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İslamcılık - Temel Meseleler  
ve Kavramlar Dizisi

Bu dizide İslamcı düşüncenin temel kavram ve meselelerini 
açıklayıcı eserlere yer verilmektedir. İslam düşüncesinin 
ana hattını oluşturan ve güncel tartışmaları belirleyen 
konuların akademik bir perspektifle ele alınmasını öneren 
dizide; belirlenen kavramların düşünce geleneğindeki 
izlekleri, tarihsel geçmişi ve çağdaş düşüncedeki izdüşümü 
ele alınmaktadır. 



İslamcı Dergiler Projesi (İDP)

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ba-
şından beri üzerine çokça yazılan ve 
farklı yönleriyle konuşulan bir konu 
olmasına rağmen bu düşüncenin üre-
tildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı 
dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki 
dergiler, Osmanlı’nın son dönemin-

den bugünün Türkiye’sine kadar, İslamcı düşüncenin olu-
şumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve 
İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil 
etmiştir. İslamcı Dergiler Projesi (İDP), bu mühim boşluğu 
doldurmak üzere 1908-2010 yılları arasında yayınlanmış 
İslamcı dergileri gün yüzüne çıkarma ve inceleme hedefiyle 
2013 yılından itibaren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı 
altında yürütülmektedir. 

Üç aşama olarak yapılandırılan projenin 2014-2015 yılların-
da yürütülen ilk aşamasında 1960-1980 arasında çıkan 45 
dergi dijitalleştirilmiş ve kataloglanmıştır. Ayrıca 1. İslamcı 
Dergiler Sempozyumu düzenlenmiş, sempozyum bildirileri 
gözden geçirilerek 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Topar-
lanma ve Çeşitlenme adıyla kitaplaştırılmıştır. 1908-1980 
yılları arasında yayınlanan 58 dergiyi ele alan ikinci aşama ise 
2017 yılında tamamlanmıştır. Bu aşamada düzenlenen 2. İs-
lamcı Dergiler Sempozyumu’nun bildirileri “İslamı Uyandır-
mak” başlığıyla iki cilt olarak okuyucuyla buluşmuştur. 

Projenin 2017 yılında başlayan ve Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından desteklenen üçüncü aşamasında yaklaşık 
400 derginin, 20.000’den fazla sayı dijitalleştirilmiş ve kata-
loglanmıştır. Çalışmaların sürdüğü ve 2018 yılının sonun-
da tamamlanan bu aşama kapsamında 3. İslamcı Dergiler 
Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyumun bir çıktısı 
olarak 116 yazarın katkısı ile 4 ciltte, 72 makale, 49 şahıs 
portresi ve 47 dergi yazısının yer aldığı “’Bir Başka Hayata 
Karşı’ 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavram-
lar ve İsimler” başlıklı külliyat yayımlanmıştır.  Bu aşamada 



ayrıca 30.000 dergiyi içeren İslamcı Dergiler Kütüphanesi 
oluşturulmuştur. Bu aşamada ayrıca dergiciliğin hikayesini 
birincil ağızlardan duymaya ve duyurmaya yönelik kapsamlı 
bir sözlü tarih çalışması yapılmıştır. 

Proje 2018 yılının sonunda tamamlanmış ve İslamcı dü-
şünce alanına birçok malzeme kazandırmıştır. Bu tarihten 
itibaren proje kapsamında çalıştaylar ve seminerler düzen-
lenerek alada çalışan araştırmacılar ve lisansüstü seviyesin-
deki öğrenciler için yeni zemin oluşturmuştur. Elinizdeki bu 
kitap İDP çalıştaylarının bir çıktısıdır. Proje çıktıları, kata-
log ve sözlü tarih çalışmalarına web sitelerinden erişilebilir:

idp.org.tr 
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Sunuş

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 2013 yılından 
beri sürdürülen çalışmalar sonucunda bu alana yöne-
lik canlı bir ilgi ortaya çıktı. 1908’den günümüze kadar 
gelen İslamcı dergi yayıncılığının arşivlerinin açılması 
ve ulaşılabilir hale gelmesi bu sahaya dönük alanların 
ve kavramların kategorilerini de mümkün kılmıştır. 
Bununla beraber, İslamcı düşüncede tekrar tartışmaya 
açılması gereken konular, ışık tutulması gereken un-
surlar da bu vesile ile açığa çıkmıştır. Proje kapsamın-
da düzenlenen sempozyumlar, bu programların çıktısı 
olarak yayımlanan 7 ciltlik külliyat ile İslamcılığın te-
mel mevzu ve meseleleri masaya yatırılmıştır. 

