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ÖZ: Bu çalışmanın amacı, Türk sosyoloji tarihinde önemli bir yeri olan Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin 
Fahri [Fındıkoğlu] [1901-1974] tarafından 1927 yılında eski harflerle kaleme alınan ve liseler için 
hazırlanmış Bediiyat kitabını analiz etmektir. Nitekim, estetik/hikmet-i bedâyi/bediiyat, güzelliğin 
bilimi olarak insanlığın üzerine yoğunlaştığı belli başlı konulardan biri olmuştur. Bu konu, özellikle 
geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim ve 
düşünce dünyasında ele alınmıştır. Dergi ve gazeteler, popüler yayınlar, edebiyatçıların ve 
sanatçıların farklı dergilerdeki yazıları bu konu hakkında büyük bir birikime işaret etmekte ve 
konunun farklı çalışmalarda da ele alındığını göstermektedir. Bununla birlikte estetik, okullara 
bediiyat olarak girmiş ve burada çeviri yazısı verilen Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nun Bediiyat’ı 
liseler için hazırlanmış ilk bakanlık onaylı estetik kitabıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Bediiyat, Estetik, Hikmet-i Bedâyi. 

 
On The Occasion Of Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]'s Transcription Of The 

Book Of Bediiyat 

ABSTRACT: The aim of this study is Ord. prof. Dr. The aim of the study is to analyze the book of 
Bediyat written by Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu] [1901-1974] in 1927 with old letters and prepared 
for high schools. As a matter of fact, aesthetics/wisdom-i bedayi/bediyat has become one of the 
main subjects that humanity focuses on as the science of beauty. This subject has been discussed in 
the world of education and thought, especially in the late Ottoman Empire and the early Turkish 
Republic. Magazines and newspapers, popular publications, and the articles of writers and artists 
in different magazines point to a great accumulation of knowledge on this subject and show that 
the subject has also been addressed in different studies. In addition, aesthetics entered the schools 
as bediyat and the translation of Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]'s Bediiyat is the first ministry-
approved aesthetic book prepared for high schools.  
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Giriş 

Bu yazı arkasında sunduğumuz metin Türk sosyoloji tarihinde önemli bir yeri olan Ord. 
Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu] [1901-1974] tarafından 1927 yılında eski harflerle 
kaleme alınan liseler için hazırlanmış Bediiyat kitabının Latin harflerine aktarılmış halidir. 

Bediiyat estetik anlamındadır. Buna eskiden ilm-i bedâyi denilmiş, başka kavramlar da 
önerilmiştir. Eser Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nin Ankara Kız Lisesi’nde felsefe ve 
sosyoloji, Ankara Atatürk Erkek Lisesi’nde edebiyat ve edebiyat tarihi dersleri öğretmenliği 
yaptığı yıllarda kaleme alınmış ilk kitabıdır. Kitap 14x21 cm boyutlarında dönemin nitelikli 
bir kâğıdına basılmıştır. İç sayfalardaki yazı alanı 15x9 cm’dir. Sayfa numaraları sayfaların 
üst kısmında yer almaktadır. Kitap numaralandırılmış 64 sayfadan ibarettir, ancak numara 
verilmeyen 6 sayfa kitabın başında iç kapak ve yazarın ithaf ve sunuşuna ayrılmıştır. Bundan 
sonraki numaralandırılmış 8 sayfa hata sevap cetveli, özel isimler ve içindekiler kısmına 
ayrılmıştır. Kitap kapağı kalın kartondan yapılmış ve sadedir. Üzerinde kitabın adı, yazarın 
adı ve ders verdiği okul, matbaa adı, basım yeri ve tarihi ile Maarif Vekâleti’nin Arap 
harfleriyle oluşturulmuş amblemi yer almaktadır. Bu amblem uzun yıllar Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu’nun Latin harfleriyle basılmış ambleminin aynıdır. Kitap 
Nuray Şehitoğlu1 tarafından yeni yazıya aktarılmıştır. Türk sosyoloji tarihi metinleri içinde 
yayınlanması için Prof. Dr. Ertan Eğribel ilgi göstermiştir. Kitap Dursun Ayan 
koleksiyonunda yer almaktadır.2 

