iSLAM MECMUASI

Tuba C;:AVDAR'

2 Rebiiilevvel 1332116 Kanun-I sani 1329 tarihinde Dahiliye Nezareti
Matbuat MUdUriyet-i Umumiyesi tarafmdan tanzim olunan belgede slraslyla ~u
bilgiler bulunmaktadlr:
"Name islam Mecmuasl
Mahal-i

inti~an:

Dersaadet

Bahs edecegi mevad: Siyasetten katiyen bahs etmemek Uzere-dint, ilmt,
ictimat, milltEvkiit-I ne§ri: Onbe§ gUnde bir defa.
Lisam: TUrkl'e.
MudUr-U mes'ulUnUn ismi: Heybeli Ada da muktm Ralim Sabit Efendi.'"
islam Mecmuasl, bu belgenin dUzenlenmesinden klsa bir sUre sonra, 16
RebiUlevvel 1332/30 Kanun-I sani 1329 [12 ~ubat 1914] tarihinde yaymlanan
ilk saYIsI ile 1914-1918 yIilan arasmda devam edecek 63 saYlhk yaym hayatma
ba§laml§t1r.
Derginin yaym slkhgl 15 gUndebir olarak belirlenmi~se de ozellikle 1915
Yllmdan sonra yaymmda dUzensizlikler gorUlUr. DI§ kapaktaki dergi admm
altmda, dergi mUdUrU Ralim Sabit'in2 adl yer ahr. Dergide yer alan yazIiar ve
yazar isimleri -imzaslz yazllar da bulunmaktadlr- on kapakta konu ba§hklan
altmda gosterilmi§tir. ilk saymm arka kapagmda yer alan "islam Mecmuasl'
§ian 'Dinli bir hayat, hayath bir din' dir. islam Mecmuasl, bUyUk Allah"~
Yrd. Do~. Dr., Marmara Oniversitesi Fen-Edebiyat FakOltesi Bilgi ve Beige YOnetimi BOIOrnO.
20.12.1988 tarihinde Halim Sablt'in oglu Ekrem ~ibay 'm gonderdigi beige fotokopisidir.
Halim Sabit $ibay'm hayat hikayesi lie ilmi faaliyeUeri hakkmda bkz. Ali Birinci " Halim Sabit $ibay"
TUrkiye Cumhuriyeti Deletinin kurulu~ ve geli~mesine hizmeti ge~en TUrk dUnyasl aydmlan
sempozyurnu bildirileri ( 23-26 Mayls 1996). haz. Abdolkadir Yuvah, Mustafa Argun~ah, Mustafa
Keskin. Kayseri, 1996; 135-145.
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yardlmma dayanarak kalplerdeki fltr! din ve iman hissinin inki~aflyla ne~v ii
nema bulmasma, din millet fikirlerine canh, miinevver bir cereyan verip
MUsIUmanhk alemi iyin mes'ud bir hayat haZlTlamaya yah~acaktIr..." ~eklindeki
yazl, derginin amacml ve misyonunu ana hatlanyla belirlemektedir.
Yazar kadrosunda Halim Sabit (i;:ibay), i;:erefeddin (Yaltkaya), Ziya
Gokalp, Rlzaettin Fahrettin, Mansur!zMe Sait, Ahmed Besim, Raglb Hulusi,
Bursah Mehmed Tahir gibi isimler yer alml~tlr. 3 Derginin ilk idarehane adresi,
ilk sayl arka sayfada "istanbul'da Cagaloglu'nda 'Cemiyet-i Hayriye-i islamiye'
merkezinde daire-i muhsusa" olarak bildirilmi~tir. Bu cemiyet tarafmdan
yaYlmlanan Cihan'l islam dergisi, ittihat ve Terakki yanhsl olarak
bilinmektedir.
Derginin dUzeni bUtiin saYllarmda hemen hemen aymdlr. Tarih, hicr! ve
rum! takvimlere gore verilmi~tir. Yll ve sayl bildirimi bazl saYllarda iy ve dl~
kapaklar arasmda farkhdlr. iyindekiler, dl~ kapakta konu ba~hklan altmda
makale ve yazar adlyla gosterilmi~tir. Dl~ kapak arkasmda 'teb~ir' ba~hgl ile
gelecek saYlda yaYlmlanacak makaleler, 'okunacak kitaplar' ba~hgl altmda da
kitap tavsiyeleri yer almaktadlr. 15. saylya kadar arka kapakta dergiyi tamtIcl
mahiyette bir yazl ile yazar kadrosu yaymlanml~sa da duyurulan bu yazarlardan
bazllan islam MecmuaSl'nda hiy yazmaml~lardlr.
Ele aldlklan konularm aglrhk noktasl her ne kadar farkhhk gosterse de
