1908-1980 arası İslamcı dergilerin hikâyesi...

İslamcılığın Birikimi

Yeni bir dönem açılıyor:
2. Meşrutiyet’in ilanı
Osmanlı Anayasası'nın yeniden
ilân edilmesiyle birlikte fikri
tartışmalar canlanmış ve
İslamcı dergiler hayat bulmaya
başlamıştır.

Aralarında Elmalılı Hamdi
Yazır’ın da olduğu ulema
kökenli İslamcıların
yayımlamaya başladığı
dergi 1912’ye kadar 182 sayı
devam etti.

Mutasavvıfların dergisi:
Ceride-i Sufiyye
II. Meşrutiyetin ilanından sonra
yayımlanan dinî-tasavvufî
mecmuadır. Diğer dergilerden
ayrıldığı en önemli nokta tarikat
meselelerine geniş yer vermiş
olmasıdır.

23 Temmuz 1908

Eylül 1908

Mart 1909

Ağustos 1908

Kasım 1908

yayına başlıyor
Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile
Eşref Edip Fergan’ın başyazarlığında
yayımlanan dergi İslamcı dergilerin
ilki olma özelliğine sahiptir.

Nisan 1910

Eylül 1909

Nisan 1909

Volkan Gazetesi ve 31 Mart Vakası

İstanbul’da Kürtçe
neşriyat

Sırat-ı Müstakim

Siyaset ve tasavvuf: Muhibban
Ana maksadının tasavvufu herkesin
anlayacağı bir dille ortaya koyarak
kamuoyunu bilgilendirmek
olduğunu beyan eden fakat siyasî
makalelerin ön plana çıktığı ve
ayrıca Osmanlı yemek kültürüne yer
veren bir dergi.

Bab-ı Ali Baskını ve İttihat
Terakki’nin iktidarı ele geçirmesi

Şehbenderzade Ahmed Hilmi
tarafından neşredilen Hikmet,
körü körüne Batı hayranlığına
düşmüş sözde aydınlara karşı
mücadele eden İslamcılığın
önemli yayın organlarındandır.

Enver Bey ve Talat Bey'in başını
çektiği bir grup İttihat ve Terakki
üyesi tarafından hükûmet binasının
basılmasıyla gerçekleştirilen askerî
darbe sonrasında iktidar İttihat ve
Terakki'nin eline geçmiştir.

Nisan 1910

23 Ocak 1913

Tatar Müslümanların dergisi:
Tearüf-i Müslimin

İttihat ve Terakki Fırkası’nın katı muhalifi
Derviş Vahdeti tarafından kurulmuş olan
İttihad-i Muhammedi Fırkası’nın yayın
organı olan Volkan, 31 Mart olaylarına
aktif destek vermiştir.

Kürd Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin
yayın organı olan Kürd Teâvun ve
Terakki Gazetesi, İstanbul’da yayın
hayatına başlamıştır.

"İttihad hayattır,
tefrika memattır."

Sırat-ı Müstakim’den ayrılan Tatar
Müslüman aydınlar tarafından kurulan
derginin ana hedefi Müslüman ülkeleri
birbirinden haberdar etmek ve İslam
birliğini tesis etmektir.

Mart 1912

“Medâris-i İslâmiye'nin
Menafine Hadim”:
el-Medaris
Kısa yayın hayatına rağmen, farklı
edebî eserleri ihtiva etmesinin
yanında, devrin siyasî, sosyal, kültürel
ve askerî meselelerini edebî eserlerde
konu eden dergi medrese öğrencileri
tarafından çıkarılmıştır.

Mart 1913

Şubat 1914

Eylül 1913

Sebilürreşad

İslam Dünyası

Sırat-ı Müskatim, 183. Sayısı
itibariyle Sebîlü’r-reşâd
adıyla yayımlanmaya
başladı. Dergi, Takrir-i Sükûn
Kanunu’yla kapatılana kadar
641 sayı neşredildi.

Tatar Müslümanlar tarafından
yayımlanan İslam Dünyası’nın
odağı Tearüf-i Müslimin’den
farklı olarak Osmanlı
Müslümanları ile sınırlıdır.

1. Dünya Savaşı başlıyor
Tüm İslam dünyasını
ilgilendiren savaş süresince
İslamcı neşriyat halkın
maneviyatını güçlendirmek
üzere savaşı sık sık büyük
bir cihad olarak sayfalarında
işlemiştir.

Meşihat makamının
dergisi: Ceride-i İlmiye
Meşihat makamının fetva,
hüküm, karar, tâlimat,
nizamnâme ve haberlerini
yayımlayan dergi bir resmi
bülten hüviyetindedir.

Mart 1914

İttihat ve Terakki İslamcılığı:
İslam Mecmuası
Ziya Gökalp’in de yazarlarından
olduğu mecmua Türkçülük ile
İslâm’ı bağdaştırmak niyetindedir.
İttihat ve Terakki’den ödenek alarak
yayımlanan derginin düsturu “dini
bir hayat, hayatlı bir din”dir.

Nisan 1914

1915-16

Temmuz 1914

“Harb-i Umumi”ye doğru:
Cihân-ı İslâm

II. Abdülhamid’in ölümü
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı
ve 113. İslam halifesi olan Abdülhamid,
Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslamcı
politikalar izlemiş, ülke içinde mutlakiyeti
güçlendirmiştir. İktidarında Abdülhamid’e
muhalif olan İslamcılar ölümünün ardından
onu daha fazla sahiplenmişlerdir.

