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Bilindi~i gibi S~rt-~~Müstakim ve Sebilirr-Re~âd birbirinin devam~~ olarak önce
Arap harfleri, sonra da yeni Türk harfleriyle yay~ nlanan ve ilk say~ s~~ ile son say~s~~ aras~ nda 57
senelik uzun bir devreyi içeren son derece de önemli süreli yay~nlar~m~ zdan birini olu~turur.
Onun önemi çok de~i~ik yönleri dolay~s~yla ortaya ç~kmaktad~ r. Bunlardan biri 1925 ila 1948
seneleri aras~ nda 23 sene ara verilmi~~olsa bile, yanm as~ rdan fazla varl~~~n~~ korumu§ olmas~d~ r. Bizim ülkemiz için bunun ne anlama geldi~ini bas~ n tarihçileri kolayl~ kla anlayacaklard~ r.
Tabiat~ yla bu mecmua/derginin devaml~l~~~ ndaki ba~ar~ , ona gönül veren yöneticileriyle birlikte, yazarlar~ , okuyucu kütlesi ve temsil etti~i fikirle do~rudan alakal~d~ r. Bu yönden yakla~~ld~~~ nda Striit-t Müstakim, Ikinci Me~rünyet döneminin serbesti ortam~ nda yay~n hayat~ na ba~layan çok say~daki sürekli yay~n organ~~ içerisinde Islamc~~ ak~ m~n ba~ ta gelen temsilcisi olarak
kar~~m~za ç~ kar. Nitekim o kendisini; 'Din, Felsefe, Edebiyat, Hukuk ve Ulümdan Bâhis Haftal~k
Gazetedir' ~eklinde tan~mlar.
S~rt-~~Müstakilin'in ilk say~s~~ 30 ~aban 1326/14 A~ustos 1324/27 A~ustos 1908 Per~embe günü ç~km~~ t~r'. Mecmuan~ n resmen ba~lang~c~~ (tarih.; tesisi) ise 11 Temmuz 1324/24
Temmuz 1908'dir. Hemen bütün gazete ve dergilerimizde oldu~u gibi S~rat-1 Müstakim de,
yay~n ilke ve takip edece~i çizgiyi ilk say~s~nda yer alan önsöz mahiyetindeki k~ sa makalede
ortaya koymu~~bulunmaktad~r. Ed-Dinü'n-Nasfha ba~l~~~ n' ta~~yan bu makaleden yap~lacak k~ sa
al~nt~ , dergi konusunda yeterli fikir sahibi olmam~za imkan vermektedir. Buna göre S~rt-I
Miistakim'in ç~k~~~amac~; *Fâtiha-i a'mâl (amel'in ço~ulu) ve mukaddeme-i âmâlimiz (emel'in
ço~ulu), din-i mübfne hizmet ve ihvân-~~mü'minfne nasi'hatle müstelzim-i saadet olan menhec-i kavfm-i istikâmet ve S~rat-~~ Müstakfm-i hidayete davetten ibaret... ~ems-i taban-~~islâmiyet gözlerini ka. diyanet-i muazzamast~rd~~~~huffas-~~ binan~n setr-i envar-~~ hakikat maksad-~~ garaz-karisiyle her l~dr
ma-i Muhammediye aleyhine ne~riyat- ~~ Pide ve isnadat-~~ kâzibeden hali kalmad~~~ndan nesriyat ve
Ebu'l-Ula
müftereyat-~~ völt ~c~y~~delâil-i akliye ve berökin-i nakliye ile red ve tekzffi

Zeynelabidin ve E~ref Edib'in yönetiminde ç~ kar~ lan S~rat-~~ Müstakim bu ilk döneminde 16
~ubat t 327/29 ~ubat I912'ye kadar 182 say~~ ç~kar~lm~~t~r.