İslamcı düşüncenin temel unsurları ve sınırlarının 
tartışılıp, çağdaş dünyadaki karşılığını incelemek, ihti-
yaç duyulan bir zemin olarak karşımızda durmaktadır. 
Bu bağlamda daha odak tartışmalara eğilen, alanın ilgi-
lileri ile belirli periyodlarla bir araya gelinip tartışılabi-
lecek zeminlerin oluşturulmasına dönük bir çaba hasıl 
olmuştur. 2019 yılından itibaren devam eden çalıştay-
ların ilki İslamcılık Çalışmalarında Yönelimler başlığıy-
la 15 Haziran 2019’da gerçekleşmiştir. Bu toplantıda 
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sahadaki araştırmaların mevcut durumu konuşulmuş 
ve yöntem problemlerinin altı çizilmiştir. Alan çalışma-
sındaki eksiklerin tespit edildiği bu çalıştay, beraberin-
de alanın temel kavramlarına dönük tartışmaların ek-
sikliği ile sonraki çalışmalara da ışık tutmuştur. Diğer 
oturum, Temel Meseleler ve Kavramlar serlevhasıyla ger-
çekleştirilmiş ve; İslamcı düşüncenin kök niteliğindeki 
tartışmalarına yeni boyutlar kazandırma amacı güt-
müştür. Bu oturumların ilki 23 Kasım 2019’da yapılmış 
ve “Islah” kavramının tarihi arka planı, çağdaş İslam 
düşüncesindeki dönüşümü ve bu kavram ile öne çıkan 
isimler tartışmaya açılmıştır. İki oturum olarak planla-
nan bu çalıştayda Mehmet Ali Büyükkara, Özgür Kavak 
ve Murat Kayacan sunumlarını yaptıktan sonra katı-
lımcılarla birlikte kavram tartışılmıştır. Elinizdeki bu 
kitap mezkur sunumların geliştirilmiş halidir. Bu çalış-
ma, İslamcı düşüncenin üzerine inşa olduğu meseleler 
ve yaklaşımların derinlemesine analize tabi tutulduğu 
bir seri teklifinde bulunmaktadır.

Çağdaş İslamcılığın üç temel dayanağı olarak; ihya, 
anti-emperyalist ve ümmetçi söylem öne çıkmaktadır. 
İlk olarak ihya, İslam düşüncesinin mevcut birikimi-
ni eleştirel ve kapsayıcı şekilde değerlendirip yeniden 
inşa etmeye yönelik bir ilgi alanına sahiptir ve bu yö-
nüyle gelenekselcilikten ayrılmaktadır. İkinci olarak 
anti-emperyalist tutum ile siyasal gündemin yapısı-
nın belirlenmesi söz konusudur. Bir diğer unsur olan 
ümmetçi tavır ise İslam birliğini önemser. Bu savunu, 
ulus devletlerin ortaya çıkması, iletişimin artmasıyla 
beraber İslam toplumlarının birbiri ile olan irtibatının 
imkanını sağlar. Bu üç nokta İslamcı düşüncenin sınır 
taşlarını oluştururken ıslah kavramının her üç aşama-
ya da referans sağlaması dikkat çekmektedir.  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslüman 
halkların muhatabı oldukları sorunlara karşı bir teklif 
olarak ihya, ıslah, tecdîd kavramları öne çıkmıştır. Bunlar, 
modern diskur içinde dönüşmüş, yer yer biri diğerinden 