neticede aym kaynaktan beslenen ve ba~langlyta ortak yazarlan da bulunan
Tiirk Yurdu Dergisi, islam MecmuaSl 'nm yaYlmlanacagml okurlarma Meta
co~kuyla duyurmu~tur. 4 "islam Mecmuasl, TUrk Yurdu'nun samimi bir
yolda~ldlr" ifadesi, bu duyurunun ba~mda kullamlml~, yeni ylkacak derginin
amacl, ele alacagl konular ve yazar kadrosu ilan edilmi~tir.
islam MecmuaSl 1908'de yaYlmlanmaya ba~layan ve daha sonralan ekibi
dagllmaya yiiz tutan Slrat-l Miistakim Dergisi ile 1911' de yaYlmlanmaya
ba~layan 'Tiirkyii ve milliyetyi' Tiirk Yurdu Dergisi arasmda kendilerine yer
bulmaya I'ah~an ve yaygm olarak 'islamcl-Tiirkyii' olarak adlandmlan bir
dergi,' Ziya Gokalp'in din, ahlak, egitim gibi konular iizerinde sosyolojik
Islam Mecmuasl 'om yazarlan ve yazJlanD listesi j~in bk. Massami Arai, Jijn TUrk d6nemi TUrk
milliyet~iliei. 'tev. Tansel Demirel. lstanbul: ileti~im, 1994; 130, 190-204.
TUrk Yurdu, 23 Kanun-I sani 1329 sayl to, arka kapak.
Ismail Kara, TOrkiye'de iSUlmcdlk dU~Uncesi: MetinlerlKi~iler I. i1aveli 2. bs. Istanbul: Kitabevi,
1997; 30.
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degerlendirmelerinin yer aldlgl, ittihatS:llann 'yan resmf yaym organlanndan
birisi,6 '''ictimaiyat' adml almasa da Ziya Gokalp ve s:evresinin S:lkardlgl
sosyoloji dergilerinden birisi'" olarak tammlamr.
Konu ile ilgili yapllan s:ah~malarda8 yaygm olarak islamcllarla Tiirks:iller
arasmda bir s:izgiye oturtulan islam Mecmuasl, ele aldlgl konulara islam
kaynakh, millet ve milliyet fikirlerini reddetmeyen s:oziimler iiretmeye s:ah~ml~,
bu meyanda S:lkan yazllar, farkh gorii~lerdeki fikir adamlarl arasmda bazen
uzayan, ~iddetlenen tartl~malara sebep olmu~ ancak islam Mecmuasl yazarlan
genellikle bunlara dergilerinde cevap vermemek gibi bir yol izlemi~tir.
islam Mecmuasl'nm birkas: saYIsI haris: biitiin saYllan Kur'an-I
Kerim'den ses:ilmi~ ayetlerin terciime ve tefsiri ile ba~lamaktadlr. Derginin
ba~langlS: is:in tercihi ve bundaki bis:imsel fakhla~maya dair "Her saymm kIrk
sekizinci saYI haris:) ilk sayfasmm b~mda Kuran'm Araps:a metni ve Tiirks:e
s:evirisi, bazen de. 'tefsir ve izahl' bulunur. Ancak 13. saYldan itibaren Araps:a
metin verilmez. Boyle bir giri~im Rusya ve MIslr'daki islam reformculuguyla
aym s:izgidedir. ozellikle Rusya daki reformculugun islam Mecmuasl iizerinde
bUyiik bir etkisi olmu~tur. Aynca derginin bu giri~imi, Cumhuriyet devrinde Ziya Gokalp in gorii~lerine uygun olarak- gers:ekle~tirilen TUrks:e Kur'an is:in
oncii bir s:ah~ma saYllmahdlr" 9 ~eklinde yapllan degerlendirme ise bize islam
Mecmuasl'nm S:lkl~mdan hemen once Kazan'da gers:ekle~emeyen; bir giri~im
olarak kalan TUrks:e Kuran konusunun, istanbul'daki hem din dar hem de mill!
Zafer Toprak, "n.Me~rutiyet'te fikir dergileri" Tanzimat'tan Cumhuriyet'e TUrkiye Ansiklopedisi c. I
istanbul: ileti~im, 1985; 126-127
ytldlz Akpolat-Davud, "II. Me~rutiyet donemi sosyolojisinin kaynaklan 11: Islam Mecmuasl" TUrkiye
GnnlU~U Mart-Nisan 1997, saY14S; 204.
Oniversitelerde yapllml$, islfun Mecmuasl konulu tez yah$malan arasmda $unlar saYllabilir:
