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dergileri arasýnda genel merkez yayýný olmasý, dönemin önde gelen yazarlarýný sayfalarýnda bir araya getirmesi ve taþra
halkevlerine yön vermesiyle ayrý bir iþlev
yüklenmiþtir. Dergi Aðustos 1941’e kadar süren ilk döneminde Nusret Kemal
Köymen ve Necip Ali Küçüka yönetiminde
yayýmlanmýþ, Temmuz 1936’da 41. sayýdan itibaren yayýn direktörlüðüne M. Fuad Köprülü getirilmiþtir. Aylýk olarak 102
sayý çýkmýþ, ayrýca yarým kalan seri makaleleri tamamlamak üzere otuz iki sayfalýk
bir ek sayý çýkarýlmýþtýr. 1 Ekim 1941’de yeni bir biçim ve boyutta Ahmet Kutsi Tecer’in yönetiminde tekrar yayýmlanmaya
baþlanmýþ, her ayýn birinde ve on altýsýnda olmak üzere 16 Aralýk 1946 tarihine kadar 126 sayý çýkmýþtýr. Üçüncü döneminde Ocak 1947 – Aðustos 1950 arasýnda H.
Tahsin Banguoðlu ve Mehmet Tuðrul idaresinde aylýk olarak ve birinci sayýdan baþlamak üzere kýrk dört sayý daha yayýmlanmýþtýr.
Ýlk sayýsýnda bir ülkü yaratmak, kafa,
gönül ve hareket birliði saðlamak amacýyla çýkarýldýðý ifade edilen derginin inkýlâplarý yaymaya yarayacak veya yayma yollarý üzerinde düþündürecek yazýlara açýk
olduðu belirtilmiþtir. Ayrýca dergi, dilde arýlaþma ve tarama-derleme çalýþmalarýnýn
baþladýðý bir dönemde çýktýðýndan yazarlardan yazýlarýný, Türkçe’nin tabii ifadesiyle ve mümkün olduðu kadar yabancý kelimelerden arýndýrarak yazmalarý istenmiþtir. Bu amacý desteklemek için ilk dönemin 27. sayýsýyla beraber okuyuculara
Osmanlýca’dan Türkçe’ye Karþýlýklar
Kýlavuzu, 35. sayýsýnda ise üniversitelerde ilk defa okutulmaya baþlanan, Recep
Peker’in ders notlarýndan meydana gelen
inkýlâp derslerine ait bir yayýn hediye edilmiþtir. Bu arada Abdülhak Hâmid Tarhan’ýn ölümüyle (1937) 51. sayý onun adýna yayýmlanmýþtýr.
Derginin yazýlarý ilk dönemde konu bakýmýndan edebiyat ve dil, güzel sanatlar,
tarih, içtimâiyat ve felsefe, iktisat ve ziraat, halk terbiyesi, yurt koruma, kadýnlýk,
fen, halk sýhhati ve nüfus, spor, oyun ve
eðlence, köycülük, bibliyografya, halkevleri haberleri, haberler ve teklifler gibi geniþ bir yelpazeye yayýlmaktadýr (Bayraktar – Alpar, s. XI-XXXI). 350’ye yakýn imzanýn görüldüðü bu dönemde yazýlar tarih ve dil alanlarýnda yoðunlaþmýþtýr. Ýsmine en fazla rastlanan yazarlar Ýbrahim
Necmi Dilmen, Þevket Aziz Kansu, Hüseyin Namýk Orkun, M. Saffet Engin, M. Fuad Köprülü, Enver Behnan Þapolyo, Hasan Fehmi Turgal, Abdülhak Þinasi Hisar,
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Nusret Kemal Köymen, Ziyaeddin Fahri
Fýndýkoðlu, Hilmi Ziya Ülken, Recep Peker, Pertev Naili Boratav, A. Süha Delilbaþý, Fevziye Abdullah Tansel, Þerif Hulûsi,
Nahit Sýrrý, Hasan Âli Yücel’dir. Telif aðýrlýklý bir dergi olmasýna raðmen sayfalarýnda Adam Mez, Wolfram Eberhard, Oskar
Kolling, Catherene Cook gibi yabancý bilim adamlarýndan çevirilere de yer verilmiþtir.