Sultanahmet Mitingleri
15 Mayıs 1919'da İzmir'in
İşgali üzerine Türk Ocağı
ve Karakol Cemiyeti
tarafından düzenlenen
mitinglerde işgale karşı
halk direnişi gündeme
getirildi.

10 Şubat 1918

23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920

Çanakkale Savaşı
Çanakkale muharebeleri
İslamcı neşriyatın sıklıkla ele
aldığı bir mevzudur. Akif’in
"Çanakkale Şehitlerine" şiiri
bu zaferi anlatan destansı bir
metindir..

Cihân-ı İslam, Cem‘iyyet-i

Hayriyye-i İslâmiyye tarafından I.
Dünya Savaşı ortamında Türkçe,
Arapça ve Urduca yayımlanan bir
propaganda dergisidir.

30 Ekim 1918 - 15 Mart 1919

Mondros Mütarekesi ve İstanbul'un işgali
Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul
13 Kasım 1918'de işgal edildi.
İşgal İslamcılar tarafından yoğun şekilde protesto edildi.

Misak-i Millî'nin kabulü
Milli Mücadele’nin siyasî
manifestosu olan altı maddelik
bildiri İstanbul'da toplanan son
Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından
28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul
edilmiştir.

28 Ocak 1920

1919-1922

23 Nisan 1920

Milli Mücadele
İslamcıların sıkı bir biçimde
içinde yer aldığı Milli
Mücadele dönemin İslamcı
dergilerinde de ciddi bir yer
tutmaktaydı.

6 Aralık 1921

Lozan Barış Konferansı
Hakkında günümüzde de
tartışmaların devam ettiği
Lozan Barış Konferansı
dönemin İslamcı dergilerinde
de ciddi bir biçimde tartışılmış
ve eleştirilmiştir.

1 Kasım 1922

11 Eylül 1923

24 Temmuz 1923

29 Ekim 1923

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kuruluşu
Lozan Antlaşması'nın kabulü nedeniyle mecliste baş
gösteren yoğun tartışmalar üzerine Mustafa Kemal Paşa,
9 Eylül 1923'te "9 Umde" adı verilen siyasî programı
ilan etti ve iki gün sonra İçişleri Bakanlığı'na verilen bir
dilekçeyle kendisine bağlı milletvekillerinden oluşan
Halk Fırkası'nı kurdu.

Saltanatın kaldırılması
TBMM’de 1 Kasım 1922’de çıkarılan kanunla hilafet ile
saltanat birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Bunun
neticesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son
sultanı ve 115. İslam halifesi olan Sultan Vahdeddin 17
Kasım 1922’de İstanbul 'dan ayrıldı. Sultan Vahdeddin
türbesi Türkiye'de olmayan tek padişahtır.

TBMM’nin açılışı
İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde
resmen işgal edilmesi üzerine
TBMM Ankara’da 23 Nisan 1920
Cuma günü 115 milletvekilinin
katılımı ile açıldı.

Cumhuriyetin ilanı
İkinci Dönem TBMM’de
Mustafa Kemal'in hazırladığı
anayasa değişikliği teklifinin
kabul edilmesiyle Türkiye
Devleti'nin yönetim şekli
cumhuriyet olarak belirlendi.

3 Mart 1924

1908

Beyânülhak çıkıyor

Sait Halim Paşa'nın
şehadeti
İslamcı düşüncenin
önde gelen
isimlerinden ve
1913-1917 tarihleri
arasında sadrazamlık
yapmış olan Sait
Halim Paşa Roma’da
Ermeni Komitacılar
tarafından şehit
edilmiştir.

1 Haziran 1924

10 Nisan 1950

Kasım 1948

Sebilürreşad tekrar yayında
1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan
dergi Akif’in yakın dostu Eşref Edip
tarafından 1948'in Mayıs ayında tekrar,
Türkçe alfabeyle neşredilmeye başladı ve eski
İslamcı kadroları bünyesinde topladı.

Kazım Karabekir vefat etti
Milli Mücadele’nin önemli isimlerinden birisi olan
ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları
arasında yer alan ve partinin genel başkanı olan
Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir
Suikastı girişimi ile ilgili olarak tutuklanmış ve İstiklal
Mahkemesi'nde idam ile yargılanmıştır. Bu olaydan
sonra siyasetten çekilen Kazım Karabekir bu sebeple
İslamcıların teveccühüne mazhar olmuştur.

Mehmed Akif’in fikri mirası: Selâmet
Mehmet Akif Ersoy’un damadı Ömer Rıza Doğrul
tarafından çıkartılmaya başlanan Selamet dergisi,
Sebilürreşad ve Akif’in fikrî mirasını devam ettirme
gayesinde olmuştur. 1949 yılına kadar toplam 104 sayı
çıkarılmış ve bu sayıdan sonra dergi kapanmıştır. 1962
yılında tekrar çıkarılmaya başlanmış olan dergi, 1979
yılında sona ermiştir.