Kitabın yeni yazıya aktarılmasında kitap kapak ve iç kapaklarında yer alan bilgiler metin 
başında sadece bilgi olarak verilmiş, hata-sevap cetvelindeki uyarılar çeviriyazıya dahil 
edilmiştir. Bir tür indeks işlevi gören ism-i haslar (özel isimler) kısmındaki filozoflar yazarın 
yönelttiği sayfalarda ya dip not olarak gösterilmiş ya da ön isimleri eklenerek metin içinde 
[köşeli parantez] ve [ed.] şeklinde belirtilmiştir. Başka yayınlardan araştırılarak isim tespiti 
yapılsa da tereddüt edilenler (?) işaretiyle gösterilmiştir. Arap harfleriyle yazılan yabancı 
isimlerin bulunmasında özen gösterilmiş olsa da bazı hataların olacağı hesaba katılmıştır. 
Sayfa sonlarında yazarın koyduğu dipnotlar verilmiş, metinde hiçbir sadeleştirmeye 
gidilmemiştir. Bazı eski yazım kuralları bugünün kurallarıyla ifade edilmiştir. Mensubiyet 
eki olarak kullanılan (i) harfi (î) olarak gösterilmiş, harfler üzerindeki belirleyici işaretler 
konulmuş ve tamlamalar eski düzende verilmiştir. Kitaptaki sayfa numaraları [köşeli 
parantez] ile metne yerleştirilmiştir. Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu] dipnotlarda bazı eğitici 
vurguları gündeme getirmiş ve lise öğrencilerine uygun, ulaşılabilecek okumalar önermiştir. 
Ayrıca öğretmenlere has özel kısımları belirtmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi özel isimler 
kısmında filozoflar ve sanatçılar hakkında bilgiler verilmişti: bu bilgiler dipnotlara 
aktarılırken Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nun eğitici kaygısı göz önünde bulundurulmuştur.  

Sosyoloji metinlerinin yeni yazıya aktarılması eski kavram ve sözcükler kadar okunuş 
açısından (fonetik) da farklılık göstermektedir. Örneğin bilimin adı. Arap harfleriyle yazılan 
‘ictimaiyat’ Latin harflerine geçişte ‘içtimaiyat” olmuştur. Oysaki aynı kökten cem, icmal, 
mecmua, Cuma yazıda ve sözde aynen kalmıştır. Bizzat Fındıkoğlu’nu Latin harfli basılan 
eserlerinde bile bu böyledir. Türkçe gibi ünlüsü bol bir dilin ‘ictimaiyat’ı (ç) sesiyle 
seslendirmesini normal karşılamak gerekir. Bu nedenle çeviriyazıda hurufattan sapılıp 
‘içtimaiyat’ yazılmıştır. Dönemin literatüründe ‘bedii' iki (i) ile yazılırken ruhî ve ictimaî 
uzatmalı (î) ile yazılmış ve böylece kabul görmüştür. Bunun örneklerini çoğaltmak 
mümkündür. Bu nedenle edebiyatçıların eldeki çeviriyazıya, yeni harflere birebir 

 
1 Nuray Şehitoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’ndeki eğitiminden 
sonra bir kamu kurumunda uzman olarak çalışmaya başlamış ve Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisans programını tamamlamıştır.  
2 Kitabı armağan eden sahaf Sayın Harun Köybaşı’na teşekkür ederim. 
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aktarılmadığı şeklinde eleştirileri olacaktır. Örneğin pek çok sözcükte (â) işareti yerine (ā) 
kullanmak daha uygun olacaktı. (ا)  )ع,) harflerinin yan yana geldiği ‘ictimaiyat’ta (â) 
kullanılması ve takip eden harfin (î) olması gerekirken içtimâiyat şeklinde yazılmıştır. 
Oysaki içtimaî’de (î) kullanılmıştır. Osmanlıca sözlük ve lügatlerde de bunu görmek 
mümkündür. Sosyolojinin eski yazı ve yeni yazıyla, yeni terminolojiyle yazılması konusunda 
Necmettin [Sadık] Sadak’ın ders kitapları sürekliliği izlemek açısından dikkate değerdir. 
Bunlar sosyolojinin kavramlarının gelenekte ve bugün nasıl yazılacağı konusunda akla gelen 
bir iki örnektir. Kaldı ki Arap harfleriyle yazılan Türkçe sosyoloji metinlerinde hareke 
kullanılmaması, yabancı düşünürlerin adlarının kendi dillerindeki ses değeri (Dekart) 
üzerinden mi yazı değeri (Descartes) üzerinden mi yazıldığı çeviriyazıda bazı hataları 
hesaba katmayı gerektirmektedir. Bu durum eldeki Bediiyat çeviriyazısı için de geçerlidir.  

Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nun Bediiyat’ı İstanbul Darülfünunu’nu bitirdikten sonra 
Türkiye’nin değişik yerlerindeki liselerde felsefe, sosyoloji (ilmi-i içtmâiyat) ve edebiyat 
öğretmenliği yaptığı yıllarda yazdığı anlaşılmaktadır. Bunu takip eden zamanda Fındıkoğlu 
Fransa’nın Strasbourg Üniversitesi’nde doktora eğitimine gitmiştir. Bediiyat[estetik] 
derslerinin okutulması liselerde felsefe ve edebiyat alanlarında önemli görüldüğü için 
kitabın iç kapağında [Maarif Vekâleti Milli Talim ve Terbiye Dairesi (Temmuz 1927 tarih ve 
424/1678 numaralı) Emirnamesiyle birinci baskı olarak 2.000 adet basılması uygun 
görülmüştür] notu kendini göstermektedir. Bediiyat’ın Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nun ilk 
kitabı olduğu özellikle ithaf yazısından anlaşılmaktadır. Kitabın bu haliyle ya da 
genişletilerek ikinci baskısının yapıldığına ilişkin herhangi bir künye kaydına 
rastlanmamıştır. 

Bu çeviriyazının yayın aşamasında Bediiyat‘ın Estetik adıyla sadeleştirilerek Trakya 
Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından 2009’da Türkiye 
Yazarlar Birliği’nden yayınlandığı öğrenilmiştir.3 Prof. Canım’ın yayını eserin sadeleştirilmiş 
metnini, eski yazı metni, Fındıkoğlu’nun hayat hikâyesini ve kendi yazdığı kısa bir takdim 
yazısı ile içindekiler kısmını içermektedir. Dipnotlar metne dahil edilmemiştir. Yayın bu 
sadeleştirilmiş haliyle, Prof. Canım’ın da Takdim yazısında vurguladığı gibi günümüz 
okuyucusu için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma hakkında Prof. Dr. H. Ömer 
Özden de tanıtım yazısı kaleme alınmıştır.4 

Ziyaeddin Fahri’nin Bediiyat çalışmasının yayımlandığı 1927’de bu konuda yazılmış çok 
eser görülmemektedir. Fransa’da eğitim görmüş ve Estetik adıyla 1931’de bir eser 
yayımlayan Cemil Sena [1894-1981] bu eserinin 1972’deki baskısında “eskilerden Hüseyin 
Cahit Yalçın, Şahabettin Süleyman ve Fuad Köprülü’nün” eserlerinde estetikten 
bahsedildiğini belirtmiş, ancak Ziyaeddin Fahri’nin eserinden bahsetmemiş ve 
kaynakçasında göstermemiştir. Oysa Ziyaeddin Fahri ve Cemil Sena gibi Fransa’daki 
eğitiminin ardından Türkiye’ye dönüp bir süre liselerde felsefe öğretmenliği yapan Suut 
Kemal Yetkin’in kaleme aldığı Estetik (1931)5 ve Sanat Felsefesi (1934)6adlı eserlerde Ziyaeddin 
Fahri [Fındıkoğlu]’nun Bediiyat’ı kaynakçada gösterilmekte ve girişte bahsedilmektedir.  

Estetik konusunda bunlardan daha kıdemli olan ve Darülfünun’da estetik dersleri veren 
[Filozof] Rıza Tevfik [Bölükbaşı] Kâmûs-ı Felsefe’sinde estetiğe ayrıntılı yer vermiştir. Beauté 
(Güzellik) ve Beau (Güzel) konuları bir başlıkta, bu maddeyi takip edecek şekilde, Beaux-

 
3 Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Estetik, (yay. haz. Rıdvan Canım), Yazar Yayınları, Ankara: Türkiye 
Yazarlar Birliği, 2013. 
4 Kitapla ilgili H. Ömer Özden’in Ayraç Dergisi Nisan 2010 sayısındaki tanıtım yazısı için bkz. 
<<https://www.tyb.org.tr/estetik-675h.htm>> (erişim 9.9.2020). 
5 Cemil Sena, Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972.  
6 Suut Kemal Yetkin, Estetik, İstanbul: Devlet Matbaası, 1931. 
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Arts (Sanayi-i Nefise) diğer bir başlıkta ele alınmış, estetik diğer maddeler içinde yeri 
geldikçe ifade edilmiştir.7 

