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lclimaiyyat Mecmuası ' nın ilk savısının kapak sayfası 

dergidir. Daha önce UlUm-i İctimô.iyye 
ve İktisô.diyye Mecmuası adıyla bir der
gi 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 duyu
lan sosyoloji ilmi çalışmalarına ilk olarak 
1911 yılında Selanik'te İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'nin merkezinde başlamıştır. İt
tihat ve Terakki'nin büyük desteğini gö
ren Gökalp, 1914'te istanbul Darülfü
nunu'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 mücade
le etmiş olanEmile Durkheim'den almış
tır. Ancak Gökalp, bir yandan Durkheim 'in 
yazılarını tercüme ederken öte yandan 
bunları Türk toplum ve kültürüne uyar
Iayarak milli bir sosyoloji kurmak için gay
ret göstermiştir. 

Mecmuada sosyolojinin ne olduğu, ide
oloji, psikoloji ve felsefeden hangi açılar
dan ayrıldığı ortaya konulmaya, metodu 
hakkında bilgi vermek amacıyla istatisti
ğin sosyolojideki kullanımı tanıtılmaya ça
lışılmıştır. Sosyolojinin uygulamasını ve 
bunun topluma kazandıracağı faydaları 

ortaya koyabilmek için mecmuanın na
zari ve arneli kısımlar halinde çıkarılması 
amaçlanmışsa da bu ayırım sadece 1. sa
yıda uygulanmıştır. Dergide hakim olan 
anlayışa göre tabii dünya ile toplum ara
sında bir fark yoktur. Tabiat ve toplum, 
bilim tarafından keşfedilip denetlenecek 
kanunlara sahip olma açısından aynı olun
ca sosyoloji de tabiat ilimleri gibi önem 
kazanacaktır. Mukaddimede belirtildiği
ne göre sosyoloji ilmi içtimal kurumların 
hangisinin tabii, hangisinin marazi oldu
ğunu belirleyerek sosyal reformlara yol 
gösterecektir. Mecmuada Ziya Gökalp ya
nında 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 
yazılarında ideolojiyle sosyolojiyi karşılaş
tırıp sosyolojinin üstünlüğünü ortaya koy
maya çalışmış, Türkçülük. İslamcılık ve 
asırcılık akımları arasındaki çatışmanın 

sosyoloji yardımıyla daha iyi aniaşılıp or
tadan 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 problem
ler sosyoloji yoluyla çözümlenecektir. Sos
yoloji 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 
neşr i. s. 28-33). Gökalp'in burada orta
ya koyduğu evrimci pozitivizm anlayı
şı, dönemin bir başka toplum bilimeisi 
olan Le Play'den etkilenen Prens Saba
haddin tarafından eleştirilmiştir. Dergi
nin Z. sayısındaki yazısında, içtimaiyat il
mini n fertlerin cemiyet üzerindeki tesi
rini inkar ettiği hakkındaki yaygın kana
atin yanlış olduğunu belirten Gökalp, 
Durkheim'in izah ettiği gibifertlerinde 
cemiyete sosyoloji yoluyla etkili olabilece
ğini, içtimaiyatçılara sahip olmayan bir 
toplumun cemiyete tesir edecek dahiler 
çıkarmak bir yana yürüyeceği yol u bile be
lirleyemeyeceğini ileri sürer. Gökalp, 3. 
sayıda "Ahlak ictimai midir?" yazısında 
ahlaki kaidelerin menşeinin ve gayesinin 
fertten daha üstün bir vicdan olan top
lum olduğunu söyler. Fert sosyalleştikçe 
ahlaki bir varlık olma özelliğini kazanır. 
İçtimai mefkfıre veya ideal de cemiyet ha
linde yaşamaktan başka bir şey değildir. 
Burada Gökalp'in dinden uzak laik bir ah-

iç OGLANI 

lak arayışı içinde olan Durkheim'in etki
sinde 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 ka
zandırabileceği üzerinde durulmuştur. 

Fransız politikası içinde liberal kanadın 
önemli bir temsilcisi olan Durkheim'in 
Fransız toplumu arasında geliştirdiği tez
ler Gökalp'in yazılarıyla Türk toplumuna 
uygulanmak istenmiştir. Özellikle Durk
heim'in kullandığı Fransızca sosyoloji kav
ramlarının Türkçe'ye çevrilmesi konusun
da titiz davranan Gökalp dikkate değer 
bir başarı göstermiştir. Mehmet Kanar'ın 
Latin harflerine çevirdiği İctimô.iyyat 
Mecmuası İstanbul Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Araştırma Merkezi tarafın
dan yayımlanmıştır (İstanbul 1997). 
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İÇ HAZİNE 

(bk. HAZİNE). 