Mayıs 1948

25 Ocak 1948

Mayıs 1947

Türk Tugayı Kore'de
Kore’de devam eden iç savaşta
görev alan bir Türk Tugayı,
Kore Savaşı sırasında 1950'den
1953'e kadar Birleşmiş Milletler
Ordusu'nun komutası altında
savaşmıştır. Tugay’ın Kore’ye gidişi
ve savaştaki haberleri dönemin
diğer yayınlarında olduğu gibi
İslamcı dergilerde de geniş yer
bulmuştur. Dönem dergilerinde
genel olarak Müslümanlığın
Kore’de yayılma ihtimaline dair
heyecan gözlenmektedir.

Temmuz 1947

Nisan 1947

Necip Fazıl rehberliğinde bir dergi:
Ehl-i Sünnet
Kürt Talebe Ümit Cemiyeti ve Kürt Teali
Cemiyeti'nin kurucusu ve aynı zamanda Said
Nursi’nin talebeliğinde bulunmuş Abdurrahim
Zapsu’nun imtiyaz
sahibi ve başyazarı
olduğu Ehli Sünnet,
1947-1953 yılları
arasında 140 sayı
yayımlanmış dinî,
ahlakî ve ilmî
gazetedir.

Mart 1947

7 Ocak 1946

Ekim 1940

Şubat 1947

Serdengeçti yayına başlıyor
Osman Yüksel ile özdeşleşen Serdengeçti dergisi, kendi
ifadesiyle "din, mukaddesat ve milliyet düşmanlarına"
karşı muhalif bir yayın politikası sürdürmüş ve
“Serdengeçti” adı da buradan doğmuştur. Sahibinin
uzlaşmaz muhalif
kimliğinden beslenen
dergi dönemin etkili
yayın organlarından
biri olmuştur.

Eylül 1943

Şemseddin Yeşil’in yayın faaliyetleri başlıyor
Şemsettin Yeşil akıcı üslubuyla İslam’ın meselelerini
günümüz meselelerine uyarlamaya çalışmıştır.
Çıkardığı uzun soluklu Hakikat Yolu ve İslamiyet
dergileri İslam’ın
menkıbevi üslupla
halka anlatılmasında
ciddi şekilde etkili
olmuştur.

Büyük Doğu yayın hayatına başladı
Necip Fazıl’ın şahsiyetiyle güçlü bir edebi üsluba sahip olan
dergi uzunca bir süre muhafazakâr ve milli muhalefetin
ana sesi olmuş, sonraki tüm kadrolar ve
yayınlar üzerinde
ciddi etkiler bırakmıştır. Necip Fazıl,
Büyük Doğu dergisinin çıkış sebebini,
ülkedeki düşünce ve
ideoloji bakımından
eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak olarak görür.

Şubat 1939

11 Kasım 1938 - 26 Aralık1938

10 Kasım 1938

Sükun bitiyor, hareket
başlıyor!
Nurettin Topçu tarafından
kurulan Hareket Dergisi
İslamcı neşriyatta uzun
süren sessizliği yırtan bir
yayın olmuştur. Basın
hürriyetinin sınırlı olduğu
bir devirde Hareket Dergisi
ilk sayılarından itibaren din,
milliyetçilik, sosyal düzen
ve inkılap gibi kavramlara
resmi görüşün dışında
yeni anlamlar yüklemesi
bakımından önemlidir.

Dersim İsyanı
Dersim'de 1937-38 yıllarında Dersim aşiretleri tarafından
başlatılan isyan ağır bir biçimde bastırıldı ve çok sayıda
kişi öldürülürken 12.000'e yakın insan zorunlu göçe
tabi tutuldu. Dersim, uzunca bir süre Kemalizmin
sadece İslamcılara değil farklılık gösteren tüm toplum
kesimlerine baskısının bir sembolü olmuştur.

Türkçe ezan
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelgesi
ile ezan Türkçe okunmaya başlanmış; 1941 yılında ise Arapça ezan
yasağı uygulamaya konulmuştur. 1950 seçimlerinden birinci parti
olarak çıkan Demokrat Parti, Arapça ezan yasağını kaldırmıştır.

21 Mart 1937 - 22 Ekim 1937

18 Temmuz 1932 - 16 Haziran 1950

27 Aralık 1936

Atatürk'ün ölümü
Milli Mücadele’nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk İstanbul’da Dolmabahçe
Sarayı'nda öldü. Mustafa Kemal yaptığı kapsamlı devrimlerle
İslamcıların muhayyilesinde baskıcı Batıcılığın sembolü
olarak yer etmiştir.

Mehmet Akif Ersoy’un vefatı
Milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy İslamcı
düşüncenin öncü isimlerinden birisidir.
Milli Mücadele’de aktif rol alan Akif, 1923
yılının Mart ayının son günlerinde Mısır’a
hicret etti. Siroz hastalığına tutulunca
tedavi için döndüğü İstanbul’da 27 Aralık
1936 tarihinde vefat etti. Akif’in garip ve
kimsesiz bir biçimde ölümü uzunca bir süre
İslamcıların cumhuriyete küskünlüğünün
sembolü olmuştur.

23 Aralık 1930

Latin Harflerinin Kabulü
Çıkarılan 1353 Sayılı Kanun i Latin esasından
alınan alfabe "Türk harfleri" adıyla kabul
edilmiştir. Yüzlerce yıllık birikimin üzerine
inşa edildiği Arap harflerinin terki ile birlikte
İslamcıların daha sonra sıkça eleştirdiği üzere
köksüz bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir.

