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Türkiye’de İslamcı düşüncenin izini sürmek isteyenlerin işi, sadece belirli 
kaynaklara ya da belirli dönemlere bakılarak altından kalkılamayacak kadar 
karmaşık bir iştir. İslamcı düşünceye ait birikimin değerleri ve duyarlılıkları 
gibi değişiminin seyri de, yazılı kaynaklardan sesli ve görsel kaynaklara, siya-
si eylemlerden tebliğ çalışmalarında takip edilen usullere kadar birçok alan-
da araştırılmalıdır. Bu bağlamda, bir siyasi ve fikrî iddiayı anlamak ve tarihsel 
süreçte ortaya çıkan şekil alışlarını gözlemlemek için başvurulacak kaynaklar 
içerisinde “dergiler” ihmal edilemeyecek önemde kaynaklardır. Fakat dergiler 
üzerinden süreç okuması yapmanın, sözünü ettiğimiz “çoklu kaynak” takibi ih-
tiyacından öte sınırlılıkları vardır. “Türkiye’de İslamcı Düşünce”den söz eder-
ken, öncelikle uzun bir tarihi dönemden bahsedildiği göz önünde bulundurul-
malıdır. Keza, yaklaşık bir asırlık bir zaman diliminde yayımlanmış bulunan 
tüm dergilerin okunması ve değerlendirmesi bir yana, onların sadece adlarını 
bile tespit etmenin ciddi zorluklar içerdiği ihmal edilmemelidir. 

Dergiler üzerinden yapılacak bir okumada dikkat edilmesi gereken husus-
lardan birisi de dergilerde konu edilmiş gündemleri ve bu gündemlerin ele alınış 
biçimlerini yalnızca o dönemin çeperine alarak okumaktan kaçınmak olmalıdır. 
Zira dergiler zaman zaman kendilerine misyon biçtikleri değerleri, kavramları 
ve mevzuları hemen her dönemde ön planda tutmayı isteyebilirler. Dolayısıyla 
konjonktürel şartlara hapsolmadan dergilerin kendilerini konumlandırdıkları 
zemini hesaba katarak değerlendirmelerimizi yapmamız gerekmektedir. Özel-
likle “mektep” işlevi gören dergilerle “cemaat” dergilerini bu çerçevede dikkat-
lice okumakta fayda vardır.

Bizim bu çalışmada yaptığımız şey, temsil imkânı nispeten güçlü bazı der-
gileri dikkate alarak yayımlandıkları dönemin ulusüstü ilişkileri, siyasi ve sosyal 
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zemini ile dergilerin gündemleri arasındaki irtibatı tespit etmek ve “aynı çizgi”de 
oldukları varsayılan dergilerin, yaşanan değişim karşısındaki tutumlarını ve tavır 
alışlarını mukayese ederek günümüze kalan mirası daha doğru bir şekilde görü-
nür hâle getirmektir.

Elinizdeki kitap, 1908-2008 arasında yayımlanmış İslamcı dergileri gün 
yüzüne çıkarmayı ve incelemeyi hedefleyen “İslamcı Dergiler Projesi”nin ilk 
çıktısıdır. 2013 yılında İlmi Etüdler Derneği çatısı altında başlayan projenin ilk 
basamağında, 1960-1980 arasında çıkan İslamcı dergileri ele aldık. Proje kapsa-
mında, bu dergilerin hem matbu hem de dijital olarak toplanıp kayıt altına alın-
masının yanında, dönemin dergilerini ve dergiler üzerinden İslamci dilini de-
ğerlendirmek için Mart 2015’te Üsküdar Belediyesi ile birlikte “1960-80 İslamcı 
Dergiler Sempozumu”nu düzenledik. Bu sempozyumda dönemin çeşitliliğini 
yansıtan etkili dergiler ele alındı. Elinizdeki kitapta yer alan metinlerin önemli 
bir kısmı bu sempozyumda sunulan tebliğlerin gözden geçirilmesi ile oluşmuş 
bulunmaktadır. Sempozyumda sunulmadığı hâlde, hem temsil gücü yüksek hem 
de sonraki dönem üzerinde etkisi hâlen devam eden kimi dergiler hakkında yazı-
lan yazılara da kitapta yer vermiş bulunuyoruz. 

