iCTiHAD
durum ancak iki sayı sürmüştür (nr. 277278). Bunun dışında dergi başından beri
Türkçe'nin meseleleriyle yakından ilgilenmiştir. Bu konuda en dikkate değer yazı
Hüseyin Kazım ' ın (Kadri) "Türk Usanları
nın Tevhidi" başlıklı makalesidir (nr. 3 135, 37).
Yayımlandığı

di

süre içerisinde yaklaşık ye-

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 kararlarına 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, 129136. sayı lar) ve Alem (ı ı O sayı) olarak değiştirilmiştir. Söz konusu yayım yasaklarından bazılarına· sebep olan yazılar ise
Süleyman Nazif'in İdare-i Vilayat Kanunu'nu eleştiren "Deva-yı Kati" (nr. 68, ı 2
Haziran ı9ı3). Kılıçzade Hakkı ' nın din görevlilerini ve bazı dini duyguları rencide
edici mahiyetteki "Yunus Hoca'nın Kendisi" (nr. 76, 28 Ağustos ı 9 ı 3), Abdullah
Cevdet'in "Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi'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(Gönensay). 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 (Ku ntay). Musa Carullah Bigiyef.
Müftüoğlu Ahmed Hikmet. Necip Asım
(Yazıksı z) . Orhan Seyfi(Orhon) , Ömer Seyfeddin , Peyami Safa. Reşad Nuri (Güntekin). Ruşen EŞref (Ünaydın). Suud Kemal
(Yetkin). Selim Sırrı (Tarcan). Süleyman Nazif. Tevfik Fikret. Vasfı Raşid (Sevig). Yakup Kadri (Karaosmanoğlu).

Dergi çıkmaya başladığı tarihten itibaren bir dizi kitap da yayımlamıştır. Kütübhane-i ictihad adıyla Cenevre, Kahire ve
istanbul'da basılan ve altmış kadareserden oluşan bu serinin numaralarında atlamalar ve tekrarlar vardır. Kataloglar-
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da serinin ilk kitabı Abdullah Cevdet'in
Byron'dan çevirdiği Chillan Mahbusu
(Cenevre ı904) ve sonuncusu dayineAbdullah Cevdet'in Düşün en Musiki (seri
nr. 61) adlı şiir kitabıdır. Çoğu Abdullah
Cevdet' e ait telif ve tercüme kitaplardan
oluşan bu seri içinde Namık Kemal'in Rüya ve Magosa Mektubu (Kahire ı908,
se ri nr. 13 ), Süleyman Nazif'in Gizli Figanlar(Kahire ı906, se ri 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. Muhammed'i aşağılayan ifade ve iftiralarla
dolu bu kitabı tercüme eden Abdullah
Cevdet'in "ifade-i Mütercim " başlığıyla
yazdığı önsözde eseri ve muhtevasını tenkitsiz ve tartışmasız benimsemesi. Osmanlı 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). Midhat Cemal (Kuntay), Vasıf. İbrahim Alaeddin (Gövsa) ve Hikmet dergisiyazarların
dan Mehmed Rüşdü tarafından ağır eleş
tirilere hedef olmuştur . Ayrıca Sırô.t-ı
Müstakim yazarlarından Abdülaziz Çavlş, Hildl-i Osmô.ni gazetesindeki açık
mektubunda (27 Ocak ı 912) Abdullah
Cevdet'in Dozy'ye katılmak değil onun
yanlışlarını teşhir maksadıyla kitabı tercüme etmiş olduğunu ileri sürerken aynı
derginin yazarlarından Ahmet Harndi (Akseki) 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 kitaplarıyla tepkilerini dile getirmişlerdir. Yine
Manastırlı'nın Sırô.t-ı Müstakim'de otuz
sayı devam eden "Tarih-i İslamiyyet: Doktor Dozy'nin Risalesine Reddiye" başlıklı
yazı dizisi (nr. 72- ı ı ı) aynı müellifin "Tarih-i islamiyyet'e Dair Doktor Dozy'nin
Eser-i Garazkarına Karşı Reddiye" başlıklı
diğer bir yazı serisi (nr. ı 83-208) ve Beyazıt 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 ., istanbul 1328) adlı bir kitabı bulunmaktadır.
Tô.rih-i İslô.miyyet tercümesi. aldığı tepkiler üzerine 17 Şubat 191 O tarihli bir