Ýkinci döneminde derginin millî hayatý
gerek fikir gerek sanat cephesinden kavrayacaðý hususu üzerinde durulmuþ, muhtevada edebiyat ve folklor aðýrlýk kazanmýþtýr. Genelde “Konuþma” üst baþlýðýný
taþýyan bir yazý ile baþlayan dergide deneme, þiir ve hikâye yanýnda fikir ve sanat, tiyatro, resim, müzik, mimari, çinicilik, fotoðraf, opera gibi edebiyat ve sanat
alanlarý ile dil, tarih, ilim ve teknik, iktisat,
sanayi, etnoloji, askerlik, folklor, gençlik ve
spor, tercüme, kütüphanecilik, köyler ve
köy hayatýna, eðitime dair makaleler yayýmlanmýþtýr. Son sayfalarda düzenli biçimde kitaplar ve dergilerle ilgili yazýlara ve
haberlere yer verilmiþtir. Bu dönemin yazar ve þairleri arasýnda Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpýnar, Ahmet Muhip Dranas, Memduh Þevket Esendal, Nâfi Atuf Kansu, Bedrettin Tuncel, Muzaffer Sarýsözen, Þevket Raþit Hatipoðlu, Ahmet Adnan Saygun, Mustafa Nihat Özön,
Adnan Ötüken, Bedri Rahmi Eyüboðlu,
Nusret Köymen, Enver Ziya Karal, Cahit
Sýtký Tarancý, Kemal Edip Kürkçüoðlu, Hilmi Ziya Ülken, Mehmet Kaplan, Suut Kemal Yetkin, Eþref Üren, Samet Aðaoðlu,
Mükrimin Halil Yinanç, M. Emin Eriþirgil,
Mesut Cemil Tel, Yavuz Abadan, H. Tahsin
Banguoðlu, Ceyhun Atuf Kansu, Selahattin Batu, Melahat Özgü, Ýsmail Habip Sevük, Orhan Veli Kanýk, Þinasi Özdenoðlu,
Uluð Ýðdemir, Reþat Þemsettin Sirer, Ekrem Akurgal, Cevat Memduh Altar, Hüseyin Namýk Orkun, Cahit Külebi, Malik
Aksel gibi çok sayýda isim yer almaktadýr.
Üçüncü dönemde dergide dikkat çeken
yeni imzalar içinde M. Þakir Ülkütaþýr, Nurullah Ataç ve Ferruh Arsunar bulunmaktadýr. Þubat 1950’de çýkan 38. sayýsý Nâfi
Atuf Kansu (ö. 1949) özel sayýsý olarak yayýmlanmýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’de
bazý peygamberler için kullanýlan
bir tabir.
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Sözlükte “sabýrlý, gayretli ve kararlý kimseler” demektir. Bu tabir Kur’an’da, Resûl-i
Ekrem’e peygamberlerden azimli ve kararlý olanlarýn sabrediþi gibi sabretmesinin emredildiði bir âyette geçmektedir (elAhkaf 46/35). Ahzâb sûresinde (33/7) peygamberlerden aðýr taahhüt (mîsâk) alýndýðý belirtildikten sonra onlardan özellikle Hz.
Muhammed, Nûh, Ýbrâhim, Mûsâ ve Îsâ’nýn zikredilmesine dayanan âlimler, ülü’lazm peygamberlerin bunlardan ibaret olduðunu söylemiþtir. Mâtürîdî’nin de vurguladýðý gibi (Teßvîlâtü’l-Æurßân, XI, 310)
Þûrâ sûresinde geçen ve söz konusu beþ
peygambere ayný dinin verildiðini bildiren
âyet de (42/13) bu görüþü desteklemektedir. Öte yandan diðer bazý âyetlerde Resûlullah’a hitap edilerek kendisine olduðu gibi Nûh’a ve ondan sonra gelen nebîlere de vahiy gönderildiði bildirilmekte ve
bazý isimler sayýlmaktadýr (en-Nisâ 4/163).
Ancak burada mutlak mânada vahiy ve
nübüvvet görevine iþaret edilmekte, kemiyet ve keyfiyet bakýmýndan herhangi bir
açýklama yapýlmamaktadýr.
