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Eylül1904 -Aralık 1932 tarihleri arasın

da toplam olarak 358 sayı çıkmıştır (nr. 
ı -9 , Cenevre 1904- 1 905 Frans ızca-Türkçe; 
nr. 10- 23 , Kahire 1906-1908; nr. 24-3 58, 

istanbul 19 1 ı - ı 932) . Başlangıçta aylık olan 
dergi 24. sayıdan· itibaren on beş günlük, 
50. sayıdan sonra haftalık olarak çıkmış
tır. 101-139. sayılar arasında da genellik
le haftada bir, 140-175. sayılar arasında 
ayda bir, 176-265. sayılar arasında on beş 
günde bir, daha sonra da haftalık ve on 
beşer günlük şeklinde değişik aralıklarla 
yayımlanmıştır. 

İctihad, sahibi Abdullah Cevdet'le bü
tünüyle özdeşleşmiş olduğu halde hiçbir 
döneminde, ilk kurucuları arasında Ab
dullah Cevdet'in de bulunduğu İttihat ve 
Terakkl Cemiyeti'nin yayın organı olma
mıştır. Yine de bir "Jöntürk"ün dergisi 
olarak İ etihad'ın tanıtıcı vasıflarının ba
şında Sultan II. Abdülhamid aleyhtarlığı 
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gelmektedir. Derginin her devresinde ha
kim vasfı ve değişmez prensipleri Batıcı
lık ve Batılılaşma doğrultusundadır. Bun
dan dolayı başta Gustave le Bon, Jean 
Marie Guyau gibi pozitivistler, Reinhart 
Pieter Anne Dozy gibi İslamiyet aleyhtar
Iarı olmak üzere pek çok filozof, şair ve 
yazar İctihad'ın önem verdiği, eser ve 
makalelerini Türkçe'ye çevirerek yayım
ladığı Batılı şahsiyetler olmuştur. Bunun
la beraber derginin geniş yazar kadrosun
da tam bir fikir birliğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Temsil ettiği Batıcılık 
anlayışının Abdullah Cevdet'ten sonra ge
len başlıca isimleri Kılıçzade Hakkı , Celal 
Nuri ( İleri ) ve Ubeydullah Efganl'dir. "Mu
sahabe-i İctihad " sütununda zaman za
man dergi adına yazan Rıza Tevfik de ka
dın hakları , medreseye karşı Avrupa'i eği
tim, Batı tarzında aile gibi konularda Sa
tıcı olmakla beraber tasawufa ve İslam 
felsefesine meyliyle onlardan ayrılır. 

İ etihad'ın bütün yayın hayatında din 
konusunda sistemli bir programı olduğu 
dikkati çekmektedir. İlk sayılarının başlık 
altında bulunan "MecmQa-i Osmaniyye 
ve İslamiyye" ibaresi, bu yıllarda sadece 
Osmanlılığın savunulması açısından doğ

rudur. Ancak din ve özellikle İslamiyet ko
nusunda İctihad ' ı bir "mecmQa-i İslamiy
ye" olarak düşünmek mümkün değildir. 

Dergi Meşrutiyet'ten itibaren genel ola
rak dinlerde, özel olarak da İslamiyet'te 
birtakım sosyal konularda yenileştirme 
ve değiştirmelerden başlayarak sonuçta 
inanç meselelerinde şüphe ve tereddüt 
uyandıracak yayımiara girişmiş, zaman 
zaman deist bir din telakkisine saptan
mıştır. 1918'den sonra yeni bir din anla
yışı telkinine çalışmış, ardından Baha'ili.ği 
savunmuş, nihayet Cumhuriyet devrinde 
laiklik konusunda katı bir devrimcilik an
layışını benimsemiştir. 