Tekke ve zaviyelerin
kapatılması
Konya milletvekili Refik Bey
(Koraltan) ve beş arkadaşının
önerisiyle meclise sunulup
kabul edilen Tekke ve
Zaviyeler kanununun dini
yaşam üzerinde uzun vadeli
ciddi etkileri olmuştur..

Şapka Kanunu
Halkın kılık ve kıyafetinin
düzenlenerek Batı
ülkelerindeki normlara
uygun hâle getirilmesi için
1925 yılında yapılan kanuni
düzenleme uzunca bir süre
İslamcı popüler muhalefetin
odak noktasını teşkil etmiştir.

1 Kasım 1928

30 Kasım 1925

28 Kasım 1925

Menemen Olayı
İzmir'in Menemen
ilçesinde, yedek
subay olan
öğretmen Mustafa
Fehmi Kubilay'ın
öldürüldüğü olayın,
zamanın Nakşibendi
lideri Şeyh Esat ve
yandaşları tarafından
planlandığı ve
uygulandığı iddia edilmiş ve kurulan mahkemede bu isimler
idam edilmiştir. Olay cumhuriyet tarihi boyunca laik-dindar
kutuplaşmasının temel öğelerinden birisini teşkil etmiştir.

4 Şubat 1926

İstiklal Mahkemeleri
İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele sırasında çıkarılan
Hiyânet-i Vataniye Kanunu’nu uygulamak için 18
Eylül 1920’de kuruldu. Ancak 6 Nisan 1925 tarihinde
Şeyh Said İsyanı sonrasında tekrar hayata geçirilen
bu mahkemeler İzmir Suikastı'nın ardından gittikçe
genişletilerek her türlü muhalefeti bastıran özel yetkili
mahkemelere dönüşmüştür.

Kasım 1925

İskilipli Atıf Hoca'nın idamı
Milli Mücadeleye muhalefet eden
Teâlî-i İslâm Cemiyeti başkanı olan
Mehmed Âtıf Hoca şapka kanunundan
önce yazdığı Frenk Mukallitliği ve
Şapka risalesinde şapka kanununa
muhalefet etmekten idam edilmiştir.
İskilipli Atıf İslamcı muhayyilede
Cumhuriyet’in Batıcı zulmünün bir
imgesi olarak yer almıştır.

Nisan 1925 - Mart 1927

Dârülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası
İstanbul Dârülfünunu İlahiyat Fakültesi tarafından
1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmuada
dönemin şartlarından dolayı siyasî tartışmalara
girilmemiştir.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Birinci Meclis'teki ikinci grup tarafından
kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
ilk muhalefet partisi olan TCF, Şeyh Said
İsyanı bahanesiyle yürürlüğe konan
Takrir-i Sükûn kanunu neticesinde
kapatılmıştır.

Şeyh Said İsyanı
Yakın tarih üzerinde derin izler
bırakan Zaza-Kürt aşiretlerin destek
verdiği bu isyan merkezi yönetime
karşı girişilen geniş çaplı bir Hilafet
taraftarı ayaklanmadır. Önce büyüyen
isyan giderek bastırılmış ve Şeyh Said
yakalanarak idam edilmiştir.

4 Mart 1925

İslamcılığın “Takrir-i Sükûn”u
Şeyh Said İsyanı sonrasında yürürlüğe konan
Takrir-i Sükûn Kanunu neticesinde kamusal
hayat ağır bir biçimde denetlenmeye
başlanmış, devlet toplum ilişkileri uzun vadede
çok yönlü bir biçimde yara almıştır. Bu tarihten
itibaren İslamcılık uzunca bir süre kamusal
hayattan çekilmek zorunda kalmıştır.

Hür Adam: Risale-i Nur
Külliyatı’nın neşriyatı
Demokrat Parti iktidarıyla
birlikte dini oluşumların
kamusal alanda elde ettikleri
göreceli serbestlik ortamında
yayım hayatına başlayan ve
haftada iki defa neşredilen Hür
Adam, Nurcu süreli yayınların
ilki olarak kabul edilmektedir.
Gazete 27 Mayıs darbesinin
ardından kapatılmıştır.

17 Ekim 1950

Eylül 1950

DP iktidarda
14 Mayıs 1950 günü yapılan
seçimler Türkiye'de 27 yıllık tek
parti devrini sona erdirdi. 1923'ten
beri tek başına ülkeyi idare eden
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı
halkoyu ile Demokrat Parti'ye
devretti. Bu dönemde yaşanan
rahatlama ile İslamcı neşriyat
genişlemesini devam ettirmiştir.

Bir dinî eğitim neşriyatı: Doğru Yol
Genç nesle hitap eden, iman ve ibadet üzere
ders muhteviyatındaki dergidir. Çok partili siyasi
hayata geçişle gelen göreceli serbestlik ortamında
yayına başlamıştır.

14 Mayıs 1950

Müslüman Sesi
M. Lütfulllah Baydoğan başyazarlığında din ve
ibadet esaslarını konu edinen temel dinî tedrisat
odaklı dergi 1985’e kadar 485 sayı yayımlanmış
uzun soluklu bir yayın olarak dikkat çekmektedir.

