleketin ve toplumun hayr na olan
çal malar n kuvvetlenece'i, bunun aksine errin azalaca' ve ortadan kalkaca'
vurgulanmaktad r. Bu sebeple demokrasilerde her bireyin hayr takviye ile yükümlü oldu'u, dolay s yla bu görevi hakk yla yerine getirmeyen bireylerin, hâkimiyet hakk n kaybedecekleri belirtilmektedir (E ref Edib, 1949:2–4). Sözün Özü
ba l kl bir yaz da da “Demokrasi halk hâkimiyetidir. Bu da ekseriyetin iradesidir.
Binaenaleyh her siyasî ve içtimaî müessese bu ekseriyetin mahsulü ve onun küçük mikyasta bir halitas olmak gerekir. Aksi takdirde ise demokrasi anka olur
(Sebilürre âd, C. 1, S.5, Haziran 1948:57). 1950’den sonra gerçek anlamda demokrasiye geçildi'ini ifade eden dergi, “Hürriyet ve Demokrasinin Feyizleri” unvanl
bir makalede, demokrasiye geçi ten önce ve sonra hükümetlerin politikalar aras ndaki farklar belirtmektedir (Sebilürre âd, 1955:79). Derginin yazarlar ndan
Ömer Nasuhi Bilmen de -slâm’la demokrasinin her ikisinin insanlar e it gördü'ünü, milli egemenli'e dayand klar n , devlet ba kanlar n seçimle i ba na getirdiklerini ve me vereti esas ald klar n aç klayan bir makale yay mlayarak görü lerini ayetle desteklemi tir (Bilmen, 1955:79).
Sebilürre âd, -slâm’ n halk yönetebilecek en iyi sistem oldu'unu iddia ederek -slâmi bir düzene olan sadakatini devam ettirmi tir. $eriata olan ba'l l ' n
devam ettirmesi ve dinin temel yap s nda teklif edilebilecek herhangi bir de'i ikli'e (reform) kar ç kmas anlam nda Sebilürre âd’ gelenekçi saymak mümkündür. Buna kar l k milliyetçilik, demokrasi, laiklik kavramlar na yakla m nda da
görülece'i üzere dergi, Türkiye’nin yeni artlar n dikkate alan modern dü ünceler
üretmi tir (Sitembölükba , 1995:171).
Sebilürre âd, siyasi partilere kar tarafs z kalmay tercih etmi tir. Bununla
birlikte 1911’den sonra siyasi partiler kar s ndaki tavr n de'i tirmi tir.
Sebilürre âd’ n -ttihad ve Terakki’ye yönelik ele tirileri esas itibariyle hukuk ve
e'itim alanlar n n laikle tirilmesini öngören bir parti program n n yaz lmas yla
birlikte artm t r. 1948’den sonra yay ma ba layan üçüncü dönem Sebilürre âd,
siyasi partiler kar s nda devaml vurgulad ' tarafs zl ' n de'i tirmi ve Fevzi
Çakmak’ n Millet Partisi ile Cevat R fat Atilhan’ n Türk Muhafazakâr Partisi’ni
destekleme yoluna gitmi , 1950’den sonra da demokrasi vurgusu nedeniyle Adnan Menderes’in Demokrat Partisi’ni desteklemi tir (Çebi, 1997:238–239). Fakat
bu partiyi de yeri geldi'inde tenkit etmekten çekinmemi tir.
vi. E<itim
Dergi, -slâm dünyas n tehdit eden d tehlikeleri de Komünizm, Siyonizm,
Farmasonluk, Misyonerlik, Emperyalizm ve Beynelmilelcilik eklinde belirtmektedir. Sebilürre âd, Bat kültürünün ve yukar da say lan ak mlar n etkisi alt nda
Müslüman gençlerin bu tehlikelerden korunmalar için birtak m önerilerde bulunmaktad r. Sebilürre âd, -slâm dünyas n tehdit eden tehlikeleri iç ve d kaynakl olmak üzere iki k sma ay rmaktad r. -slâm milletlerinin kar la t ' iç tehlikelerin ba nda cehalet gelmektedir. Dergiye göre Müslüman milletlerin hemen
hepsi milli ve modern e'itim-ö'retim sisteminden mahrumdur. Ya Bat taklidi
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mektepler ya da bugünün ihtiyaçlar na cevap veremeyen medreseler. Bu durumdan kurtulmak için dergi, medreselerin slah n veyahut milli bünyeye uygun
modern e'itim kurumlar n n aç lmas n önermektedir. Dergi tarand ' nda medreselerin slah edilmesi hususunda çok say da yaz n n kaleme al nd ' göze çarpar.