Otuz yıl kadar süren yayın hayatında 
genel çizgisiyle Batılılaşma'yı, bunun için 
de Türk toplumunun buna uymayan 
inanç, düşünce, davranış ve örflerini mut
laka terketmesi gerektiğini savunan İc
tihad basında hemen hiç eksilmeyen, ba
zan oldukça sert poJemiktere sebep ol
muştur. Bunda fikirleri kadar şahs iyeti 

ve mizacıyla da hırçın , geçimsiz ve muh
teris bir insan olan Abdullah Cevdet'in ro
lü büyüktür. İleri sürdüğü fikirler bir ger
çeği ifade arzusundan çok hemen daima 
aykırılık intibaı vermiştir. Bu yüzden İc
tihad İslamcılar'la olduğu kadar Türkçü
ler'le de tartışmalara girmiş, bu tartış

malar degişik yayınlara aksetmiştir. 
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İ etihad 'ın asıl büyük tartışmalar doğu
ran tarafı ilk sayılarından itibaren genel 
olarak dinler. özel olarak da İslamiyet ko
nusunda aldığı tavır olmuştur. Batıcılık 
ve onunla beraber hümanist bir dünya 
görüşü, önce dinlerdeki batı! inanç ve 
davranışların tenkidi şeklinde görünürken 
giderek deist, hatta ateist fikirlere doğru 
gelişir. Kılıçzade Hakkı'nın kaleminden 
çıktığı anlaşılan "Pek Uyanık Bir Uyku" 
adlı yazı (nr. 55, 57) o günkü Batıcılığın 
tam bir programı niteliğindedir. Derginin 
daha geniş plandaki hedefleri ise "İcti
had'ın Mihver-i Müdlr Fikirleri" başlıklı ya
zılarla dile getirilmiştir (nr. ı 50- 161 , 205, 

343). Derginin belki bütün yayın hayatı

nın felsefesi ve bir kanun metni gibi ka
tegorik olan sonuncu yazı ise ( 15 Nisan 
1932 ) yirmi beş maddelik bir formüller 
sistemidir. Bunlardan en önemlileri şöy
le özetlenebilir : a) Hürriyetlerin en mu
kaddesi vicdan hürriyetidir; itikadını seç
mek ve beyan etmekte serbest olunma
lıdır. b) İstiklallerin anası iktisadi istiklal
dir. c) Harp milletlerarasımeselelerin çö
züm vasıtası değildir. d) Güzel sanatlar 
ruhu inceltir, ilahi bir huzur verir. e) Ser
maye ve emek birbirine saygılı olmalıdır. 
Bunlar arasında, birbirinden uzak mad
delere serpiştirilm iş dinle ilgili iki hüküm 
ise şöyledir : "Dinlerin makul maksadı in
sanlar arasında müsalemet, kardeşlik ve 



muhabbet şimelerini tahkim etmektir. 
Gayesi şifa vermek olduğu halde hastalı
ğın şiddetlenmesine sebep olan bir ilacın 
ihmal edilmesi imal edilmesinden evla
dır" (md. ı O). "Kainatı kendi keyfine göre 
idare eden ecell ü a'la bir zata itikad bü
yük bir safdillik göstermekle kalmaz. aynı 
zamanda tedavi kabul etmez bir mantık
sızlığa sevkederek insan ruhunun hüz
nengiz bir surette küçülmesini de müed
di olur" (md. 15) Dinle ilgili bu maddeler 
yalnız İslamiyet'i değil bütün dinleri he
def almaktadır. İ etihad'ın dikkati çeken 
yazarlarından Celal Nuri "İslam'da Vü
cGb-ı Teceddüd" (nr. 39-41) ve" Havayic-i 
K2ınGniyyemiz" (nr 59-61. 64-67) başlıklı 
yazılarında Avrupa'ya karşı sosyalist dev
letlerle, hatta Hindistan'daki Brahman
lar ve Budistler'le ittifak kurulması ge
rektiğini, bunun sosyalist olma tehlikesi 
taşımadığını söylerken yoksulluk ve esa
retten kurtulmak için sadece hukuk sis
temini ıslah etmenin yetmeyeceğini ileri 
sürer. Bu vesileyle kadın hakları da Ab
dullah Cevdet. Celal Nuri ve Kılıçzade 
Hakkı'nın ısrarla üzerinde durdukları 
bir konu olur. Tesettür ve çok kadınla ev
lenme hususu her fırsatta tenkit edilir. 
Abdullah Cevdet'in 1911 'de Mehtab der
gisinde (nr. 4) başlattığı tesettür tartış
ması İ etihad (nr. 29) ve Sırat-ı M üsta
kim ( Sebllürreşad, nr. 156, I 69, 282) ara-