İÇ OGIANI 

Devşirme olarak saraya alınıp 
çeşitli devlet hizmetleri için 

yetiştirilen kimse. 

_j 

_j 

Osmanlı sarayında iç oğlanı istihdamı

na Yıldırım Bayezid zamanında başlanmış, 
Fatih Sultan Mehmed döneminde bu uy
gulama bir nizama bağlanmıştır. Buna 
göre gruplar halinde devlet merkezine 
getirilen devşirmelerin en zeki, en gür
büz, endamı en düzgün ve iyi huylu olan
ları saray için ayrılırdı. Bu seçimde kapı 
ağası ile kıyafe ilminden anlayan saray ho
cası etkili olurdu. Ayrılan çocuklara Edir
ne, Galata ve İbrahim Paşa saraylarında 
Türk- İslam terbiyesiyle birlikte gerekli 
dersler verilir, görgü kuralları anlatılır, bu 
arada silah talimi, binicilik ve yetenekle
rine göre çeşitli sanatlar öğretilirdi. ihtiya
ca göre üç veya yedi yılda bir yapılan çık
malarda bu çocukların en kabiliyetlileri 
Topkapı Sarayı'na alınır, diğerleri ise ge
nellikle kapıkulu süvariliğine verilirdi. 
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Gılm.3nan-ı Enderün, gılmanan-ı hassa 
veya gılmanan-ı Saray-ı Amire de denilen 
Topkapı Sarayı iç oğlanları eğitimlerini En
derun'da sürdürürlerdi. Enderun'un Bü
yük Oda ve Küçük Oda iç ağianiarına do
lama giydikleri için "dolamalı", daha yük
sek dereceli doğancı, seferli, kiler. hazine 
ve Has Oda gılmanlarına da kaftan giyme
lerinden dolayı "kaftani!" denirdi. Bu oda
lardaki iç oğlanlarının derece ve mevkileri 
farklı olduğundan hizmet ve maaşları da 
değişikti. İç oğlanları maaşlarını üç ayda 
bir alırlardı; giyim kuşamları ise devlet 
tarafından karşılanır, giydikleri elbisele
rin düzenli olmasına çok dikkat edilirdi. 
Başlarında zerduz denilen bir çeşit külah, 
mevsimine göre çuha, dolama, atlas, ha
re ve Hint bezinden yapılmış kaftan, al
tında çeşitli kumaşlardan entari ve bel
lerinde de süslü, sırma işlemeli kemerler 
bulunurdu. 1674'te külah yerine sarık 
sarmalarına, kırmızı mest yerine sarı pa
buç giymelerine ve bellerine hançer tak
malarına izin verilmiştir. 

Enderun koğuşlarında değişik hocalar
dan ders gören iç oğlanları çeşitli spor fa
aliyetlerinden başka kabiliyetlerine göre 
hat, müsiki, nakış vb. sanatlarlada meş
gul olurlardı. Özellikle Seferli Koğuşu'n
dan pek çok edip, şair ve sanatkar yetiş
miştir. 

İç oğlanları mabeyn odasında yatıp kal
karlardı. Koğuşlar parmaklıklarla çevril
miş iki sıra odalardan ibaretti. Bunların 
üstünde oda kıdemlilerinin kaldığı bö
lümler vardı. Koğuşların nizamnameleri 
olup bunlar t itizlikle uygulanırdı. 

Büyük Oda ve Küçük Oda'dan Has Oda'
ya kadar iç oğlanlarının Enderun'daki eği
timleri devam ederdi. İlk koğuşlarda Türk
çe. Arapça ve Farsça öğrenen gençler da
ha sonraki odalarda bu dillerde yazılmış 
eserleri okurlardı. Oda zabitleri tahsil ve 
terbiye hizmetine çok özen gösterirler
di. Zabitlerin görevlerine dikkat edip et-
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Bir iç ağianı 
tasviri 
(TSM, Resim 
Dairesi, 
Teşhir, 

nr. 301) 

Iç oğlanları 
ağasını 

tasvir eden 
birresim 

(Deniz 

Müzesi

Beşiktaş 1 
İstanbul) 

medikieri ise zaman zaman tebdilikı
yafetle dolaşan silahdar ağa tarafından 
kontrol edilirdi. İç oğlanları beş vakit na
mazı koğuş imamının ardında cemaatle 
kılarlardı. Her perşembe akşamı yatsı na
mazından sonra odalarda din ve devlet 
için dua edilirdi. 