xiiiSunuş

daha önde kullanılmış olsa da İslam düşünce ve siyaset 
geleneği içinde köklü bir geçmişe sahip kavramlardır. On 
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı itibariyle hem siyasal 
hem de dinsel olarak İslami uyanış söylemi bir hareket 
halinde ivme kazanmıştır. Bu hareketlenme bir yanıyla 
mevcut düşünce geleneğinin revizesini talep ederken 
diğer yandan da yeni bir yaklaşımlar geliştirmiştir. Bu 
bağlamda bugün çeşitlenmiş, dağılmış, bozulmuş gibi 
gözüken düşünce geleneğinin ana hattını vurgulamak 
önemlidir. Farklı düşünce ve siyasi hareketlerde kendini 
göstermesi, bir yanıyla ıslah yaklaşımının çeşitlenme-
sini mümkün kılarken diğer yanıyla farklı veçhelerde 
değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu sebeple zaman 
zaman tanımlamada ve konumlandırmada sorunlar 
yaşanmasına rağmen İslami düşünce, günümüzde hala 
bu ana hat üzerinden ilerlemektedir. Hem teorik hem 
de pratik bir birikime sahip olan ıslah kavramı, içinde 
bulunduğu dönemi biçimlendirmesinin yanı sıra nitelik 
olarak dönemin rengini de beraberinde taşımaktadır. Bu 
açıdan kavramı kendi bakiyesiyle ele alıp çağdaş düşün-
cedeki yerini tespit etmek önem arz eder.

Temel Meseleler ve Kavramlar serisinin öncelikli hede-
fi de İslam düşüncesinin ana hattını oluşturan ve güncel 
tartışmaları belirleyen konuların akademik bir perspek-
tifle, derinlikli şekilde ele alınmasıdır. Bu alanda yapılan 
çalışmalarda yeni araştırma ve yöntemlerin geliştirile-
bilmesi için bu yaklaşımın önemli olduğuna inanıyoruz. 
Bu kaygı ile ele alınan ilk mesele ıslah kavramı olmuş-
tur. Elinizdeki bu kitap, kök kavram olarak öne çıkan 
ıslah kavramının; düşünce geleneğindeki izleklerini, 
tarihsel geçmişini ve çağdaş düşüncedeki dönüşümünü 
ele alan metinlerden oluşmuştur. Bu çalışmanın kendi-
sinden sonra gelecek çalışmalara örneklik teşkil etmesi 
ve İslamcılık düşüncesinin daha nitelikli çalışmalarla 
ele alınmasını teşvik etmesini ümit etmekteyiz. 

Büşra Bulut
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Teşekkür

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 2013 yılından 
itibaren yürütülen çalışmalar birçok kişi ve kurumun 
katkısı ve emeği ile gerçekleşmiştir. Takdir edilir ki bu 
kadar kapsamlı, çok yönlü ve uzun süreye yayılmış bir 
işte çok fazla ismin maddi ve manevi desteği mevcut-
tur ve elden geldiği kadar bunları zikretmemiz gerek-
mektedir. Projenin gerçekleşmesine zemin hazırlayan 
İlmi Etüdler Derneği’ne ve hassaten başkanlığı döne-
minde çok önemli katkılarını esirgemeyen Süleyman 
Güder’e teşekkürlerimizi sunarız.

İDP’nin üçüncü aşaması Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından desteklenmiştir. Onların desteği proje 
kapsamında daha geniş ve çeşitli çalışmalar yapılma-
sına imkân tanımış ve projenin tamamlanmasını sağ-
lamıştır. Telif Hakları Genel Müdürlüğünün kıymetli 
çalışanlarına verdikleri destekler için müteşekkiriz. 

Projenin bütün aşamalarında birçok isim yer almış, 
katkılarını sunmuştur. Fakat bazıları emeği ve yükü 
daha fazla sırtlanarak bu çalışmaların ortaya çıkma-
sını sağlamıştır. Bu terkide projenin farklı alanlarının 
sürdürülmesini sağlamış, büyük özveri ve titizlikle 
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çalışan İDP ekibinden; Yusuf Enes Sezgin, Vedat De-
mirbilek, Hüsniye Gülsev Koç, Suat Kaymak’a teşek-
kürler. Programların hazırlanması ve yönetimi husu-
sunda yardımlarını esirgemeyen İDP araştırmacıları; 
Betül Kızılcık, Vildan Gülsev, Mustafa Halil Aydın, 
Mustafa Bilgili, Mehmet İlkay Çiftçi, Zeynep Özalp, 
Hüseyin Arslan’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ki-
tabın tashihini titizlikle yapan Hümeyra Dinçer’e, ta-
sarım ve baskıya hazırlanmasında sarf ettiği yoğun 
emek için Seyfullah Bayram’a teşekkür ederiz.

Son olarak, çalıştaylar İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı 
binasında bize tahsis edilen bir alanda gerçekleşmiş-
tir. Bu vesile ile tüm İLKE çalışanlarına sıcak ilgileri ve 
misafirperverlikleri için çok müteşekkiriz.