Fransa’da eğitim görüp geldikten sonra Türkiye liselerinde felsefe öğretmenliği de yapan 
felsefecilerden Cemil Sena’nın kendisi gibi öğretmenlik yapan Ziyaeddin Fahri’den 
bahsetmemesi dikkate değerdir. Belki ikisi de eserlerinde Fransızca kaynakları kullandıkları 
için buna ihtiyaç duymamış olabilirler. Durum böyle olmakla beraber bu çalışmada 
Ziyaeddin Fahri’nin Bediiyat kitabındaki eski kavramların yeni karşılıkları ve eserde 
bahsedilen estetikçi ve filozoflar hakkındaki bazı bilgiler Cemil Sena’nın Estetik’i ile 
karşılaştırılmıştır. Rıza Tevfik’in ve bazı yabancı yazarların eserine de bakılmıştır. Filozof 
Rıza ve bazı düşünürler estetik kavramının Türkçeye bediiyat dışında ne şekilde çevrilmesi 
konusunda önerilerde bulunmuş olsalar da 8Sakızlı Ohannes Paşa’nın ilk defa kullandığı 
estetik kavramı bugüne kadar kendini yaşatmıştır.9 Diğer yandan Abdülhalim Memduh’un 
1889 tarihinde Muhit Mecmuası’nda yayımlanan “Estetik” başlıklı bir yazısının olduğu da 
belirtilmektedir.10 

Türk Eğitim Tarihinde Estetik Dersleri Hakkında Kısa Bir Not 

Estetik, güzelliğin bilimi olarak insanlığın belli başlı konularından biri olmuş, Osmanlı 
son ve Türkiye Cumhuriyeti erken döneminden başlayarak eğitim ve düşünce dünyasında 
ele alınmıştır. Dergi ve gazeteler, popüler yayınlar, edebiyatçıların ve sanatçıların farklı 
dergilerdeki yazıları büyük bir birikime işaret etmekte ve bu konu farklı çalışmalarda ele 
alınmaktadır. Ancak yükseköğrenim ve orta öğrenim müfredatında ve yayınlarında estetiğin 
ele alınması daha özel bir konudur. Burada konunun ayrıntısına girilmeden 
yükseköğrenimde (Darülfünun ve Sınayi-i Nefise Mektebi’nde) ilk yıllarda estetik/hikmet-i 
bedâyi/bediiyat dersleri veren birkaç ismi anmak mümkündür: Hamdullah Suphi 
[Tanrıöver], İsmail Hakkı [Baltacıoğlu], Hüseyin Cahit [Yalçın], Halid Ziya [Uşaklıgil].11 
Daha sonraki yıllarda İstanbul ve Ankara Üniversitelerinde Suut Kemal Yetkin ve İsmail 
Tunalı ile başlayan felsefi bir estetik anlayışı yükseköğrenim programlarına girmiş ve konu 
farklı öğretim üyelerince bugünün üniversite programlarına kadar gelmiştir. Ayrıca konu 
farklı yayın ve tezlerle genel estetik kültürüne ve estetik eğitimi tarihine taşınarak verimli 
çalışmalar yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi felsefe hocalarından Mazhar Şevket İpşiroğlu 
fenomenolojik estetiği ilk kez ele alıp açıklamıştır. Onunla başlayan fenomonolojik estetik 