Nisan 1948

Hakka Doğru
Siyer, ibadet hikmetleri ve temel itikadî
mevzularda halkı bilgilendirmek
maksadıyla yayımlanan dergi 1956’ya
kadar 310 sayı yayımlanmıştır.

Demokrat Parti kuruldu ve çok partili
hayat başladı
Demokrat Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili
seçimle iktidarı kazanan ikinci Türk siyasi partisidir.
Sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış
ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur.
DP, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile iktidardan
düşürülmüş ve 29 Eylül 1960'ta kapatılmıştır.

İsmet İnönü: Cumhurbaşkanı (11 Kasım 1938) ve
"Milli Şef" (26 Aralık 1938)
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ölümünü takiben
Cumhurbaşkanı olan İsmet
İnönü akabinde gerçekleşen
CHP Olağanüstü Kurultayı’nda
"Değişmez Genel Başkan"
makamına seçildi ve kendisine
“Milli Şef” unvanı verildi.
İnönü özellikle sertlik yanlısı
olması hasebiyle günümüzde
dahi İslamcıların eleştirilerinin
ana odağında yer almaktadır.

11 Şubat-30 Haziran 1925

Mareşal Fevzi Çakmak’ın vefatı
Cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay
başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak 1948'de
Osman Bölükbaşı ile birlikte Millet Partisi'nin
kurucu üyeleri arasında yer aldı. Dönemin
İslamcıları onu uzunca bir süre genelkurmay
başkanlığı yapan ve cumhuriyet kadrolarında
yer almış istisnai bir isim olarak ölümünde
bağırlarına bastılar. Cenazesinde Fatih
Camii’nden Edirne Kapı Mezarlığı’na kadarki
alanı dolduran kitleler onu CHP’ye karşı bir
sembole dönüştürdüler.

Eşref Edip, İslam-Türk Ansiklopedisi Muhitülmaarif
Mecmuası’nı çıkarıyor
Tek Parti İdaresi döneminde Sebîlürreşâd’ın
eski yazar kadrosundan
hayatta kalanlarla sohbet toplantıları tertip
eden Eşref Edip, Maarif
Vekâleti’nin yayımladığı
İslâm Ansiklopedisi’ndeki
yanlış ve eksik maddelerin tenkidi maksadıyla
İzmirli İsmail Hakkı, Kâmil Miras ve Ömer Rıza Doğrul ile
birlikte İslâm-Türk Ansiklopedisi Muhitülmaarif Mecmuası’nı çıkarmaya başlamıştır. Bu ansiklopedi girişimini
entelektüel anlamda yeni rejime karşı ilk ciddi muhalefet
olarak görmek de mümkündür.

17 Kasım 1924 - 3 Haziran 1925

Yüz Ellilikler sürgünde
Aralarında Refik Halit, Mustafa Sabri ve Çerkes
Ethem gibi genellikle İttihat Terakki muhalifi
İtilafçılardan oluşan yüz elli isim Milli Mücadeleye
muhalefet ve işbirlikçi olmak suçlamasıyla 28
Mayıs 1927'de yurttaşlıktan çıkarılmışlar ve yurt
dışına sürgüne gönderilmişlerdir.

Büyük kırılma: Hilafetin kaldırılması
ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu
TBMM kabul ettiği kanun ile hilâfeti
kaldırdı ve halifeliği meclisin şahsı
manevisine devretti. Bu kanun ile
hanedan üyeleri yurt dışına çıkarıldı. Aynı
oturumda daha önce Şer'iye ve Evkaf ve
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti'nin
İlgasına Dair Kanun ile Tevhid-i Tedrisat
Kanunu da kabul edilmiş ve Diyanet İşleri
Reisliği'nin kurulması kararlaştırılmıştır.

Bir çocuk dergisi:
Müslüman Çocuk
Cağaloğlu’nda Çocuk Yayınları
Kolektif Şirketi tarafından
neşredilen haftalık dini dergide
temel dini bilgiler, ibadet,
siyer ve Osmanlı tarihinden
panoramalara yer verilmiştir.

Kasım 1951

18 Şubat 1952

İstanbul’un Fethi'nin 500. yılı
Dönemin İslamcı dergilerinde kendisine
geniş yer bulan İstanbul'un Fethi'nin
500. Yıldönümü kutlamaları Osmanlı
tarihine dönüşü sembolize eden önemli
bir dönüm noktası olarak görülmektedir.
Günümüzdeki Fatih imgesini kuran bu
kutlamalar kitlesel katılıma şahit olmuştur.

29 Mayıs 1953

6-7 Eylül Olayları
6 - 7 Eylül 1955'te İstanbul'da yaşayan
başta Rumlara olmak üzere azınlıklara
yönelik tahrip ve yağma hareketi
dönemin İslamcı dergilerinde kendisine
geniş bir yer bulamamıştır.

Ekim 1957

Kasım 1958

Hakkaniyet
İslam Dünyası’nın yayın
hayatının son bulmasının
ardından Hakkaniyet,
yine M. Raif Ogan
tarafından çıkarılan
politik içeriği daha yoğun
haftalık bir yayındır.

Yenigün'ün Şehadeti
Dönemin önde gelen genç dava insanı Sedat Yenigün,
faili meçhul bir cinayetle hayatını kaybetti. Yenigün’ün
çıkardığı İslami Hareket sıkıntılı bir sürece girdi ve üç
sayı sonra kapandı.