Ülü’l-azm peygamberlere hitap eden
âyetlerde dikkati çeken üç kavram yer almaktadýr: Sabýr, azim ve mîsâk. “Sýkýntýya,
belâ ve güçlüklere karþý direnip bunlarýn
ortadan kalkacaðýna inanmak” anlamýndaki sabýrla “dayanýklý ve kararlý olmak” mânasýndaki azim birbirinden ayrýlmayan iki
kavram durumundadýr. Nitekim bazý âyetlerde sabýrla azim birleþtirilerek mânalandýrýlmýþtýr (Âl-i Ýmrân 3/186; Lokmân 31/
17; eþ-Þûrâ 42/43). Mîsâk ise “aðýr taahhüt, kuvvetli antlaþma” demektir. Yukarýda isimleri sayýlan peygamberler Kur’an’-
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da bu üç kavramýn çerçevesinde zikredilmiþtir. Ancak bu durum diðer peygamberlerden sabýr ve azmi nefyetmez. Kur’ân-ý
Kerîm’de son peygamberle ümmetine sabýr ve azim tavsiye edilirken geçmiþ dönemlerdeki nebîlerin ve ümmetlerinin karþýlaþtýklarý sýkýntýlara temas edilir (el-Bakara 2/214). Sabýr Kur’an’da yirmi civarýndaki âyette Resûlullah’a, ayrýca diðer peygamberlere nisbet edilirken (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “sbr” md.) Hz. Âdem’de
azmin, Yûnus’ta sabrýn eksik olduðu belirtilir (Tâhâ 20/115; el-Kalem 68/48). Bu durumda bazý âlimlerin ülü’l-azmin bütün
peygamberleri kapsadýðý biçimindeki yorumlarý isabetli görünmemektedir.
Ýmam Mâtürîdî ülü’l-azm vasfýný taþýyan
peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini
þu þekilde özetlemiþtir: Ýlâhî mesajýn tamamýný -ölümleri pahasýna da olsa- en
güçlü ve en zalim insanlara teblið etmek,
hitap ettikleri kimselerin eziyetlerine katlanýp görevlerini terketmemek ve onlarýn
arasýndan ayrýlmamak, kavimlerine bedduada bulunmamak, mâruz kalabilecekleri sýkýntýlara ve musibetlere sabretmek,
dinî görev ve ibadetlerini tam mânasýyla
yerine getirmek, nefsânî arzularýna boyun
eðmemek. Mâtürîdî bu altý hususun son
üçüyle bütün müslümanlarýn da mükellef tutulduðunu belirtmiþtir (Teßvîlâtü’lÆurßân, XIII, 379-380). Ahzâb sûresinde
(33/7) isimleri zikredilen ülü’l-azm peygamberlerden Hz. Mûsâ, Îsâ ve Hz. Muhammed semavî dinlerin dayandýðý vahiylerin
tebliðcileridir ve mensuplarý halen mevcuttur. Hz. Ýbrâhim semavî dinlerin temel
ilkesini oluþturan tevhid esasýnýn, dolayýsýyla Hanîf inancýnýn ortak peygamberidir.
Babasý ve kavmi tarafýndan reddedilen,
Nemrûd tarafýndan ateþe atýlan tarihî bir
þahsiyettir. Namazlardaki Salli ve Bârik dualarýnda Resûl-i Ekrem’le birlikte adýnýn
zikredilmesi de onun büyüklüðünü göstermektedir. Hz. Nûh, sosyolojik geliþim tarihinde belki de toplum hayatýnýn tam anlamýyla baþladýðý bir dönemde nübüvvetle görevlendirilmiþtir. O, Kur’an’da belirtildiði üzere ilk defa ilâhî vahyi, tevhid ilkesini insanlara teblið eden peygamberdir.
Mâtürîdî’ye göre ülü’l-azm peygamberlerin özelliklerinden biri de onlarýn kavimlerinin helâki için beddua etmemeleridir.
Halbuki Nûh rabbine hitap ederek yeryüzünde hiçbir kâfiri yaþatmamasýný, aksi
takdirde inkârcýlarýn Allah’ýn kullarýný saptýrýp kendi nesillerini çoðaltacaðýný söyleyerek bedduada bulunmuþtur (Nûh 71/
26-27). Öyle anlaþýlýyor ki Hz. Nûh, asýrlar
boyu verdiði mücadele sonunda -bir ge-

miye sýðacak kadar insan hariç- muhataplarýndan ümidini kesmiþ, kendisine karþý
alay, hakaret ve taþa tutma gibi davranýþlara devam edecekleri sonucuna varmýþ,
bu sebeple kavmine beddua etmiþtir. Nitekim Cenâb-ý Hak ona bir gemi yapmasýný emrederken o zamana kadar iman edenlerden baþka hiç kimsenin iman etmeyeceðini haber vermiþtir (Hûd 11/36). Bu açýdan bakýldýðýnda Nûh’un bedduasýný bir
nevi vahiy ürünü kabul etmek mümkündür. Firavun, Hz. Mûsâ’ya iman eden Ýsrâiloðullarý’nýn yeni doðan erkek çocuklarýný öldürüyor, kýz çocuklarýný hayatta býrakýyordu. Mûsâ birçok mûcize gösterdiði halde Firavun ve taraftarlarý iman etmemiþtir. Hz. Mûsâ’nýn bedduasý, iman
etmelerine vesile olacaðý ümidiyle servetlerinin yok edilmesi ve zulme alýþmýþ yüreklerine sýkýntý verilmesi içindir (Yûnus
10/88). Mâtürîdî gibi bazý müfessirler bu
kanaati taþýmaktadýr (a.g.e., VII, 102-103;
krþ. Taberî, XI, 202-208). Öte yandan Hz.