 
7 Rıza Tevfik, Kâmûs-ı Felsefe (Felsefe Sözlüğü), (yay. haz. Recep Alpyağıl), Ankara: DoğuBatı Yayınları, 
2015. 
8 “Esthétique”için:ilm-imehasın, “bedî‘iyât”, “bediî”, “belagat”, “ilm-i ihtisâsât”, “ihtisâsât”, “ilm-i 
hüsn”, “âsâr-ı nefîsenin felsefesi” ve “hikmet-i bedâyi” kavramları önerilmiştir. Ayşe Taşkent, 
“Türkiye’de Estetik Çalışmaları ve İsmail Tunalı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 9, Sayı 17, 
2011, (s. 553-573), s. 555-557. 
9 “Aslan Kaynardağ Sakızlı Ohannes’in 1891’de yayımladığı Fünûn-ı Nefise Tarihi Medhali adlı eserinde 
ilk kez ‘estetik’ terimini kullandığını ifade etmiştir.” Bkz. Taşkent, yage, s. 556; Sakızlı Ohannes Paşa, 
Güzel Sanatlar Tarihine Giriş, (yay. haz. Kahraman Bostancı), Hece yay.,Ankara 2005.  
10 Cansu Karamustafa, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Estetik Eğitimi (1883-1933), 
(yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
2002, s. 77’de şu bilgiler vardır: “1896-1901 tarihleri arasında faaliyet gösteren Servet-i Fünun yazarları 
kaleme aldıkları edebiyat ve tenkid yazıları içinde estetik meselelerine özellikle yer vermişlerdir. 
Diğer yandan Abdülhalim Memduh’un 1889 tarihinde Muhit Mecmuası’nda yayımlanan Estetik 
başlıklı yazısı ve Sakızlı Ohannes Paşa’nın 1891 tarihli Fünun-ı Nefise Tarihi Medhali isimli çalışması bu 
tartışmaların öncülleri olarak düşünülmelidir.”  
11 Taşkent, age, s. 560. 
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ilgisi Takiyyeddin Mengüşoğlu’nda da görülmüş, İsmail Tunalı ile ontolojik estetik yönünde 
bir seyir izlemiştir.12 

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Lise Programlarında Bediiyat/Estetik 

Felsefenin daha geniş topluluklara yayılması, Osmanlı son dönemi yayın ve 
yükseköğrenim dünyasını takip ederek, Cumhuriyet dönemi lise programlarında kendini 
göstermiştir. Estetik okullara bediiyat olarak girmiştir. Burada çeviriyazısı verilen Ziyaeddin 
Fahri [Fındıkoğlu]’nun Bediiyat kitabının liseler için hazırlanmış ilk bakanlık onaylı estetik 
kitabı olduğu (1927) bu konuda yapılan araştırmalarda da kabul görmektedir.13 Kitabın 
Fransız sosyoloji anlayışını gündeme getiren bir alt yapısı olduğu vurgulansa da 
Baumgarten, Kant, Wolf gibi önemli estetikçiler Fındıkoğlu’nun eserinde yerini almıştır. 
Eserlerde kullanılan alıntılar, yazarın yabancı dili nedeniyle Fransızca yayınlardan alınsa da 
Alman, İngiliz ve İtalyan estetikçileri görmezden gelmemiştir. Türk şair ve yazarlar da ilgili 
bölümlerde metin içinde ve dipnotlarda kitaba dahil edilmiştir. Çalışma bu yönüyle bir ders 
kitabı olmanın ötesinde sanat sosyolojisi için de önemli esinlenmeler, giriş niteliğinde bilgiler 
sağlamaktadır. 

Genel estetik çalışmaları ileriki yıllarda kendini gösteren sanat sosyolojisi çalışmalarında 
Fransız sosyoloji geleneğiyle buluşmak durumunda kalsa da Avrupa genelinde öne çıkan 
sanat sosyolojisi kitaplarında da bu denge kendini göstermektedir. Bu konuda Arnold 
Hauser’in Sanatın Toplumsal Tarihi ve Soziologie der Kunst adlı eserleri akla gelmektedir.14 

Tarafımızdan incelenmemekle beraber, araştırmalar 1932’de liseler için o yıllarda iki 
estetik kitabı yayımlandığını belirtmektedir: “Birincisi Mustafa Namık [Çankı]’ın Bediiyat 
adlı eseridir (1930).15 İkincisi ise Trabzon Lisesi felsefe öğretmeni Muallim Necmi Bey’in16 
Estetik kitabıdır. … İbrahim Alaettin [Gövsa] ise 1925 yılında Bediî Terbiye adıyla estetikle 
ilgili bir kitap yayımlamış ve kitabında estetik ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.” 
… Latin harfleriyle yayımlanan ilk estetik kitabı Mustafa Namık’ın 1930 yılında liselerin 
üçüncü sınıfları için hazırladığı Bediiyat adlı eserdir.”17 

1927 Tarihli Lise İçtimâiyat/Sosyoloji Ders Kitaplarında Bediiyat 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında lise müfredat programı için Talim Terbiye Kurulunun 
onayladığı eski yazı Sosyoloji ders kitaplarında estetik/bediiyat konusu kitapların hacmine 
göre kendini göstermektedir. Burada 1927 yılında yayımlanan eski harfli sosyoloji 
(içtimaiyat) kitaplarındaki bölümler hatırlanmakla yetinilecektir. Bu durum hem 
felsefe/estetik-sosyoloji kültürü hem de eğitim tarihi açısından anlamlıdır.  