Eylül 1980

Temmuz 1980

İslamcı yayıncılığa “darbe”
12 Eylül Askeri Darbesi ile İslamcı yayıncılık da ciddi bir darbe aldı.
İslami Hareket, Nesil ve Tohum kapanırken, Diriliş yayınına uzun bir
ara verdi. Sebil ise 1982’ye kadar ancak 5 sayı çıkabildi.

Aralık 1979

23 Mart 1960

Dönemin ilk İslamcı akademik dergisi
Selâmet dergisi “akademik bir meslek ve
kültür dergisi” olarak çoğunlukla dönemin
Diyanet İşleri’nde ve ilahiyat fakültelerinde
görevli geniş bir yazar kadrosuyla yayımlandı.

27 Mayıs 1960

Nisan 1962

Said Nursi’nin vefatı
Meşrutiyet dönemi İslamcılığının önemli simalarından
Said Nursi cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine gizli ve
açık olarak devam etmiştir. 23 Mart 1960'ta Şanlıurfa’da
vefat eden Nursi, Urfa Halil-ur Rahman Dergâhı'na
defnedilmiştir. Ancak 27 Mayıs Darbesi sonrasında 12
Temmuz 1960'ta cuntanın emriyle mezarı yıktırılmış ve
naaşı iddialara göre Isparta’ya götürülerek gizlice şehir
mezarlığında bilinmeyen bir yere defnedilmiştir.

Hicri 1400. Yıl
Manifestosu
Önde gelen İslamcı
dergiler Akıncılar,
Düşünce, Fikir ve
Sanatta Hareket,
Hicret, İslami Hareket
ve Sebil Hicri 1400.
Yıl münasebetiyle
ortak bir manifesto
yayımladı.

Kasım1979

Afgan Cihadı başlıyor
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesiyle
başlayan direniş birçok dergi tarafından yakından
takip edilerek desteklendi.

Eylül 1979

Mart 1961
Konya’da uzun soluklu bir dergi
İslam’ın İlk Emri Oku, Türkiye
İmam-Hatip Okulları Mezunları
Cemiyeti tarafından çıkarılmaya
başlandı ve 1979’a kadar 209 sayı
yayımlandı.

1962

Serdengeçti’nin son sayısı yayımlandı
Osman Yüksel Serdengeçti tarafından
çıkarılan ve sık sık toplatılma ve
kapatılmaya maruz kalan Serdengeçti otuz
üçüncü ve son sayısını yayımladı.

Akıncılar’da ayrılık ve iki yeni dergi
Akıncılar’dan ayrılan Salih Mirzabeyoğlu
tarafından Haziran 1979’da çıkarılan Akıncı
Güç’ten hemen sonra Akıncılar Derneği adına
Mehmet Güney tarafından Ağustos 1979’da
Akıncılar yayımlandı.

İran İslam Devrimi’nin yankıları
İran’daki devrim süreci Türkiye’deki
birçok İslamcı dergi tarafından büyük
bir heyecanla takip edildi. Özellikle
Ayetullah Humeyni’nin sözleri
sayfalarda sıkça yer aldı.

Ağustos 1979

1979

İlk Türkçe-Arapça dergi
Hasan Aksay tarafından çıkarılan Hicret, Arapça
ve Türkçe olarak çift dilli basılan ve Türkiye’de
yayımlanıp İslam ülkelerine yollanan ilk dergi oldu.

Şubat 1979

1962

Metin Yüksel şehit edildi
Akıncılar hareketinin genç liderlerinden Metin
Yüksel’in Fatih Camisinin avlusunda şehit edilmesi
dönemin
birçok
dergisinde
geniş yer
buldu.

1978 - 1980
"Şeriatçi dergiler"
sahnede
Şura (1978), Tevhid
(1979) ve Hicret
(1979-1980)
gazeteleri kendilerini
açıkça “şeriatçı” olarak
tanımladı ve devlete
karşı çok sert bir
muhalefet yürüttü.

Ekim 1963

1965

İmam Hatiplerin sesi yayında
İmam-Hatip Okulu Mezunları
Cemiyeti tarafından çıkarılmaya
başlanan Tohum, uzun yıllar İmam
Hatip camiasının sesi oldu.

"Ağabey dergiciliği”ne karşı başkaldırı
Edebiyat, Diriliş ve diğer birçok dergiye sert
eleştriler yönelten Aylık Dergi, Yaşar Kaplan
tarafından Ankara’da yayımlanmaya başladı.

Aralık 1978

Gündem: Ayasofya
mücadelesi
Ayasofya’nın ibadete açılması
talebiyle MTTB tarafından
düzenlenen mitinglerle
beraber bu konu birçok
derginin gündeminde daha
fazla yer buldu.

Haziran 1978

Ekim 1965

Büyük Doğu veda ediyor
Necip Fazıl Kısakürek tarafından 1943 yılından
itibaren 17
devre ve 558
sayı olarak
aralıklarla
yayımlanan
Büyük
Doğu’nun son
sayısı çıktı.

Ticânîlerin dergisi İlahi Işık yayında
Ticânî tarikatı lideri Kemal Pilavoğlu ve
çevresi tarafından çıkarılan İlahi Işık,
“Hakkın Dostu Haksızın Düşmanı” sloganı
ile yayın hayatına başladı.