Mûsâ’nýn bedduasýný savaþ hali çerçevesinde düþünmek de mümkündür. Zira Firavun her türlü maddî güce sahipken Mûsâ’nýn elinde dua etmekten baþka bir imkân yoktu. Cenâb-ý Hak onun bedduasýný
kabul etmiþ, Mûsâ ile Ýsrâiloðullarý denizden geçerken Firavun ve taraftarlarý denizde boðulmuþtur.
Ýmâm-ý Rabbânî’ye göre yüzyýlýn müceddidiyle binyýlýn müceddidi konusunda da
ülü’l-azm mefhumu ortaya çýkmaktadýr.
Ülü’l-azm diye nitelendirilen peygamberden önceki ümmetlerde binyýlýn geçmesi
herhangi bir peygamberin deðil ülü’l-azmin gönderilmesini gerektirir. Resûl-i Ekrem’den sonra günümüze kadar ülü’l-azm
peygamberlerin yerini tutacak olan kiþi
kendisine ihtiyaç duyulan, mârifeti tam
bir âlim ve âriftir (Mektûbât, I, 390; DÝA,
XXII, 197).
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Ýslâm toplumunda
üst yöneticileri ve toplumsal
otorite sahibi kimseleri anlatan
bir tabir.
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Sözlükte “emir sahipleri” mânasýna gelir. Emir kelimesi “iþ” ve “buyurma” anlamlarýný içerdiðinden ülü’l-emr hem yetkili
hem de görevli kimseleri ifade eder. Dinî
literatürde baþta devlet baþkaný olmak
üzere toplumun üst yöneticilerini, toplumsal sorumluluk ve otorite sahibi kimseleri içine alan kapsamlý bir tabirdir. Benzer
bir tabir olan evliyâü’l-umûr da (tekili veliyyü’l-emr) velâyetle ilgilidir, bununla amme velâyetine sahip kimseler kastedildiðinde ülü’l-emr ile örtüþen bir anlam kazanýr.
Ülü’l-emr tabiri Kur’ân-ý Kerîm’de iki yerde geçmektedir. Bir âyette müslümanlarýn Allah’a, Peygamber’e ve ülü’l-emre itaat etmesi emredilmekte (en-Nisâ 4/59),
diðer âyette ise müslümanlarýn toplumun
güvenliðiyle ilgili bir sorunla karþýlaþtýklarýnda onu yaymak yerine kendilerinden
olan ülü’l-emre götürmelerinin daha uygun olacaðý, onlardan hüküm ve sonuç çýkarma (istinbat) hususunda yeterliliði bulunanlarýn nasýl davranýlmasý gerektiðini bilecekleri ifade edilmektedir (en-Nisâ 4/83).
Ýlk âyetin baðlamý ülü’l-emr tabiriyle, devlet baþkaný yanýnda üst yöneticilerin ve
devlet yetkisini kullanan kamu görevlilerinin kastedildiðini göstermektedir. Çünkü bir önceki âyet, emanetlerin ehline verilmesi ve insanlar arasýnda hükmedildiðinde adalete uygun davranýlmasý emrini
içermektedir (en-Nisâ 4/58). Âyetin seriyye kumandanlýðý hakkýnda indiðini belirten rivayet de bu tesbiti desteklemektedir (Müslim, “Ýmâre”, 31; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 87). Âyette Allah’a ve resule itaat
edilmesi ayrý ayrý ve mutlak olarak, ülü’lemre itaat ise resule itaat emrine atfen
istenmektedir. Âyetin sevkindeki üslûptan
hareketle ülü’l-emre itaatin de mutlak olduðu, ancak Allah’a isyan niteliði taþýyan
durumlarda ülü’l-emre itaat edilmeyeceði hükmüne varmak mümkündür. Bu hükmü, ülü’l-emre itaatin ancak dinin ve hukukun ilkelerine uygun emirlerle (mâruf)
sýnýrlý tutulduðunu, bunlara aykýrý düþen
taleplerin ise yerine getirilmemesi gerektiðini bildiren hadisler de teyit etmektedir
(Buhârî, “Ahkâm”, 4; Müslim, “Ýmâre”, 3840). Âyetin ilk kýsmýnda Allah’a, resule ve
ülü’l-emre itaat birlikte istendiði halde de295

