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ve bilhassa geleceğe ait genel sonuçlar 
öne sürmesini bir nevi "historizm" ve
ya "previzyon" olarak değerlendirir. Ona 
göre Marx'ın sınıfsız. devletsiz ve istis
marsız toplumu "ilmi sosyalizm" adı al
tında ileri sürmesi ve kendinden önceki 
sosyalistleri hayalci olarak suçlaması, 

yaşadığı zamanın sosyal krizindeki şid
det karşısında teessürlerini ifade etme
ye çalışan genç bir felsefecinin düşün

celeri olarak değerlendirilmelidir. 

Ziya Gökalp gibi Fındıkoğlu da milli
yetçiliği ve milli şuurun uyanmasını mil
Jetlerarası barış ve adaletin en önemli 
şartı olarak görmüş, kültür milliyetçili
ğinin önemi üzerinde durmuştur. Mil
liyetçilik ve beynelmilelcilik arasındaki 
ilişkiyi ele alırken Ziya Gökalp gibi Fın
dıkoğlu da milli şuurdan mahrum mil
letler arasında gerçek anlamda bir da
yanışma kurulamayacağını ifade etmek
tedir. Ona göre milli kültür farklılıkları 
ile birlikte bir beynelmilellik terbiyesine 
ihtiyaç vardır. 

Türkçe'nin tabii seyri içinde gelişme
sinden yana olan Fındıkoğlu Türk dili
ni bozucu zorlamalara ısrarla karşı çık

mıştır. 

Fındıkoğlu 'nun teşkilatçılığı ve sosyal 
ilişkileri onun kişiliğinin önemli bir yö
nünü teşkil eder. Üniversite duvarları dı
şına çıkarak sosyal gerçeği yoklama ih
tiyacı ile tesis ettiği veya ettirdiği kuru
luşlar arasında 1927 yılında Ankara'da 
kurduğu Türk Halk Bilgisi Derneği, İs
tanbul'da Türkiye Harsi ve içtimal Araş
tırmalar Derneği (ı 934 ), İstanbul Mual
limler Cemiyeti (ı 946), Türk Şarkiyat Der
neği ( 196 ı) . Tortum Kalkınma Derneği 

(ı 962). Sakarya Sosyal Araştırma Mer
kezi ( ı 967) sayılabilir. Türkiye Harsi ve 
içtimal Araştırmalar Derneği'nin yayın 
organı olarak kendisinin kurduğu (Tü

tengil. XVI ! Şubat ı 9761. s. 7568) İş, daha 
sonraki adıyla İş ve Düşünce, yaklaşık 
kırk yıl süreyle sosyal bilimlerde çalışan
lar için adeta bir laboratuvar olmuştur. 

Eserleri. Kitap, makale, araştırma, teb
liğ ve broşür şeklinde 3000'in üstünde 
eseri bulunan Fındıkoğlu yirmiye yakın 
takma ad kullanmış olup bunlardan Ka
dıoğlu Ahmet, Ahmet Halil en çok kul
landığı isimlerdir. Ölümünden sonra adı
na çeşitli armağan kitaplar çıkarılmış, 

dershane ve kütüphanelere adı verilmiş
tir. Fındıkoğlu'nun kitaplarından bazıla

rı şunlardır: Erzurum Şairleri (İ stanbul 

1927); Bayburnu Zihni (İstanbu l 1928); 
Zora Dağlar Dayanmaz (İstanbul 1934); 
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Ziya Gökalp, sa vie et sa sociologie: 
Essai sur l'enfluence de la sociqlogie 
française en Turquie (Paris 1936) ; Ah
lak Tecrübesi (İstanbul 1938, F. Rauh'
tan tercüme); İçümaiyata Başlangıç (İs
tanbul 1938, G. Kessler'den tercüme); Ko
operaüfçilik (İstanbul 1940, G. Kessler'
den tercüme); İbn Haldun (İstanbul 1940, 
Hilmi Ziya Ülken 'le birlikte) ; Auguste 
Comte'un Felsefesi (İstanbul 1942, Levy 
Bruhl'den tercüme); Fransız İhtilali ve 
Tanzimat (İstanbul ı 943) ; İçilmaiyat 
Dersleri, Birinci Cilt: İçümaiyata Gi
riş (İ stanbul 1944); Sosyalizm, Cilt 1, 
Kitap 1: Eflatun'dan Marx'a Kadar (İs
tanbul ı 949); İçtimaiyat, İkinci Cilt : Me
todoloji Nazariyeleri (İstanbul 1950); 
Sosyalizm, Cilt 1, Kitap 2 : Karl Marx 
ve Marxizm (İstanbul ı95 2 ) ; Türkiye'
de Kooperatifçilik: Tatbiki Sosyoloji 
Denemesi (İstanbul ı 953) ; İçümp.iyat, 
Üçüncü Cilt: Hukuk Sosyolojisi (İstan
bul ı 958); Le Play Mektebi ve Prens 
Sabahattin (İstanbul I 962) ; İktisat Sos
yolojisi Bakımından Sosyalizm (İstan