YOksek Lisans tezleri: Adil Erdogan, Islam Mecmuast'nm sistematik indeksi. Istanbul Oniversitesi, 1982.
TOba <;avdar, islAm Mecmuasl'nm Turk dOnemsel yaYlni il(inde yeri ve Onemi. Istanbul Oniversitesi,
1988. Ruhi GOler, islam Mecmuasl(1914 M
1918) ve itterigi. Istanbul Oniversitesi, 1995. Ali Asian,
Yakmttag tarihi attlsmdan tslilm Mecmuasl'nm incelenmesi. YozOncOY11 Oniversitesi, 1996
Lisans tezleri (Ankara Oniversitesi i1ahiyat Fakoltesi)
Aysel KOttOkkonyah, islam Mecmuasl(IS ve 24. saYllar), 1987. E.$ahizer Tekeli, islam Mecmuasl'nm
latin harflerine ttevirisi (I M
7. saYllar), 1987. MOnevver Kaya, ishi.m Mecmuasl ( 9M
14. saYllar), 1987.
Nizamettin -2orlu, islam Mecmuasl (2S M
32. saytJar), 1988. Ali Adem Ozkan, islam Mecmuasl (4148.
saYllar), 1988. Y~ar Donmez, isla.m Mecmuasl'nm 53MS6. saYllannm latin harflerine aktarllmasl, 1988.
Adil BOyOkttolak, islam Mecmuasl (3340.saYllar), 1988. Mustafa Cantork, Islam Mecmuas,'nm 49M
S2.
sayJlarmm latin harfleriyieyazlml, 1988. Ali CingOz, Islam Mecmuasl ciIt3 saY157M
63, 1988.
Masami Arai, "JOn TUrk dOnemi TUrk milliyetttiig,i" Modern TUrkiye'de siyast dfi~Unce. Cumhuriyet'e
devreden dU~Unce mirasl: Tanzimat ve Me~rutiyet Birikirni. S.bs. c.1 istanbul: i1eti~im, 2003. s. 193.
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vurgulara sahip aydmlarca da benimsenmi~ olabilecegini dii~iindiirmekte.
Ancak, Rusya ve Mlslr'daki islam reformizmini aym yizgide degerlendirmek
konusunda farkh gorii~ler oldugunu da unutmamak gerekiyor. Bir ba~ka yah~ma
ise, Kuran'm terciimesinin yaymlanmasml "dini millile~tirme-Tiirkle~tirme"
yabaSI olarak degerlendirmektedir. lo Ancak burada da Kuran.terciimesinin 'dini
Tiirkle~tirme' yabasmdan ml yoksa, dergide pek yok yazar tarafmdan tartl~Ilan
dinin hurafelerden anndmlmasl, kolay anla~llmasl adma, dini herkesin
anlayacagl bir dilde yazIlmasl kayglsmdan ml kaynaklandlgl dii~iiniilmelidir.
Biittin bunlar, Cumhuriyet doneminde ba~layan ve giiniimiizde hala
tartl~llmakta olan, ibadet dilinin Tiirkye olmasl konusundaki gorii~lerin
dayandlgl 'laik' soylemle, goriintiide Zit ama temelde aym modernist zeminden
besleniyor gibi goriinmektedir.
islam Mecmuasl 'nda, ozellikle Ziya Gokalp ve Halim Sabit tarafmdan
kaleme alman yazllarda, daha once ele almmaml~ konular toplum giindemine
sunulmu~ ve tartl~I1maya ba~lanml~tIr. Bunlarm ba~mda Ziya Gokalp tarafmdan
tesis edilmek istenen 'ictimai usul-u flkh' konusu gelmektedir. Gokalp'in
ictimai usul-u flkh konusundaki g6rii~leri", izmirli ismail Hakkl'nm Sebilii'rRe~at'ta yaymlanan yazllannda tenkide ugraml~tlr. izmirli, Gokalp'in islam
Mecmuasl'ndaki yaziiarma atIflarla, gorii~lerini zaman zaman sertle~en bir
iislubla tenkid etmi~tir. ismail Kara, hakh buldugu bu tenkidlerin, Ziya Gokalp
iizerinde yah~an ki~ilerce dikkate ahnmamasmm Gokalp'in fikirlerinin dogru
tanmmamasl aylsmdan da Tiirk kiiltiirii aylsmdan da kaYlp oldugu
gorli~iindedir.12 Halim Sabit'in Gokalp'in gorii~lerini destekledigi, ~eriatm nass
ve orfe aym olyiide deger verdigi, ~eriatm ya~amasl isteniyorsa ~eriat ile hayat
arasmdaki ilgiyi kuran ve i~aret eden ictimai usul-u flkhm tesis edilmesi