hükümet kararnamesiyle toplatılmış ve
mevcut nüshaları imha edilmiştir.
Abdullah Cevdet'in Cağaloğlu'nda "ictihad Evi" adını verdiği idarehanesi, uzun
yıllar devrin yazarlarının toplanıp tartış
tıkları bir fikir ve edebiyat meclisi. haline
gelmiştir. Buradaki toplantılara Meşru
tiyet sonrasından başlayarak Cumhuriyet'in ilkyıllarına kadar Rıza Tevfik, Süleyman Nazif, Faik Ali. Cenab Şahabeddin,
Abdülhak Hamid. Peyami Safa. ismail Hami. Yusuf Ziya. Halid Fahri. Necip Fazı!
(Kısakürek) gibi şahsiyetlerin devam ettiği bilinmektedir.
İ etihad'ın Avrupa. Mısır ve istanbul dönemine ait birçok sayısı istanbul'da baş
ta Beyazıt Devlet Kütüphanesi olmak üzere, Atatürk, Hakkı Tarık Us, Atıf Efendi.
istanbul Üniversitesi ve Millet kütüphanelerinde bulunmaktadır.
BiBLiYOGRAFYA :
Yusuf Hikmet.Bayur. Türk inkılab ı Tarihi, Ankara ı940, 11 / 4, s. 440-456; Yusuf Ziya Ortaç,
Portre/er, i sta nbul ı 963, s. 77-8 ı; Hilmi Ziya Ülken. Türkiy e'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Konya
ı966, ı. 387-405; M. Şükrü Hanioğlu. BirSiyasa l Düşün ür Olarak Doktor Abdullah Cevdet
ve Dönemi, İ stanbul ı 98 ı . tür. yer.; a.mlf., "Siyasal Akım lar : Batıcılık", TCTA, V, ı384- ı388 ;
a.mlf., "Abdullah Cevde t ". DİA, ı, 90-93; Hasan Duman. Katalog, s. ı65-ı66; Peyami Safa.
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Cumhuriyet Üniversitesi; Osman Yıldız. içtihad
Mecmuas ı: 201 -265. Sayılar(yükse k lisa ns tezi ,
1991). Cumhuriyet Üniversitesi; Abdullah Ceylan . Sırat-ı Müstakfm ue Sebflürreşad Mecmuaları Fihristi, A nkara ı 99 ı ; iskender Aydın , İç
tihad Mecmuası: 266-358. Say ılar (y üksek li sa ns tezi. ı9 94). Cumhuriyet Üniversitesi; " Dr.
Abdullah Cevdet'in Bir Mektubu", Türk Düşü nces i , sy. 1, ista nbul ı 953 , s. 26-3 ı; Fethi
Tevetoğlu. " İ çtihad", TA, XX, ı8; Ziya Bakırcıoğ
lu. "İctihad" , TDEA , IV, 338; Mehmet Özdemir.
" Dozy ", DİA , IX, 5ı3-5ı4.

liJ

NAzıM H. PoLAT

İCTİMAİYYAT MECMUASI
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191 7 yılında yayımlanan
ilk Türkçe toplum bilimi dergisi.