Yüksek İslam Enstitüleri etkisini gösteriyor
Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına
çıkarılmaya başlayan İslam Medeniyeti, sayfalarında
birçok ilmi tartışmaya yer vererek önemli bir
boşluğu doldurdu.

Sağ-sol çatışması ve antikomünizm
1970’lere damgasını vuran sağ-sol çatışması
İslamcılar arasında birçok tartışmayı tetikledi.
Dönemin birçok dergisindeki ortak tema sağ
merkezli antikomünizm iken “Ne sağ, ne sol;
tek yol İslam” söylemi de bu dönemde gelişti.

Mücadele Birliği’nin en önemli yayın organı
Yeniden Milli Mücadele, “Milletin iman, ahlak,
kültür, tarih ve maddi çıkarlarına bağlı bir siyasi
millî dava dergisi” sloganıyla 1980 yılına kadar
haftalık olarak 528 sayı çıktı.

1966

1966

Ağustos 1967

Ağustos 1967

Şubat 1970

Adalet Partisi iktidarda
Süleyman Demirel liderliğinde
seçimlerden galip çıkan AP,
muhafazakar söylemi sebebiyle
dönemin bazı dergileri tarafından
desteklense de özellikle Büyük
Doğu tarafından çokça eleştirildi.

Nesil Vakfı ve Nesil dergisi
Saim Yeprem, Hayreddin Karaman, Bekir
Topaloğlu, Yaşar Kandemir gibi birçok ismin
katkı sağladığı Nesil dergisi, yeni kurulan Nesil
Vakfı tarafından çıkarılmaya başladı.

Ocak 1978

Sebilürreşad’dan son sayı
Eşref Edip tarafından 1948’te
tekrar yayımlanmaya başlayan
Sebilürreşad 362 sayı daha
çıktıktan sonra yarım asrı aşan
yayın hayatına son verdi.

Temmuz 1977

Ocak 1966

Hareket’in en etkili dönemi başladı
Yayın hayatına 1939’da başlayan
Nurettin Topçu’nun Hareket dergisi
1966-1977 yılları arasında 115
sayı çıktı.

Ocak 1966

Seyyid Kutub’un idamı
Dönemin dergilerinde yazıları sıkça
yayımlanan ve Türkiye İslamcılığına
büyük etki eden Mısırlı düşünce
adamı Seyyid Kutub idam edildi.

Şubat 1969

Toplatma, kapatma ve yargılamalar
TCK 163 ile birlikte 146. Madde de
dönemin İslamcılarını yargılamak ve
yayınlarını yasaklamak için sıkça kullanıldı.

Tamamen kadınlar tarafından çıkarılan
ilk dergi
Şadırvan, Hanımlar İlim Kültür Derneği'nin
(HİKDE) yayın organı olarak 1980'e kadar 18
sayı yayımlandı.

Temmuz 1977

Mayıs 1977

Mayıs 1976

Ziya'ül Hak Pakistan’da yönetimi
devralıyor
Darbe yaparak cumhurbaşkanı olan
Ziya'ül Hak’ın Pakistan’da uyguladığı
“İslamlaştırma Projesi” dönemin
birçok İslamcı dergisi tarafından
takdir ve destek gördü.

Ölçü yayımlanmaya devam ediyor
Hüsnü Aktaş tarafından 1974’te
çıkarılmaya başlayan Ölçü dergisi, 49
sayı çıktıktan sonra Yeni Ölçü adıyla
yayımlanmaya devam etti.

Aralık 1976

“Yedi Güzel Adam”ın dergisi
Mavera, bir grup genç arkadaş (Rasim
Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif
İnan vd.) tarafından Ankara’da yayımlanmaya
başladı.

Mayıs 1976

Düşünce’nin ilk sayısı yayımlandı
Müstakil ve özgün bir İslami kimliği
vurgulamasıyla dönemin önde gelen İslamcı
dergilerinden olan Düşünce Ali Bulaç tarafından
36 sayı yayımlandı.

Nisan 1976

Malatya Ekolü Ankara’da
“Yeniden İlme Dönüş” sloganıyla çıkan
Kriter, Said Çekmegil başta olmak üzere
Malatya ekolünün önemli isimlerine
ev sahipliği
yaptı.

Ocak 1976

Seher Vakti kapanıyor
Şule Yüksel Şenler tarafından
1969’da çıkarılmaya başlayan
Seher Vakti, Şenler’in hapse
girmesi sonucu Temmuz'da
yayımlanan 22. Sayısı ile veda
etmek zorunda kaldı.

Suriye’de Müslüman
Kardeşler’in kıyamı
Suriye Müslüman Kardeşler Hareketi,
1976’da Hafız Esad’a karşı aktif bir direnişe
başladı. 1982’ye kadar uzanan bu süreci
birçok dergi sayfalarına taşıdı.

1976

“İkinci Büyük Doğu”:
Sebil dergisi yayında
Sert ve muhalif üslubuyla dönemin
“Büyük Doğu”su olarak adlandırılan
Sebil, Kadir Mısıroğlu tarafından
çıkarılmaya başladı.

Ocak 1972

1971

Türkiye’nin ilk İslamcı partisi
Milli Nizam Partisi kuruluyor
Konya milletvekili Necmettin Erbakan
ve 17 arkadaşı MNP’yi kurdular. 1971
Muhtırasından sonra kapatılan partinin
yerine kurulan Mill Selamet Partisi ile
çizgisini sürdüren Milli Görüş hareketi,
bazı İslamcı dergiler tarafından açıkça,
bazılarınca zımnen desteklendi.