Müstakim 19 R.evvel 1330/24 ~ubat 1327/8 Mart 1912 Cuma'dan itibaren
Sebil~ii'r-Re~jid ad~yla yay~n~na devam etmi~tir. Ilk say~s~n~ n üzerinde aded 1-183 ibaresi,
hem yeni durumu ve hem de eskisiyle olan alakas~n~~ ifade etmektedir. Ayn~~ ~ekilde cilt olarak
da 1 ve 8 rakamlar~~ birlikte kullan~lm~~~bulunmaktad~ r. Sebilirr-Rert.id bu dönemde 5 Mart

' Buradaki tarihlemede bir uyumsuzluk bulunmaktad~ r. Nitekim 14 A~ustos 1324 Rumi
tarihinin kar~~l~~~~27 A~ustos 1908'dir ve bugün derginin üzerinde belirtildi~i üzere Per~embe'dir. Halbuki buna kar~~l~ k verilen 30 ~aban 1326 tarihi ~aban ay~ n~ n 29 gün olmas~~ dolay~s~yla imkans~zd~r Derginin iki, üç, dört, be~~ve alt~ nc~~ say~ lar~ n~ n s~ ras~ yla 7, 14, 21, 28 ~aban
ve 28 Ramazan'da ç~kt~~~~bu say~ lar~ n üzerinde bildirildi~ine göre bu tarihin 30 Receb veya 1
~aban ~eklinde vaz~ lmak istenirken, bir matbaa hatas~~ sonucu 30 ~aban olarak gösterildi~i tahmin edilebilir. ununla birlikte bu tarihlerin de yani 30 Receb ve 1 ~aban 1326'run kar~~l~ klan da 28 A~ustos Cuma ve 29 A~ustos 1908 Cumartesi'dir. Hicri tarih konusundaki hata ilk
be~~say~da da tekrarlanmakta ancak alt~ nc~~ say~da 5 Ramazan 1326/18 Eylül 1324/30 Eylül
1908 Per~embe olarak düzeltilmektedir. Bu bak~mdan S~rat-~~ Müstakim in ilk say~s~~ hicri tarihle 28 Receb 1326'da ç~ km~~~olmal~d~ r.
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1925'e kadar 6.45 say~~yay~nlanm~~t~ r. Bu defa sahip ve müdür olarak yaln~zca E~ref Edib'in
bulundu~u derginin yaz~~ kadrosu ise ~öyle belirtlImi~tin Ayandan Manast~rl~~ Ismail Hakk~~
Efendi, Müddel-i Umümi Bereket-zade Ismail Hakk~~ Bey, Hariciye Tercüme ~ubesi Mümeyyizi Ferid Bey, Abdürre~id Ibrahim Efendi, Baban-zade Ahmed Naim Bey, Daru'l-Fünün-~~ Osmani Muallimlerinden Mehmed Akif Bey, Alay Müftüsü Mehmed Fahreddin Efendi, Bursal~~
Mehmed Tahir Bey, Kozanl~~ Halim Sabit Efendi, Midilli Idadisi Müdürü M. ~emseddin Bey,
Ali ~eyhül-Arab Efendi, Ispartal~~ Hakk~~ Bey, Tahlru'l-Mevlevi Bey, Edhem Nejad Bey, Selim
Efendi-zade Mustafa Tak! Efendi, Aksekili Ahmet Hamdi Efendi, Hoca-zade Ahmed Bey,
A.N. Bey, Alim Canu'l-Idrisi Bey, Halil Halid Bey, Ahmed Bey Akif, Ali R~za Seyfi Bey, Debistan-~~ Iraniyan Müdürü Tevfik Bey, H. E~ref Edib.