ictihad dergisinin 22 Kanunuewel1324 tarihli 10. sayısı· 
nın kapağı 

sında devam etmiştir. Kılıçzade Hakkı, 
İslamiyet'in çok katı kurallarla dondurul
ması yüzünden ilerlemeye engel olduğu
nu, dolayısıyla İslam hukukunda baştan 
sona ısiahat yapılması gerektiğini ileri 
sürmüştür. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra İctihad Batı
cılar'ın belli başlı yayın organı durumuna 
gelmekle beraber dergiyi çıkaranlar. özel
likle Balkan Savaşı'ndan sonra aralarında 
meydana gelen bir tartışma yüzünden 
bölündüler. Batı'nın kayıtsız şartsız ve bü
tün yönleriyle kabul edilmesini isteyen 
Abdullah Cevdet ile bu görüşe karşı çıkan 
Celal Nuri arasındaki münakaşa. "tam 
Garpçılar"la "kısmi Garpçılar" şeklinde 

ifade edilebilecek iki grup ortaya çıkardı. 
Abdullah Cevdet tam Garpçılar'ın lideri 
durumuna geçti. Böylece öteden beri Os
manlı Devleti'nde arzuladıkları değişimin 
gerçekleşmesinde engel olarak gördükle
ri dinin aşılabilmesi için bilhassa biyolojik 
materyalist yayınların Türkçe'ye çevril
mesinde büyük gayretleri oldu. 

1. Dünya Savaşı sırasında kapatılıp üç 
buçukyıl (Şubat 1915-Ekiml918) çıkarıla
mayan İ etihad yeniden yayma başladı
ğında, İttihatçılar'ın cezalandırılmama
sını Avrupa karşısında itibarımızı zedele
yici bulacak kadar İttihat ve Terakki düş
manı kesilmiştir. Milli Mücadele yılların
da Kürt Teali Cemiyeti üyesi olan Abdul
lah Cevdet'in dergisi de Kürtçülüğe sem
patiyle bakar, buna karşılık Milli Mücade
le karşısında suskundur. Mütareke yılla
rına kadar Rusya'nın hakimiyeti altındaki 
müslümanların meselelerine de duyarlı
lık gösteren İ ctihad, 19Z 1 yılı sonlarında 
bu defa Emin Ali'nin kalemiyle Sahailik 
propagandası başlatmıştır. Dergide Ba
haullah Mirza Hüseyin Ali'nin hayatı ve 
fikirleri büyük bir sempatiyle anlatılmış. 
Sahailiğin felsefe noktainazarından pek 
yüksek bir uiGhiyyete malik olduğu ve bü
tün din ve felsefi sistemlerin iyi tarafları
nı ihtiva ettiği ileri sürülmüştür (nr. 140, 
142-143) Abdullah Cevdet ise BaMiliğin 
bütün insanlar için ortak bir din olarak 
kabulünü teklif etmiştir. Hz. Peygam
ber'in, "Din akıldır, aklı olmayanın dini 
yoktur" sözünü hatırlatan Abdullah Cev
det. Sahailiğin akılla çelişen hiçbir fikir 
ve hüküm ihtiva etmediğini ileri sürer (m 
144). Bu düşünceleriyle İslamiyet'in hu
rafesiz. saf hali gibi gösterdiği Bahailiği 
materyalizme geçişte bir basamak olarak 
kullanmak istemiştir. Buna karşılık Mus
tafa Sabri (Peyam·ı Sabah, 7, 18 Mart 
1922). Ahmed Şirani (Tevh!d-i Efkar, ı 9 
Haziran I 922) ve Tahirülmevlevi ( Peyam-ı 
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Sabah, ı 9 Mart ı 922) gibi İslam alimleri 
çeşitli yazılarında Sahailiğin İslamiyet'le 
hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıklamış
lardır. 

Kurtuluş Savaşı hareketi karşısında 
suskun kalan dergi 1922'den itibaren dö
nemin bütün devrim hareketlerine katıl
mış, yeni dönemi kendi fikirleri için hazır 
bir zemin olarak görmüştür. Nitekim Ab
dullah Cevdet, 1 SO. sayıdan başlayarak 
"Feylesofun Köşesi" başlığı altında kale
me aldığı yazı serisinde, toplumun geliş
mesi karşısında dinin engel olduğunu da
ha açık biçimde söylemeye başlamıştır. 