1-) Mehmet İzzet tarafından kaleme alınan Yeni İçtimâiyat18adlı sosyoloji ders kitabında 
[Muallim mekteplerinde ve liselerin ikinci devre ve son sınıfında okutulmak üzere tertib 
olunmuştur] Maarif Vekâleti İstanbul-Devlet Matbaası1927] “Yirmi ikinci Fasıl: Bedii 
İçtimaiyat” başlığı yer almaktadır. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun aynı yıl yayımlanan 

 
12 Taşkent, yage, s. 562. 
13 Taşkent, yage, s. 562. 
14 Dursun Ayan, Sanat Sosyolojisine Giriş İçin Bir Deneme, (yayımlanmamış mastır tezi), Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1987. 
15 Mustafa Namık, Bediiyat, Lise Kitapları III. Sınıf, Suhulet ve Cihan Kütüphaneleri, İstanbul 1930. 
16 Kitap kapağında yazar Muallim Necmi diye yazılmıştır. Muallim Necmi’nin soyadının [Omaçer] 
olması muhtemeldir. Çünkü bu adla sonraki yıllarda İlim ve Filozofi, Düşünceler, Türk Gençliğine 
Armağan, Felsefe Neyi Öğretir adlı kitapları ve Mersin Halkevi Dergisi’nde mantık konusunda bir yazısı 
yayınlanmıştır. 
17 Taşkent, yage, s. 560-561. 
18 Mehmed İzzet, Yeni İçtimaiyat, İstanbul: Maarif Vekâleti İstanbul-Devlet Matbaası, 1927.  
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kitabında bu başlığın olması liselerdeki genel felsefe eğitiminin yaygınlaşması ve sosyoloji 
geleneğinde Mehmet İzzet-Fındıkoğlu entelektüel bağlantısı açısından önemli görülmüştür.  

2-) Rene Worms tarafından yazılan İçtimâiyat19 kitabının Üçüncü Kısım: İçtimaiyatın 
[diğer ilimlerle] münasebetleri başlıklı üçüncü kısmının Ondokuzuncu Bahsinde “Sosyoloji 
ve içtimaî sanatlar” başlığı yer almaktadır. Kitabın kapağında şu bilgiler vardır: “İlk ve orta 
tedrisat muallimlerine “sosyoloji” hakkında “umumi” bir fikir vermek için lisanımıza 
nakledilmiş yeni, küçük bir eserdir. Müellifi Paris’te içtimaiyat mecmuası müdürü Rene 
Worms tarafından yazılmış olup Orta Tedrisat Mekteplerinde muallim Darülfünun Mezunu 
İbrahim Memduh tarafından Türkçeye çevrilmiştir.”  

3-) Darülşafaka müdürü ve içtimaiyat muallimi Ali Kami tarafından kaleme alınan 
İçtimâiyat,20 kitabında Dördüncü Fasıl: Sosyoloji nokta-i nazarından din, ilim ve sanat olarak 
belirlenmiş ve Yirmialtıncı Ders: “Dinin, ilmin, sanatın ibtidaî şekilleri ve bunların 
tekâmülü”, Din, Eski Türklerde din, İlim, Sanat, Eski Türklerde sanat, Dinin vazife-i 
içtimaisi”, Yirmiyedinci Ders: “Eser sanatın vücuda gelmesinde ferdin ve heyet-i 
içtimaiyenin tesiri, Sanatlarda kudret ibdaı, Muhit-i içtimaiyenin tesiri” konularına 
ayrılmıştır. 

Latin harflerine geçilmesiyle birlikte İçtimaiyat/sosyoloji kitapları yeniden basılmış ve 
bazı içerik değişiklikleri yapılmıştır. Mehmet İzzet’in 1929’da kaleme aldığı dönemin lise 
İçtimâiyat (Sosiyoloji)21 kitabı Yirmi İkinci Fasıl: Bedii İçtimaiyat bölümünde şu konular ele 
alınmıştır: “Güzel san’atların menşeine dair nazariyeler, Darwin’in nazariyesi, Bücher’in 
nazariyesi, Oyun ve bedii faaliyet, Güzel san’at ve din, Güzel san’atların tekâmülü, Bedii 
eserlerin içtimaî şartları, İktisadî, sınaî şartlar, Fikri şartlar, Hassaten içtimaî şartlar, Siyasî 
şartlar, Beynelmilel şartlar, San’atkârda yaratma kudreti, Güzel san’atların cemiyete 
hizmeti.” 