İ ç oğlanları arasından XVI ve XVII. yüz
yıllarda şair, edip, tarihçi. hattat ve mü
sikişinas gibi sanatkarlarla devlet adam
ları çıkmıştır. Bunların çoğu Enderun'da
ki sanat dalıyla meşhur olmuştur. Nakkaş 
Hasan Paşa, Hattat Hasan Paşa , Kavuk
çu Mustafa Paşa. Kemankeş Kara Mus
tafa Paşa bunlardan bazılarıdır. Tırnakçı 
Hasan Paşa, Sarıkçı Mustafa Paşa ve Bal
tacı Mehmed Paşa gibi bazı vezirler de 
Enderun'daki hizmetlerine göre şöhret 

bulmuştur. XIX. yüzyıl başlarından itiba
ren Enderun'un yerini modern kurumla
rın alması ve uzun bir süreden beri dev
şirme sisteminin bozulması sebebiyle 
önemini kaybeden iç ağ i anı istihdamı 

1833'te resmen ortadan kalkmıştır (Lut
fl. IV. 112). 
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Osmanlı taşra teşkilatında 

Anadolu'nun güneyinde yer alan 
sancak ve günümüzde 
merkezi Mersin olan il. 

_j 

Antikçağ'da Taşlık Kilikya (Tracheia Cili
cia) diye tanınan coğrafi bölgeye tekabül 
eden İçel sancağı, batıda Alanya burnun
dan doğuda Lamas suyuna kadar (Alata 
çayının batısında) Toros dağları ileAkde
niz arasında uzanıyordu. Sancağın en 
önemli merkezleri Ermenek, Mut, Silifke 
ve Anamur şehirleriydi. Bu sınırlar günü
müzdeki İçel ilinin de önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. 

Sancağın kapsadığı bölge, Türk fethin
den sonra Karamanoğulları Beyliği'nin 
kurucusu Kerlmüddin Karaman Bey'in 
bölgede uzun süren idaresi sebebiyle ön
ce Kamerüddin ili (İbn Blbf. s. 696) . daha 
sonraki dönemlerde diğer beylik toprak
larıyla birlikte Karaman ili (Neşrl, rı. 614) 
olarak anıldı . Osmanlı-Karaman mücade
lesinden bahseden bazı Osmanlı vekayi' 
nameleri ise bölgeyi Taş ve Taş-ili şeklin
de kaydeder. Karamanoğulları hakkında 
ayrıntılı bilgi veren Şikarl, İçel sancağı 
topraklarını Taş-ili olarak gösterir (Kara
man Tarihi, s. 53-54, 204-205). Aynı müel
lif Taş-ili'ni, Karamanoğulları'nın Selçuk
lu- M oğal askerlerine karşı yenilgisinden 
sonra kaçıp saklandıkları muhafazalı bir 
yer diye zikrederken sınırlarını da bugün
kü Taşeli yayiasım içine alacak biçimde 
Anamur'a kadar getirir. Coğrafi yöre ola
rak İç İl veya günümüzdeki söylenişiyle 
İçel adına ilk defa XV. yüzyıl Osmanlı veka
yi'namelerinde rastlanmaktadır. Bu eser
lerde Osmanlılar'a karşı yenilen Karama
noğulları'nın Akşehir, Beyşehir, Konya ve 
Larende gibi şehirleri kaybettikten son
ra kaçtıkları Orta Toroslar'ın güneyinde
ki ormanlık ve taşlık araziden bahsedilir
ken sık sık Taş ve Taş- ili ile birlikte İç İl ifa
delerine de yer verilmektedir. Buradaki 
Taş İl, "dış ve taşra" anlam larından çok 
coğrafyanın taşlık olduğunu ifade eder. 
Eserlerde Taş İl, Taş ve İç İl'.in coğrafi ayı
rımları yapılmadığı gibi bunlara dair çe
lişkili bilgiler de verilmektedir. İç İl ve Taş 
İl hakkındaki çelişkili bilgiler ve coğrafi 
sınırlardaki belirsizlik XVI. yüzyıl vekayi'
namelerinde de devam etmektedir. Bu 
döneme ait eserlerde bölge Taş, Taş İl, 
Karataş ve nadiren İç İl şeklinde gösteril
mektedir. Taş İl daha geniş bir coğrafi ala
nı ifade ederken İç İl bazan Karataş içinde 