Dergi ve sahibi aleyhine "İslamiyet hak
kında fezahat-i lisaniyye" davası açılmış. 
dört yıl süren duruşmalar sonucunda ce
za kanunundan bu madde kaldırıldığın
dan dava da düşmüştür. 

İ etihad'ın bu tarihten sonra ele alıp iş
lediği konuların başında devrin siyasi fi
kirleri gelir. Abdullah Cevdet kendisi ve 
dergisiyle "emeldaş. kardaş ve birbirinin 
malı" saydığı, inkılapları yapan Cumhuri
yet Halk Fırkası ve hükümetini, "Otuz se
neden beri geeeli gündüzlü gördüğümüz 
tatlı rüyaların çoğunu ayniyle vaki kılan 
yegane hükümet", Atatürk'ü de, "Bugü
nün peygamberi Mustafa Kemal'dir, bu 
medeni ve asri peygamber bir nübüwet-i 
akliyye ile geliyor" diye tavsif eder (nr. 
ı 88). Böylece İ etihad hilafet ve saltana
tın kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanu
nu, medeni kanun, şapka ve kı lık kıyafet , 

özellikle harf inkılabı konularında yöneti
min yanında olmuş ve onu alkışlamıştır. 
Latin alfabesinin kabulü dergi tarafın
dan büyük bir zafer olarak nitelendiril
miştir (nr. 266). Hatta dergide, Batı me
deniyetinin yerleşmesi yolunda alfa be de
ğişikliğinin ardından son bir hamleyle bir 
Batı dilinin yardımcı ilim dili olarak kabu
lünü teklif eden bir makale yayımlanır (nr. 
268) . 1932'de Cumhuriyet gazetesinin 
yaygınlaştırmak istediği Kur'an-ı Kerim'i 
Türkçe okuma fikrine de destek verir (nr. 
338). 

İ etihad'ın edebi tarafı ise daima Ab
dullah Cevdet'in sanat anlayışına paralel 
olarak fikri ve içtimai meseleler etrafın
da dönmektedir. Aynı devri n diğer dergi
lerinde olduğu gibi İ etihad'da da şiir, hi
kaye ve deneme tü ründeki örnekler ya
nında edebi tenkitlere yer verilmiştir. Ab
dullah Cevdet, dergiye daha popüler ve 
sanat ağırlıklı bir şekil vermek için 1928 
yılında bir ara İctihad'ı Nahit Sırrı ile 
(Örik) Yedi Meşaleciler'den Vasfi Mahir 
(Kocatürk). YaşarNabi (Nayır) ve Kenan 
HuiGsi'ye (Koray) teslim etmiş, fakat bu 

447 



iCTiHAD 

durum ancak iki sayı sürmüştür (nr. 277-
278). Bunun dışında dergi başından beri 
Türkçe'nin meseleleriyle yakından ilgilen
miştir. Bu konuda en dikkate değer yazı 
Hüseyin Kazım'ın (Kadri) "Türk Usanları
nın Tevhidi" başlıklı makalesidir (nr. 3 1-

35, 37). 

Yayımlandığı süre içerisinde yaklaşık ye
di yıl (ı 909- ı 9 ı ı ' ı 9 ı 5- ı 9 ı 8, ı 9 ı 9- ı 92 ı) 
kapatılan İ etihad'ın adı, kapatılma karar
larına karşılıkhukuken yayıma devam 
edebilmek için çok defa ilk adını hatırla
tan Cehd (59 say ı), İşhô.d (78-79, ı ı ı
l 16. sayıl a r). İştihdd (90-92, 101-1 09, 129-

136. sayı lar) ve Alem (ı ı O sayı) olarak de
ğiştirilmiştir. Söz konusu yayım yasakla
rından bazılarına· sebep olan yazılar ise 
Süleyman Nazif'in İdare-i Vilayat Kanu
nu'nu eleştiren "Deva-yı Kati" (nr. 68, ı 2 
Haziran ı9ı3). Kılıçzade Hakkı' nın din gö
revlilerini ve bazı dini duyguları rencide 
edici mahiyetteki "Yunus Hoca'nın Ken
disi" (nr. 76, 28 Ağustos ı 9 ı 3), Abdullah 
Cevdet'in "Veliahd Yusuf İzzeddin Efen
di'yle Mülakat" (nr. 80, 25 Eylül ı 9 ı 3) ve 
yine Abdullah Cevdet'in dini tezyif eden 
"Yara ve Tuz" (nr. 138 , 9 Ocak I 9 I 9) adlı 
makaleleri dir. 