Bu aşamada, yüz yıllık bir birikimin ilk dilimi olarak neden 1960-1980 arası 
yılları seçtiğimize ilişkin de bir açıklama yapmamız gerekiyor. Ulus devlet se-
rüveninin çeperinde şekillenen içe kapanma döneminin düşünce dünyasında 
da ciddi bir sınır oluşturduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Gündemler, 
kavramlar ve meseleleri ele alıştaki öncelikler takip edildiğinde bu durum açık-
ça gözlemlenebilir. Bu sınırlılığı aşma işaretlerinin en somut şekilde görüldüğü 
dönemin, çok partili hayatın nispeten süreklileştiği 1960-1980 arası yıllar oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Bir ölçüde, halkın farklı katmanlarının doğrudan 
sürece dâhil olduğu bu dönem, gerek Türkiye’nin yakın tarihindeki özgül ağır-
lığı, gerekse de İslamcı düşünce ve yayıncılık tarihindeki yeni arayışlar, mecra 
tutuşlar, kurumlaşmalar, çeşitlenmeler ve söylem farklılaşmaları bakımından 
günümüzde de canlı bir şekilde etkisini devam ettirmektedir. Özellikle döne-
min faaliyetlerinde etkin rol üstlenmiş şahısların önemli bir kısmının hâlen ha-
yatta bulunması bugünden yapılacak bir okumanın sınanmış bir gözle de mura-
kabesine imkân vermektedir. Bugünün Türkiyesini siyasette, bürokraside, sivil 
kurumlarda ve entelektüel alanda taşıyan kadroların çok önemli bir kısmının 
o dönemde yetişen kuşaklar olduğunu dikkate aldığımızda, 1960-80 yıllarını 
öncelememizin sebebi daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzü daha iyi anlamak için, 
adeta bugünün ana rahmi olan 1960-80 yıllarını yakından incelemenin oldukça 
mühim olduğu açıktır. Dolayısıyla gerek tanık olduğumuz sürecin anlaşılması-
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na katkıda bulunması gerek yaşayan bu tarihî tanıklarla yeni kuşaklar arasında 
bir köprü oluşturma imkânı vermesi çalışmanın tarihi sıralama tercihini belirle-
yen en önemli sebebi oluşturuyor. 

Bu amaca yönelik bir çerçeve, metinlerin seçimini ve tasnifini yaparken de 
belirleyici oldu. Bu bağlamda, ilk bölümde Ahmet Köroğlu dört farklı katego-
ride ele aldığı dergiler dolayımından İslamcı düşünce içindeki çeşitliliğe ve ge-
çişkenliğe vurgu yapıyor.  Necdet Subaşı İslami yayıncılığın 1960-80 dönemine 
miras kalan birikimini, Asım Öz mevsubahis dönemi incelerken dikkat edil-
mesi elzem olan hususları ve Vahdettin Işık İslamcılığı dünü, bugünü ve yarını 
ile beraber yeniden düşünmenin şartlarını ve imkânlarını ele alıyor. Bu bölüm, 
takip eden yazılar için bir zemin teşkil ederek dergiler üzerinden İslami düşün-
cenin seyrini gözlemlemeyi kolaylaştıracaktır.

Sonraki bölümlerde yer alan yazılar ise, dönemin ulus-üstü siyaset gündem-
lerinin dergilere nasıl yansıdığını, İslam dünyasının sömürge sonrası oluşan bi-
rikimi ile kurulan irtibatın neticesi olarak çeviri faaliyetlerini ve yansımalarını, 
edebiyat dergilerinin özgünlüklerini ve yeni bir dil kurma çabalarının oluştur-
duğu mirası ve tüm bunlarla eş zamanlı olarak, eylemci-aktivist bir dilin kendini 
inşa edişini kurumsal birikim ile sivil mecra arayışları eşliğinde anlamlandırma 
imkânlarımızı artıracaktır. 

Kuşkusuz, bu metinler dönemin bütününe ilişkin bir pencere aralamakta-
dır. Bir çok bakımdan öncü nitelik taşıyan bu çalışmalar, kendilerinden önceki 
çoğu bilgiyi tashih etme ve yeniden gözden geçirme imkânı da sunuyor. Yazı-
ların ayaklarımızı ülke gerçeğine basan bir iz sürme ve mevcut ufkumuzu yeni-
leme bakımından kıymeti haiz bir tecrübe alanını gözlerimizin önüne serdiğini 
rahatlıkla ifade edebiliriz.