~

Ziya Gökalp'in kurduğu ictimaiyyat Darülmesalsi tarafından yayımlanan dergi
altı sayı çıkarılmış. darülmesainin faaliyetlerini durdurmasıyla da yayımı sona
ermiştir. Müdürlüğünü istanbul Darülfünunu içtimaiyat müderris muavini Necmeddin Sactık'ın (Sadak) yaptığı mecmua
ülkemizde bir enstitünün çıkardığı ilk
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ortaya koyabilmek için mecmuanın nazari ve arneli kısımlar halinde çıkarılması
amaçlanmışsa da bu ayırım sadece 1. sayıda uygulanmıştır. Dergide hakim olan
anlayışa göre tabii dünya ile toplum arasında bir fark yoktur. Tabiat ve toplum,
bilim tarafından keşfedilip denetlenecek
kanunlara sahip olma açısından aynı olunca sosyoloji de tabiat ilimleri gibi önem
kazanacaktır. Mukaddimede belirtildiği
ne göre sosyoloji ilmi içtimal kurumların
hangisinin tabii, hangisinin marazi olduğunu belirleyerek sosyal reformlara yol
gösterecektir. Mecmuada Ziya Gökalp yanında Ahmed Emin (Yalman), Necmeddin
Sadık (Sadak). Mehmet Emin (Erişirgi l ) ve
Halim Sabit'in de (Şibay) yazıları çıkmış,
ayrıca Emile Durkheim'den sosyolojiyle
ilgili tercümeler yapılmıştır.
Ziya Gökalp, derginin ilksayısında çıkan
ideolojiyle sosyolojiyi karşılaş
tırıp sosyolojinin üstünlüğünü ortaya koymaya çalışmış, Türkçülük. İslamcılık ve

yazılarında

lclimaiyyat Mecmuası ' nın ilk

savısının kapak sayfası

asırcılık akımları arasındaki çatışmanın

dergidir. Daha önce UlUm-i İctimô.iyye
ve İktisô.diyye Mecmuası adıyla bir dergi yayımianınakia birlikte ( 1908-191 ı ) bu
dergi iktisat ağırlıklı olmuş. İctimô.iyyat
Mecmuası sosyoloji alanında yayımlanan
ilk dergi sayılmıştır.
Ziya Gökalp, o devirde ismi yeni duyulan sosyoloji ilmi çalışmalarına ilk olarak
1911 yılında Selanik'te İttihat ve Terakki
Cemiyeti'nin merkezinde başlamıştır. İt
tihat ve Terakki'nin büyük desteğini gören Gökalp, 1914'te istanbul Darülfünunu'nda İçtimaiyat Bölümü'nü açmış.
191 s yılında içtimaiyat Darülmesaisi'ni
kurmuş, böylece sosyolojinin toplumun
meselelerine ilmi çözümler getireceği
inancını yaymaya çalışmıştır. Bu fikirlerin i
Fransa'da laik bir toplum, eğitim, din ve
ahlak anlayışının yerleşmesi için mücadele etmiş olanEmile Durkheim'den almış
tır. Ancak Gökalp, bir yandan Durkheim 'in
yazılarını tercüme ederken öte yandan
bunları Türk toplum ve kültürüne uyarIayarak milli bir sosyoloji kurmak için gayret göstermiştir.
Mecmuada sosyolojinin ne olduğu, ideoloji, psikoloji ve felsefeden hangi açılar
dan ayrıldığı ortaya konulmaya, metodu
hakkında bilgi vermek amacıyla istatistiğin sosyolojideki kullanımı tanıtılmaya çalışılmıştır. Sosyolojinin uygulamasını ve
bunun topluma kazandıracağı faydaları