İ etihad'ın yazar kadrosu toplam olarak 
200 imzayı aşmaktadır. Dergide adı en 
çok görülen yazarlardan bazıları şunlar
dır: Abdülhak Hamid (Tarhan). Ağaoğlu 
Ahmed. Ahmed Cevdet (Oran). Ahmed 
Haşim. Ahmed Refik (Altınay). Ali Canib 
(Yöntem). Alişanzade İsmail Hakkı (Eldem). 
Celal Sahir (Erozan). Cemi! Sena (Ongun). 
Cenab Şahabeddin. Enis Behiç (Koryürek). 
Faik Ali (Ozansoy). Faruk Nafiz (Çamlıbel). 
Halid Fahri (Ozansoy). Halide Edib (Adıvar). 
Halide Nusret (Zorlutuna). Hıfzı Tevfik(Gö
nensay). Hüseyin Cavid, Hüseyin Daniş 
(Pedram). Fazı! Ahmed (Aykaç). İbrahim 
Alaeddin (Gövsa). İbrahim Edhem Temo. 
Gaspıralı ismail. ismail Fennl (Ertuğrul). 
Mazhar Osman (Usman). Mehmed Fuad 
(Köprülü). Mehmed Zeki (Pakalın). Midhat 
Cemal (Kuntay). Musa Carullah Bigiyef. 
Müftüoğlu Ahmed Hikmet. Necip Asım 
(Yazıksı z) . Orhan Seyfi(Orhon) , Ömer Sey
feddin , Peyami Safa. Reşad Nuri (Günte
kin). Ruşen EŞref (Ünaydın). Suud Kemal 
(Yetkin). Selim Sırrı (Tarcan). Süleyman Na
zif. Tevfik Fikret. Vasfı Raşid (Sevig). Ya
kup Kadri (Karaosmanoğlu). 

Dergi çıkmaya başladığı tarihten itiba
ren bir dizi kitap da yayımlamıştır. Kütüb
hane-i ictihad adıyla Cenevre, Kahire ve 
istanbul'da basılan ve altmış kadareser
den oluşan bu serinin numaralarında at
lamalar ve tekrarlar vardır. Kataloglar-
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da serinin ilk kitabı Abdullah Cevdet'in 
Byron'dan çevirdiği Chillan Mahbusu 
(Cenevre ı904) ve sonuncusu dayineAb
dullah Cevdet'in Düşünen Musiki (seri 
nr. 61) adlı şiir kitabıdır. Çoğu Abdullah 
Cevdet' e ait telif ve tercüme kitaplardan 
oluşan bu seri içinde Namık Kemal'in Rü
ya ve Magosa Mektubu (Kahire ı908, 
se ri nr. 13), Süleyman Nazif'in Gizli Fi
ganlar(Kahire ı906, seri nr. 3). Elcezire 
Mektuplan (Kah i re 1906, seri nr. 5). Mô.

ICımu İlô.m (Kahire 1908, seri nr. 14 ) gibi 
eserleri de bulunmaktadır. Kütübhane-i 
İctihad 'ın asıl tenkitlere ve büyük tartış
malara sebep olan yayını ise Hollandalı 
şarkiyatçı Dozy'nin Tô.rih-i İslô.miyyet 
adıyla çevrilen kitabıdır (Kahire ı 908, seri 
nr. 15-16) . islamiyet'i, Kur'an'ı ve Hz. Mu
hammed'i aşağılayan ifade ve iftiralarla 
dolu bu kitabı tercüme eden Abdullah 
Cevdet'in "i fade-i Mütercim" başlığıyla 
yazdığı önsözde eseri ve muhtevasını ten
kitsiz ve tartışmasız benimsemesi. Os
manlı basınında uzun yıllar sürecek olan 
tepkilere yol açmıştır. Bu tutumuyla İc
tihad dergisi ve sahibi. Sırô.t-ı Müstakim 
(Sebflürreşad) yazarlarından Manastırlı 

ismail Hakkı. M. Refik, Ferid (Kam). Mid
hat Cemal (Kuntay), Vasıf. İbrahim Alaed
din (Gövsa) ve Hikmet dergisiyazarların
dan Mehmed Rüşdü tarafından ağır eleş
tirilere hedef olmuştur. Ayrıca Sırô.t-ı 