Bu projeyle ortaya çıkan kaynakların ve elinizdeki kitabın, başta 1960-80 
dönemi olmak üzere Türkiye İslamcılığını anlama ve anlamlandırma çabaları-
na önemli bir katkı sunacağını ümit ediyoruz. Keza bu kitabın yayımlanmasını 
müteakip, İslamcılık alanında yapılacak daha derinlikli ve nitelikli çalışmaların 
önünün bir nebze daha açılması öncelikli temennimizdir. 

Kuşkusuz Tevfik Allah’tandır.

Vahdettin Işık, Ahmet Köroğlu, Yusuf Enes Sezgin
  





İslamcı Dergiler Projesi kapsamında iki seneyi aşkın süren bu yorucu çalışma-
lara az veya çok katkı sağlayan bir çok kişi ve kurumun adını zikretmemiz ge-
rekir. Öncelikle bu çalışmanın şekillenmesine imkân sağlayan atölye çalışma-
sının oluşturulmasında, sempozyumun gerçekleştirilmesinde ve projenin her 
aşamasında cömert imkânlar sunan İlmi Etüdler Derneği’ne (İLEM) ve İLEM 
camiası şahsında özellikle Lütfi Sunar’a çok teşekkür ederiz. Kendisi projenin 
tüm süreçlerinde ve bu kitabın hazırlanmasında vaktinden, fikrinden, bilgi ve 
birikiminden çok değerli katkılarda bulundu. Ayrıca her daim yardımımıza ko-
şan değerli İLEM çalışanları Ahmet Toklucuoğlu, Zekai Eroğlu ve Muhammet 
Enes Tanuğur arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz.

Dergilerin tespit edilmesi, tasniflenmesi, kataloglanması ve dijital ortama 
aktarılmasında dev bir ekip görev aldı. Bazen tek bir dergi sayısı bazen der-
gideki bir sayfanın teyidi için kütüphaneler arası mekik dokudular. Geçmişin 
önemli şahitliklerini, olaylarını ve hikâyelerini dikkatli bir şekilde kayıt altına 
almaya çalıştılar. Bütün arkadaşlarımız sabır gerektiren bu kapsamlı ve kar-
maşık işleri ellerinden geldiği kadar titiz bir biçimde yapmaya çalıştılar. Her 
ne kadar isimlerini tek tek zikredemesek de başta Muhammed Asaf Çelen ve 
Burak Gücin olmak üzere her birine verdikleri emeklerden ötürü teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.

Bununla beraber sempozyumun gerçekleştirilmesinde özellikle maddi 
desteğini esirgemeyen Üsküdar Belediyesi’ne ve ilgili çalışanlarına da teşekkü-
rü borç biliriz. Birçok çalışmada olduğu gibi bu proje kapsamında da İLEM ile 
verimli bir kurumsal işbirliği yürüttüler.

Furkan Selçuk Ertargin’e, tasarım süreçlerinde ve kitabın baskıya hazırlan-
masında sarf ettiği yoğun emek için teşekkür ederiz. 

Teşekkür
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Projenin internet sitesini hazırlayan YİVV Bilişim ekibine Abdullah Sabit 
Tuna ve Muhammed Cihad Tuna şahsında teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yine araştırma safhasında dergilere ulaşmamız açısından imkân sağlayan 
İSAM Kütüphanesi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Bilim ve Sanat Vakfı Kütüp-
hanesi ile Taksim Atatürk Kitaplığı çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederiz. Aynı 
şekilde ellerinde bulundurdukları dergi arşivlerini cömertçe bizimle paylaşan 
Ahmed Kalkan’a, Muharrem Balcı’ya, Hamdi Yavuz’a, Uğur Altun şahsında 
Pınar Yayınları’na, Dylemi Sahaf ’a, İlyas Dönmez’e, Ömer Sezgin’e, Muzaffer 
Deligöz’e, Yaşar Şadoğlu’na ve Hasan Güneş’e çok teşekkür ediyoruz.

Son olarak, yazılarıyla kitaba katkı veren kıymetli yazarlarımıza da teşek-
kür etmemiz kadirşinaslığın gereğidir.

Bunun gibi meşakkatli ve çok katmanlı bir çalışma elbette böyle bir kolek-
tif çabanın ürünü olabilirdi. Bu çalışmanın eksikleriyle beraber alanında bir ilk 
olduğunu ve daha yapılacak bir çok iş olduğunu belirterek sizi kitapla baş başa 
bırakıyoruz.

     