sosyoloji yardımıyla daha iyi aniaşılıp ortadan kaldırılmasının çareleri üzerinde
durmuştur. Gökalp'e göre devletler şehir
devleti, saltanat devleti ve çağdaş devlet
olmak üzere üçe ayrılır. Tanzimat'la baş
layan evrim Türk Devleti'ni çağdaş devlet
formuna sokacak ve bu yoldaki problemler sosyoloji yoluyla çözümlenecektir. Sosyoloji fıkıhçılık yapan İslamcılığı, törecilik
yapan Türkçülüğü ve Avrupacılık yapan
asriliği toplumun aktif örfünü esas alıp
birleştirerek sosyal evrimin önündeki
engelleri kaldıracaktır (b k. bi bl., Kan ar
ne şr i. s. 28-33). Gökalp'in burada ortaya koyduğu evrimci pozitivizm anlayı
şı, dönemin bir başka toplum bilimeisi
olan Le Play'den etkilenen Prens Sabahaddin tarafından eleştirilmiştir. Derginin Z. sayısındaki yazısında, içtimaiyat ilmini n fertlerin cemiyet üzerindeki tesirini inkar ettiği hakkındaki yaygın kanaatin yanlış olduğunu belirten Gökalp,
Durkheim'in izah ettiği gibifertlerinde
cemiyete sosyoloji yoluyla etkili olabileceğini, içtimaiyatçılara sahip olmayan bir
toplumun cemiyete tesir edecek dahiler
çıkarmak bir yana yürüyeceği yol u bile belirleyemeyeceğini ileri sürer. Gökalp, 3.
sayıda "Ahlak ictimai midir?" yazısında
ahlaki kaidelerin menşeinin ve gayesinin
fertten daha üstün bir vicdan olan toplum olduğunu söyler. Fert sosyalleştikçe
ahlaki bir varlık olma özelliğini kazanır.
İçtimai mefkfıre veya ideal de cemiyet halinde yaşamaktan başka bir şey değildir.
Burada Gökalp'in dinden uzak laik bir ah-

lak arayışı içinde olan Durkheim'in etkisinde kaldığı açıkça gözlenmektedir.
Mecmuada Durkheim'den "Fücfırun
Nehyi ve Menşeleri". "Ondokuzuncu Asır
da Fransa'da İctimaiyat" ve "ilm-i Terbiye
ve İctimaiyat" başlıklı üç makale tercüme
edilmiştir. Bu yazılarda sosyolojinin suç
ve eğitim konularında insanlara nel~r kazandırabileceği üzerinde durulmuştur.
Fransız politikası içinde liberal kanadın
önemli bir temsilcisi olan Durkheim'in
Fransız toplumu arasında geliştirdiği tezler Gökalp'in yazılarıyla Türk toplumuna
uygulanmak istenmiştir. Özellikle Durkheim'in kullandığı Fransızca sosyoloji kavramlarının Türkçe'ye çevrilmesi konusunda titiz davranan Gökalp dikkate değer
bir başarı göstermiştir. Mehmet Kanar'ın
Latin harflerine çevirdiği İctimô.iyyat
Mecmuası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Merkezi tarafın
dan yayımlanmıştır (İstanbul 1997).
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İÇ OGIANI
Devşirme

olarak saraya alınıp
devlet hizmetleri için
yetiştirilen kimse.

çeşitli
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Osmanlı sarayında iç oğlanı istihdamı 
na Yıldırım Bayezid zamanında başlanmış,
Fatih Sultan Mehmed döneminde bu uygulama bir nizama bağlanmıştır. Buna
göre gruplar halinde devlet merkezine
getirilen devşirmeler in en zeki, en gürbüz, endamı en düzgün ve iyi huylu olanları saray için ayrılırdı. Bu seçimde kapı
ağası ile kıyafe ilminden anlayan saray hocası etkili olurdu. Ayrılan çocuklara Edirne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında
Türk- İslam terbiyesiyle birlikte gerekli
dersler verilir, görgü kuralları anlatılır, bu
arada silah talimi, binicilik ve yeteneklerine göre çeşitli sanatlar öğretilirdi. ihtiyaca göre üç veya yedi yılda bir yapılan çık
malarda bu çocukların en kabiliyetlileri
Topkapı Sarayı'na alınır, diğerleri ise genellikle kapıkulu süvariliğine verilirdi.
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