Müstakim yazarlarından Abdülaziz Ça
vlş, Hildl-i Osmô.ni gazetesindeki açık 
mektubunda (27 Ocak ı 912) Abdullah 
Cevdet'in Dozy'ye katılmak değil onun 
yanlışlarını teşhir maksadıyla kitabı ter
cüme etmiş olduğunu ileri sürerken aynı 
derginin yazarlarından Ahmet Harndi (Ak
seki) Bilinmesi Elzem Hakikatler (İstan
bul ı 332), ismail Fen ni Kitô.b-ı İzô.le-i Şü
kuk (ı 928). Manastırlı ismail Hakkı Hak 
ve Hakikat (İstanbul 1329) adlı kitapla
rıyla tepkilerini dile getirmişlerdir. Yine 
Manastırlı'nın Sırô.t-ı Müstakim'de otuz 
sayı devam eden "Tarih-i İslamiyyet: Dok
tor Dozy'nin Risalesine Reddiye" başlıklı 
yazı dizisi (nr. 72- ı ı ı) aynı müellifin "Ta
rih-i islamiyyet'e Dair Doktor Dozy'nin 
Eser-i Garazkarına Karşı Reddiye" başlıklı 
diğer bir yazı serisi (nr. ı 83-208) ve Beya
zıt dersiamlarından Hayreddin'in Beyô.
nülhak dergisinde (VII, s. 163-172) bir 
reddiyesi çıkmıştır. Ebüzziya Tevfik'in de 
Muallim Doktor Dozy'nin Tô.rih-i İslô.
miyyet Unvanlı Kitabı ve Mütercimi 
Hakkında Tenvir-i Efkôr (2. bs ., istan
bul 1328) adlı bir kitabı bulunmaktadır. 
Tô.rih-i İslô.miyyet tercümesi. aldığı tep
kiler üzerine 17 Şubat 191 O tarihli bir 

hükümet kararnamesiyle toplatılmış ve 
mevcut nüshaları imha edilmiştir. 

Abdullah Cevdet'in Cağaloğlu'nda "ic
tihad Evi" adını verdiği idarehanesi, uzun 
yıllar devrin yazarlarının toplanıp tartış
tıkları bir fikir ve edebiyat meclisi. haline 
gelmiştir. Buradaki toplantılara Meşru
tiyet sonrasından başlayarak Cumhuri
yet'in ilkyıllarına kadar Rıza Tevfik, Süley
man Nazif, Faik Ali. Cenab Şahabeddin, 
Abdülhak Hamid. Peyami Safa. ismail Ha
mi. Yusuf Ziya. Halid Fahri. Necip Fazı! 
(Kısakürek) gibi şahsiyetlerin devam etti
ği bilinmektedir. 

İ etihad'ın Avrupa. Mısır ve istanbul dö
nemine ait birçok sayısı istanbul'da baş
ta Beyazıt Devlet Kütüphanesi olmak üze
re, Atatürk, Hakkı Tarık Us, Atıf Efendi. 
istanbul Üniversitesi ve Millet kütüpha
nelerinde bulunmaktadır. 
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İCTİMAİYYAT MECMUASI 
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191 7 yılında yayımlanan 
ilk Türkçe toplum bilimi dergisi. 

L ~ 

Ziya Gökalp'in kurduğu ictimaiyyat Da
rülmesalsi tarafından yayımlanan dergi 
altı sayı çıkarılmış. darülmesainin faali
yetlerini durdurmasıyla da yayımı sona 
ermiştir. Müdürlüğünü istanbul Darülfü
nunu içtimaiyat müderris muavini Nec
meddin Sactık'ın (Sadak) yaptığı mecmua 
ülkemizde bir enstitünün çıkardığı ilk 