Bu yaz larda e'itimde geri kal nd ' kabul edildikten sonra bu geri kal n sebepleri ve çare olarak neler yap laca' üzerinde durulur. Ayr ca dergi, Prens Abbas Halim Pa a’n n çal malar yla, Müslümanl k âleminde ve özelde Osmanl ’da ilmî ve
fikrî uyan n, dolay s yla Müslümanl ' n yükselmesi için Heybeliada’da
Sebilürre âd Mekteb-i -dadisi açma faaliyeti ba lat ld ' n haber vermi tir. Bu
mektebin aç l amaçlar , nizamnamesi ve ders program etrafl bir ekilde yay mlanm t r (Sebilürre âd, Aded 263:34-37; Aded 264:50-52). Bu nizamname incelendi'inde Nizamnameyi yay mlayan dergi ülkede ilkö'retimin yayg nla t r lmas
için bu tür faaliyetlerin devam edece'ini ilân eder. Ancak bu giri im akim kalm t r.
vii. Kad:n Meselesi
Dergide Nisaiyat ba l ' alt nda kad nlara mahsus bir kö e vard r. Burada
daha ziyade kad n yazarlar n ve okuyucular n mektuplar yay mlanmaktad r.
Bunlar n büyük bir k sm , Bat l lar n ve/veya memleketimizdeki Bat c lar n Müslüman kad nlar hakk nda söylemi olduklar na cevap mahiyetinde olan yaz lardan olu maktad r (Örn. Fatma Zehra, 1329:177–278). Bu yaz larda -slam’ n Bat l lar n ve Bat c lar n iddia etti'i gibi kad nlar ezmedi'i, onlara büyük bir de'er
verdi'i örneklerle anlat lmaktad r. Kad n n konumu meselesi gündeme geldi'inde
onlar n e'itilmesi ve çal ma hayat na kat lmalar söz konusu olmaktad r. Dergi
çevresi kad n n tesettürünü ihmal etmeden baz alanlarda e'itim görebilece'ini
söylemektedir. Dergi çevresi kad nlar n öncelikle çocuk bak m ve ev ekonomisi
gibi alanlarda e'itim almalar n savunur gözükmektedir. K zlar n, kad nlar n yabanc okullarda okumalar na kar ç kan dergi yazarlar k zlar n ça'da la mak
ad na yabanc dil ö'renmelerine de ho bakmazlar.
Dergide feminizm üzerine yaz lar n yer ald ' görülmektedir. Bu yaz larda
-slam’ n kad nlara her türlü haklar n verdi'i dolay s yla feminizmin Müslüman
kad nlara kazand raca' pek bir eyin olmad ' vurgulan r.
SONUÇ YER NE
1908–1912 y llar aras nda yay mlanan S rat- Müstakim 182 say ve 7 cilt
halinde; 1912–1925 y llar aras nda yay mlanan Sebilürre âd ise 641 say ve 25 cilt
olarak bir araya getirilmi tir. 22 y l aradan sonra, 1948–1965 y llar aras nda yine
Sebilürre âd ad yla ve yeni Türkçe harflerle yay mlanan üçüncü dönemde de 359
say ç km ve 15 ciltte toplanm t r. Böylece 1000 say ve 47 cilt tutan bir kültür
hazinesi durumunda olan dergi Türk -slâm kültürüne büyük katk larda bulunmu tur. Özellikle ilk dönem Sebilürre âd dergisi, Türk Kurtulu Sava boyunca
çok mühim rol oynam t r. Bunun yan s ra dünya Müslümanlar yla Türkiye
aras nda köprü görevi yapan bu dergi(ler), halk n dinî ve millî konularda ayd nlat lmas nda, etkili olmu tur (Ceyhan, 1991:X).
Toplam bin say y bulan yay mlar yla Türk toplumunun dini, kültürel,
teknolojik bilgi bak m ndan ilerlemesini hedefleyen Sebilürre âd, dinî ve millî
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bilinci kaybetmeden ça'da Avrupa toplumlar n n seviyesine ç kmak için onlar n
ilerleme ve geli me s rlar n anlamak, bunun için Bat medeniyetinden neleri almam z gerekti'i konusunda görü ler ortaya atm t r.
Yazarlar içinde çok say da bilim adam ve devlet adam bulunan derginin
devlet ayg t yla büyük oranda uyumlu bir yay m politikas sürdürdü'ü söylenebilir. Bununla birlikte hilafetin kald r lmas , medreselerin Tevhidi-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde Maarif Vekaleti’ne ba'lanmas gerekirken kapat lmas , $er’iye ve
Evkâf Vekaleti’nin kald r lmas ve ezan ve ibadet konular nda önemli de'i ikliklerin yukar dan yap lmas sürecinde yönetimle ters dü mü ve bu hususlarda s k
bir muhalefet sergilemi tir. Buna kar n son kertede dergi, ülke-millet varl ' ve
birli'ini korumada titiz davranmaya çaba göstermi tir (Arabac , 2004:128).
Sonuç olarak derginin, sadece Türkiye için de'il, -slâm ülkeleri için de bir
kültür hazinesi durumunda oldu'unu söyleyebiliriz.
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