Bu defa ba~l~~~ nda kendini; 'Dini, Edel~f, Siyasi Haftal~k Afecmua-i islamiyedir" ~eklinde taysif eden dergi, bir bak~ ma kendini yenileyerek yay~n~na devam etmi~ tir. Teybe süresi yirminci
ayetini serlevha yapt~~~~ve yeni dönemdeki hedef ve yöntemlerini aç~klad~~~~mükaddimesinde
~u ifadeler dikkatimizi çekmektedir: 'Bir taraftan maarif-i islamiyenin terakkisine, uhuvvet-i islamiyenin teyidine kadim bir heyet, bir cemiyet te~kfli için laz~m gelen program haz~rlan~p ber-mücib-i
kanun Dahihye Nezaredne der-dest-i takdim oldu~u gibi, di~er taraftan da risalemizin hem heyet-i
tahririyesinin, hem münderecat~n~n tanzfinine te~ebbüs olundu.. H-sebilillah Müskimanh~a hizmet u~runda garazs~z ivazs~z çah~an fedakar muharrirlerimizden ba~ka ula:n-1 ~erke ve alem-i islam hakk~nda vukq-~~külhleri olan di~er baz~~büyük islam muharririerine de miiracaat olun& Müslümanl
~~~n intibak ve tealisi u~runda hiç bir muavenetten geri kalmayacaklanna dair kendilerinden vaad
ahnd~... (Mecmuan~z~ n Strat-1 Müstaldm ad~ yla üçbuçuk seneden beri) Sada-y~~
ikaz~~bütün
Rusya, Çin, Hindistan, hatta Japonyalara kadar inik& etti... ~u hakikata bütün Afiblamanlann bilmesi laz~md~r ki, ~nalemiz hiç bir firkan~n hiç bir cemiyetin gkanna hizmetkar de~ildir...
üçyüz bu
kadar milyon Müslüman, birbirinden haberdar etmeye, hepsine birden ~neah-i mübeccele-i dini dilinin
döndü~ü kadar anlatmaya (çal~~acakd~r).- Cihan-~~Tevhicl'in her tarafinda muhabirler peydü etmek,
~uC~n-~~islami günü gününe takip eylemek...'prensibidir.

Seb~lrurr-Re~Ikl dergisi bu s~rada, bir bak~ma S~rdit-1 M~lstalcim'in geli~tirilmi~i olarak
iki ana bölüme ayr~lm~~t~r. Birinci k~s~ mda: Tefsir, Hadis, Felsefe, lçtimalyat, F~k~h ve Fetvalar,
Edebiyat, Tarih, Terbiye ve Talim, Hutbe ve Mevaiz ile Makaleler yer alacakt~r. Ikinci k~s~mda
ise: Siyasi ve dünyadaki bütün Müslümanlar~ n durumlar~ yla ilgili makalelere, mektuplara yer
verilecektir.
Sebflirr-Re~âd Arap harfleriyle Osmanl~ ca olarak 5 mart 1925'te yay~n~na ara verdikten 23 sene sonra May~s 1948'de tekrar ayn~~ adla ve tabianyla yeni Türk harfleriyle yeniden
yay~n~na ba~lam~~, Mart 1965'te son say~s~n~n ç~k~~~ na kadar 359 say~~ ve 15 cilt olarak yay~nlanm~~t~ r. Bu son döneminde de ~slml konulara a~~rl~ kl~~ olarak yer vermi~tir.
S~rdit-~~Mtistakhn ve Sebilirr-Re~id ad~yla yay~n~n~~ uzun dönem halinde sürdüren
derginin muhtev& tahlili, bu tan~ tma yaz~s~n~n s~n~ rlar~n~~ a~aca~~ ndan böyle bir ~eye giri~mek
durumunda de~iliz. Bununla birlikte derginin özellikle Osmanl~ca olarak Mart 1925'e kadar
ç~kan say~lar~na bakt~~~m~ zda, yay~n hayat~~ devresi için son derece de önemli bir belge durumunda oldu~unu vurgulamam~z yerinde olacakt~ r. Bu devredeki siyasi geli~melerin alcislerini,
bir devletin y~k~l~ p yeni bir devletin kurulmas~~ a~amalar~n~~ Sebilfir-Re~ad'dan dikkatle gözlemlemek mümkündür. Sebilfir-Re~ad bir ba~ka yönde de önemli bir kaynak niteli~indedir ki, bu
da o s~radaki Islam aleminin çe~itli yönleriyle, bilhassa da Müslüman Türk topluluklanyla ilgili
haber ve makaleleridir. Bu konudaki bolluk, derginin Fihrist'i üzerinde k~sa bir incelemede
bulunacaklar~~~a~~rtac.1
- c niteliktedir.