Ziyaeddin Fahri’nin Bediiyat kitabının yayınlanıp liseler için Maarif Vekâletince 
onaylandığı yıl lise müfredat programında okutulan içtimaiyat/sosyoloji kitaplarındaki 
estetik/bediiyat konuları da yukarıda belirtildiği gibidir.  

Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu]’nun Hayat Hikâyesinden Kesitler22 

Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu] 1901 Erzurum-Tortum doğumludur. Babasının görevinden 
dolayı ilk ve ortaokulu değişik yerlerde okuduktan sonra İstanbul Gelenbevi Lisesi’ne 
yazılmış, ancak savaş yıllarında yeterli öğrenci olmadığı için son sınıfta Posta-Telgraf 
Mekteb-i Âlisi’ne nakil onularak oradan mezun olmuş, PTT’de çalışmaya başlamıştır. 
Yükseköğrenimini İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümünde tamamladıktan sonra Erzurum, 
Sivas ve Ankara liselerinde felsefe, sosyoloji ve edebiyat öğretmenliği yapmış, 1930’da açılan 
sınavla doktora için Fransa’ya gitmiştir.  Ziya Gökalp üzerine hazırladığı doktora çalışması 
yanında Türk aile hukuku üzerine bir de devlet doktorası yaptığı anlaşılmaktadır: Ziya 
Gökalp, sa vie et sa Sociologie, (These principale pour le Doctorat es Lettres, Imprimerie Berger-
Levraut, Paris, 1935) ve Essais sur la transformation du Code Familial en Turquie, (These 
complementaire paur le Doctorat d'Etat, Imprimerie Berger-Levraut, Paris, 1935). 1934’te 

 
19 Rene Worms, İctimaiyat, (çev. İbrahim Memduh), İstanbul 1927. 
20 Ali Kami, İctimaiyat, Kütüphane-i Hilmi yay., Marifet Matbaası, İstanbul 1927.  
21 Mehmet İzzet, İçtimaiyat (Sosiyoloji), Lise Kitapları 3. Sınıf, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul 1929.  
22 Bu kısmın hazırlanmasında aşağıdaki yayınlardan faydalanılmıştır. Mustafa Erkal, “Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu”, İslam Ansiklopedisi, TDV. Nevin Güngör-Ergan, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974), 
Türkiye’de Sosyoloji (Eserler-İsimler), I, (der. Çağatay Özdemir), Phoenix Yayınları, Ankara 2008, (s. 
629-681); Dilaver Düzgün, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Atatürk Üniversitesi yay., Erzurum 2015. 
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yurda dönüp İstanbul Üniversitesi’nde felsefe bölümünde göreve başlamış ve tekrar 
Strasbourg’a giderek tezini tamlayıp 1936’da görevine dönmüştür. Mehmed İzzet’in 
tesirinde kaldığı, 1933’te Türkiye’ye gelen Kessler ile çalıştığı, Fransa’daki hocalarından 
Halbwachs, Charles Blondel ve Pranides’in düşüncelerinden faydalandığı Ziyaeddin Fahri 
[Fındıkoğlu] üzerine çalışanlar ve onu tanıyanlar tarafından belirtilmektedir. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden İktisat Fakültesi Sosyoloji ve Metodoloji kürsüsüne 
geçerek orada çalışmış, 1942’de profesör, 1958’de ordinaryüs olmuş ve 16 Kasım 1974’te 
hayata gözlerini kapamıştır. Bu zaman zarfında zengin bir yayın hayatı geçirmiş ve toplum 
hayatının farklı yönlerini bilimsel eserlerden gazete yazılarına kadar farklı türlerde ifade 
etmiş, dekanlık ve enstitü müdürlükleri yapmıştır.  

Bediiyat adlı eseri [Fındıkoğlu] onun ilk kitabı olmakla birlikte yazı hayatı daha önceki 
yıllarda başlamış, kendisi ile ilgili yayınlar ve çalışmalar hatırı sayılır bir düzeye ulaşmıştır. 

 

Etik kurul raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması 
yoktur ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 

 

 