gerektigini savunan yaziian ise belki de bu fikirlerin kaynagl Gokalp
goriildiigiinden, zamanmda Gokalp kadar ele~tiriye ugramaml~tIr. Halim'
Sabit'in bu gorii~ii destekler mahiyetteki yazllarmdaki islam dini hiikiimlerine
bagh aylklama ve tartl~malanm, almI~ oldugu dini egitime bagh olarak
degerlendirmek gerekir.
Musa Kazlm'm ilk iiy saYlda yer alan "islam ve terakki" ba~hkh yazllan
ise ba~ka bir tartl~maYI ba~latml~tlr. islam dininin ilerlemeye engel olmadlgl, bu
\0
II
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YJldiz Akpolat-Davud, a.g.m., ; 217-218.
Ziya G()kalp'in hu konudaki yaz!larmm latin harflerine aktanlmJ~ hali i9i hkz. Ismail Kara, TUrkiye'de
tslAmclllk dU$Uncesi: Metinler/Ki$iler II. Istanbul: Risale, 1987;466-478.
Ismail Kara, TUrkiye'de jsIAmclhk dU$Uncesi: MetinlerlKi$iler II. istanbul: Risale, 1987; 103.
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dinin bir milletin ilerlemesi, geJi~mesi ve medenlle~mesi i<;in gerekli usUl ve
esaslarm tamamml ihtiva ettigini soyleyen Musa Kazlm, soylediklerini
desteklerken bahsettigi usOI ve esaslardan bazilanlll ~Ora-yl Ummet, hUrriyet,
adalet, mUsavat, uhuvvet ve idad-I kuvvet (kuvvet hazlrlama) ba~hklan altmda
malar. Bu yazl Uzerine NUzhet Sabit'in isliim Mecmuasl'na yonelttigi sorular,
dergide cevaplanmaymca, iki ay sonra Babanziide Ahmed Nairn, SebilU'r-re~at
dergisinin 293. saYlsmda " islam'da dava-YI kavmiyet" ba~hkh, sonradan
kitapla~acak uzun bir makale yaymlar. Daha sonra da Ahmed Agaoglu TUrk
Yurdu'nun IO ve 11. sayllarmda yaymlanmaya ba~layan "islam'da dava-YI
milliyet" yazlslm kaleme ahr. Her ne kadar bu tartl~malarm ba~langlcl islam
Mecmuasl'nda <;Ikml~ bir yazl da olsa, ba§layan tartl§mada aS11 taraflar
islamcdar ile TUrk<;Uler olmu~tur.
1908-1918 Yillan arasmda izlenen mill! iktisat politikasl, Yeni Mecmua,
TUrk Yurdu yanmda, islam Mecmuasl yazarlannca da benimsenmi~,
desteklenmi~tir.13 Tekin Alp ve Ahmet Muhittin, yazdlklan makalelerde
ozellikle sava§ sonrasl baglmh olmadan ya§ayabilmenin ~artlanndan olarak
gordUkleri mill! sennaye, mill! iktisat poJitikalarmm benimsenmesi ve bunun
ger<;ekle§tirilebilmesi i<;in i~gUciinUn planlanmasl gerektigini savunurlar.
Ziraattan sanayiye ge<;i§in onemi ve bunun i<;in yapllmasl gerekenler Uzerinde
durmu§lardlr.
Ziya
Gokalp,
korporatizm
konusundaki
gorU~lerini
islam
Mecmuasl'ndaki "ictimal nev'iler" ba§hkh makalesinde ortaya koymu§tur. Bu
makalede, toplumlan geJi§im sUre<;leri baklmmdan inceler ve slmflandmr. Onun
bu smlflandlrmasmda Durkheim'm ilkeleri ile bunlardan TUrk toplumuna
bakl~lan ve uyarlamalan gormek miimkiindUr.
islam Mecmuasl'nda en <;ok yer alan konulardan birisi de 'kadm'dlr.
Dergide, islam dinine gore kadm, kadm haklan, <;ok e~liJik, kadmlann sosyal ve
iktisadl hayatta yer almalan gerektigi iizerinde yazliml~ <;e~itli makaleler
bulunmaktadlr. Bunlar i<;inde tartl~ma yaratan konu ise <;ok e~liIiktir.
Mansurlziide Sait'in <;ok e~liIigin (ta'adiidii zevcat) dinen yasaklanabilecegi
veya smlrlandmlabilecegi konusundaki gorU~leri iizerine Ahmet Naim'in
13