Her ne kadar bu derginin ilk say~s~n~n ç~k~~~~ile aram~zda seksen senelik bir zaman fark~~
varsa da, çe~itli makaleler itibanyla Sebilü'r Re~ad hala önem ta~~ maya devam etmektedir.
Çünkü bugünün cemiyetindeki problemlerin önemli bir bölümünün o s~rada da tart~~~ld~~~ n~~
ve çözümler üretilmeye çal~~~ ld~~~n~~ görmekteyiz. Bu konularda fikirler üretmek durumunda
olanlar~n, geçmi~~çal~~malardan haberdar olmalar~, hiç de~ilse kaynak israf~n~ n önlenmesi aç~s~ndan, önem ta~~maktad~r. Bu vesileyle bir lcanaatimizi de ilave etmek yerinde olacakt~r. Ab-
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dullah Ceyhan'~ n uzunca bir mesâi sarfederek fihristini ç~ kard~~~~S~ rat'~- Müstakim ve Seb~lü'rRe~âd'~n tamam~~ de~ilse bile; bir tarama yap~lmak suretiyle yeniden yay~ nlanmas~~ son derece
yararl~~ bir hizmet olacakt~ r. Bununla birlikte böyle bir çal~~man~n ancak de~i~ik disiplinlere
hakim bir ekip tarafindan gerçekle~tirilebilece~i de, münaka~a götürmez bir hakikattir.
S~ rat-~~ Müstakim ve Sebilü'r-Re~âd mecmualanyla ilgili gerçekten önemli bir ba~lang~ç
çal~~mas~~ olarak nitelenebilecek olan Abdullah Ceyhan'~ n S~rât-~~Müstakim ve Sebihirres:id Mec~nualan Fihristi, derginin bir bak~ ma iki isimle üç devre halinde yay~ nlanm~~~olmas~~dolay~s~yla üç ayr~~ fihristten olu~maktad~ r.

Birinci Bölüm 182 say~l~k S~rt-I Müstakim dergisini içeriyor (s. 1-149). Bu bölüm
de kendi içerisinde ikiye ayr~lm~~~durumdad~r. önce makale ba~l~ klanna göre alfabetik fihrist
(s.1-93), bunu müteâkip de (s. 95-149) yazar adlar~ na göre alfabetik fihrist yer almaktad~ r.
Böylece ara~t~rmac~lar, ya muhtemel makale ba~l~~~na veya müellif ad~ na göre istedikleri makaleleri a.rayabilmektedirler.
Ikinci Bölüm 1-183. say~dan itibaren Sebilirr-Resâd ismiyle yay~ nlanan derginin fihristini (s. 1 51-440), bir önceki düzen içerisinde (s. 151-344 makale ba~l~klar~ na göre, s• 345440 yazar adlanna göre alfabetik) içermektedir.
üçüncü Bölüm Yeni Sebilarres:id ismi alt~ nda yeni Türk harfleriyle yay~ nlanm~~~
olan Sebfifir-Resâd kolleksiyonunun fihristine aynlm~~t~ r (s. 441-610). Bu bölüm de daha
öncekilerin düzenine (s. 441-534 makale ba~l~ klar~ na göre, s. 535-610 yazar adlar~ na göre alfabetik) sahiptir.
Bibliyografik çal~~malar~ n ara~t~ rmac~lar~~ uzun ve yorucu mesâilerden kurtard~~~, çal~~malar~ na h~z kazand~rd~~~, yap~lacak çal~~malar~ n daha az eksikle gerçekle~tirilmesine çok olumlu
katk~lar sa~lad~~~~ dü~ ünülürse, Abdullah Ceyhan'~ n bu çal~~mas~ n~~ da bu yöndeki faaliyetler
aç~s~ ndan takdir etmek durumunda oldu~umuzu ifadeyle sat~ rlanm~z~~tamamlamak isteriz.
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