Ezberleri bozan Edebiyat raflarda
Kendisini “karşıanamalcı, karşısömürgeci,
öğretisel, tarihsel, evrensel,
özgürlükçü, ilerici” olarak
tanımlayan Edebiyat,
Nuri Pakdil öncülüğünde
çıkarılmaya başladı.

Akıncılar’ın ilk dergisi
Dönemin en etkili gençlik oluşumlarından
biri olan Akıncılar Derneği’nin ilk yayın
denemesi olan Akıncı dergisi sadece altı
sayı yayımlandı.

1977

Ocak 1970

En çok satan kültür-sanat dergisi
1960 yılında Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Talebe
Derneği'nin yayın organı olarak hayatına başlayan
Pınar, 1972’de Mücadelecilere geçti ve dönemin en çok
satan kültür-sanat dergilerinden biri oldu.

Aralık 1975

MSP'ye taraftar bir dergi
Şevket Kazan, İsmail Müftüoğlu, Yasin Hatipoğlu,
Zeki Ceyhan, Süleyman Karagülle gibi Milli Görüş
kökenli isimlerin yer aldığı Vesika dergisinin
ilk sayısı çıktı.

Aralık 1975

Talebe el değiştiriyor
Ankara Üniversitesi Talebe Derneği
adına çıkarılan Talebe dergisi, Mehmet
Bekaroğlu, M. Önal Mengüşoğlu,
Ahmet
Ertürk, Cahit
Koytak’ın içinde
bulunduğu bir
ekip tarafından
yayımlanmaya
başladı.

Kasım 1975

Nurettin Topçu ahirete
intikal etti
Hareket dergisi ile
özdeşleşen değerli
mütefekkir Nurettin
Topçu vefat etti.
Topçu’nun vefatından
sonra yayımlanmaya
devam eden Hareket
1982’de 187. Sayı
ile yayın hayatını
sonlandırdı.

Aralık 1974

1980

Nisan 1956

Salih Özcan Hilâl dergisini çıkarıyor
1960’lardaki çeviri faaliyetlerinde önemli
bir yere sahip olan Hilâl, Said Nursi’nin
yakın talebelerinden Salih Özcan
tarafından yayımlanmaya başladı

Nurcu dergilerin mücadelesi
Yayınları sık sık toplatılan ve kapatılan
Nurcu hareket Risale külliyatını halka
ulaştırabilmek için art arda Şule
(1962), İrşat (1963), Bediülbeyan
(1963), İhlas (1963), Zülfikar (1964),
Uhuvvet (1964), Hareket (1964) vd.
birçok dergiyi çıkardı.

Ocak 1972

Türkiye NATO’ya üye oldu
Türkiye’nin Kuzey Atlantik Asamblesi’ne
(NATO) üye olması neticesinde topraklarımıza
ABD askeri üsleri kurulmaya başlandı.
NATO’ya üyelikle birlikte Türkiye’nin Soğuk
Savaş’ta Batı bloku içinde yer alması zamanla
antikomünizmle yoğrulan İslamcılık üzerinde
çok boyutlu etkiler oluşturmuştur.

6-7 Eylül 1955

İslam mecmuası yayında
Yeni bir dönemin habercisi
İslam mecmuası geniş bir
kadroyla yayına başladı ve
İslam dünyası ile güçlü bir
temas sağladı.

Bir Dönemin Bitişi: 1960 Darbesi
27 Ekim 1957’de yapılan genel seçimler neticesinde Demokrat Parti oy kaybına
uğrasa da iktidarını korumuştur. Muhalefet seçimlere hile karıştığı iddiasıyla
geniş çaplı bir protesto hareketi başlatırken DP de buna cevap vermiştir. İktidar ve
muhalefet arasında bir türlü dinmeyen gerilimler ve olaylar darbeye giden yolu
açmıştır. 27 Mayıs 1960 tarihinde 37 düşük rütbeli subayın emir komuta zinciri
dışında yaptığı darbe neticesinde çok partili dönemde dini grupların elde ettiği
görece serbestlik içerisinde artan İslamcı yayın faaliyetleri kesintiye uğramış, bir
takım dergiler kapatılmış ve önde gelen yazarlar gözaltına alınmıştır.

Kıbrıs Harekatı'na destek
Necmettin Erbakan'ın başbakan
yardımcısı olduğu CHP-MSP
koalisyonu tarafından gerçekleştirilen
Kıbrıs Harekatı milliyetçilerin
yanında birçok İslamcı dergiden de
destek gördü.

Milli Gençlik'te Yeni Dönem
İsmail Kahraman’ın 1967’de
başkanolmasıyla MTTB’de başlayan
dönüşüm Milli Gençlik dergisinin
yeni yayın döneminde belirginleşti.
1975’te lise gençliği..

Temmuz 1975

Mirzabeyoğlu’nun ilk dergisi yayında
“Aylık Kavga Dergisi”
Gölge, Salih İzzet Erdiş
tarafından çıkarılmaya
başladı. Erdiş,
“Mirzabeyoğlu” soyadını
ilk defa bu dergide
kullandı.

ilmi etüdler derneği
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