Milli iktisat politikasmm uygulanma dOnemine iliskin degisik tarihler verilmektedir. Murat
Kora1ti1rkTUrkiye'de kicaret vc sanayi odalan (1880-1952) Istanbul: Denizler Kitabcvi, 2002 s. 48'de
bu dOnemi 1908-1918 olarak belirlerken, Kerem Onilvar, "lttihat~lIJktan Kemalizme; ihya'dan insa'ya"
Modern Tflrkiye'de siyast diisiince. Cumhuriyet'e devreden dOsOnce rnirasl: Tanzimat ve
Mcsrutiyet birikimi. 5.bs. c.llstanbul: fietisim, 2003 s.I34'de 1913-1918 olarak bildirir.
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SebilUrre~ad'ta yazdlgl tenkid ile tartl~ma ba~lar. islam MecmuaSI ile
SebilUrre~ad'ta kar~lhkh yaztlar yaymlamr. Bu tartl~ma, islam hukukuna gore

caiz

saytlan· bir hususun
tartl~t1masma da yol ayar.

yasaklamp

yasaklanamayacagl

konusunun

islam tarihinde kadmlann yaptlklan haYlr i~leri, MilslUman kadmmm
nasll olmasl gerektigi, ba~ka yazllara konu olurken, 'modemle~mesi' beklenen
kadmm "hiybir vakit frenk klZI, kadlm gibi" dU~UnUlmedigi, dergide F .N.
rumuzuyla yaymlanml~ bir mektupta dile getirilmektedir.
Dergide dUnyamn ye~itli bOlgelerinde ya~ayan MUslUmanlara dair
haberler, bilhassa Rusya'daki TUrklerin egitim, ticaret gibi konulardaki yenilik
ve ba~anlarl da "islam havadisi" ba~hkh bOlUmde duyurulmu~tur.

Sonur;

islam Mecmuasl, 1914-1918 Yillanmn zorlu siyasi ve ekonomik ko~ullan
slrasmda yaYlmlandl. Kazanh Halim Sabit, yazar kadrosu -devrin kesin
yizgilerle aynmlandmlamayacak yogu ittihat ve Terakki yanhsl giirU~leri ile
tanman- fikir ve din adamlanndan olu~an bir dergiyi yiinetti; mUdilrlUgUnU
yaptl. Halim Sabit, islam dini; hukuku ve sosyal yiinU konusundaki kendi
giirU~lerini yazarken, Ziya Giikalp'in fikirlerini de destekledi. Ziya Giikalp, bu
dergide 'ictimai usul-u flkh' ve 'ictimai nev'iler' ba~hkh yazllanyla, tesis
etmeye yah~tlgl 'din sosyolojisi' ne bagh modelleri aylkladl, tartl~maya sundu.
Diinemin TUrkyUleri ile islamcllan arasmda bir yol izlerken, devrinde ve
gUnUmUzde, bilhassa dinde modemle~meye kar~l olanlarca ele~tirildi.

ABSTRACT

Mam Mecmuasl was published between the years 1914-1918 in Istanbul.
Kazanll Halzm Sabit was the editor and the manager of the journal . It was
supported by ittihat ve Terakki. During the modernization period of Turkey new
and important debates were started with the articles written by Ziya Gokalp and
the ones who shared the same ideas with him