bul ı 965) ; K aa perasyon Sosyolojisi (İs

tanbul ı 967) ; Doğu Kalkınması ve Er
zurum Şehirleşmesi ile İlgili So~yolo
jik Meseleler (İ stanbul ı 970) ; Sosyoloji 
Doktrin ve Kolları (İstanbul ı 97 ı); Karl 
Marx ve Sistemi (İ stanbul ı 975). 

Fındıkoğlu'nun makalelerinin önemli 
bir kısmı İktisat Fakültesi Mecmuası, 
İş ve Düşünce, Sosyoloji Konferqnsla
rı, Sosyal Siyaset Konferansları, Büyük 
Türkiye, Bilgi Mecmuası, Türk Yurdu 
ve Türk Falklor Araştırmaları'nda yer 
almaktadır. 

Arniran Kurtkan, Fındıkoğlu'nun 1918-
1958 yılları arasında yazdığı eserlerin lis
tesini kapsayan Fındıkoğlu Bibliyograf
yası'nı yayımlamış (bk. bibl.). Mustafa 
Erkal "Fındıkoğlu Bibliyografyasına Ek 
(1958- ı 97 ı)" başlıklı çalışmasıyla bu ese
ri tamamlamıştır (bk. bibl.) . Nevin Gün
gör, Fındıkoğlu'nun bu iki bibliyografya 
çalışmasında zikredilmeyen 700'e yakın 
kitap, broşür ve makalesinin bir liste
sini neşretmiştir. Aynı çalışmada, "Fın

dıkoğlu Hakkında Yazılanlar" başlığıyla 

sayısı 1 07'yi bulan bir de yayın listesi yer 
almaktadır (bk. bibl.). Sosyoloji Konfe
ransları'nda da (XIll, 94-ı02) Fındıkoğ

lu'nun eserlerinin bir listesi bulurımak
tadır. Ayrıca Türk Falklor Araştırma
lan'nın 319. sayısı (XVI , 7553-7580) Fın
dıkoğlu 'na ayrılmış, İstanbul Üniversite
si İktisat Fakültesi de bir Fındıkoğlu 
Armağanı neşretmiştir (İstanbul ı 977). 

BİBLiYOGRAFYA: 
Arniran Kurtkan, Fındıkoğlu Bibliyogra{ya· 

sı : 1918-1958, istanbul 1958; a.mlf., Ziyaed· 
din Fahri Fındıkoğlu, istanbul 1987; Mustafa 
E. Erkal. "Fındıkoğlu Bibliyograiyasına Ek 
(1 958- I 97 I)", Sosyoloji Konferans/arı, istanbul 
1976, xııı, 84·102; a.mlf., "Türk Sosyal İlim 
Hayatında Bir Zirve : Fındıkoğlu Ziyaeddin 
Falıri", TDA, XX'l0/ (1 985), s . 80-85; Hüseyin 
Avni Göktürk, "Profesör Ziyaeddin Falıri Fın
dıkoğlu 'nu Anarken", Fındıkoğlu Armağanı, 

İstanbul 1977, s. 1 7 · 24; Emre Kongar, Türk 
Toplumbilimcileri, Istanbul 1988, ll, 115-146; 
Nevin Güngör, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 

Ankara 1991 ; a.mlf. , "Erzurumlu Ünlüler: 
Prof.Dr. Ziyaeddin Falıri Fındıkoğlu", TK, sy. 
312 (1 989), s. 202·210 ; a.mlf .. "Fındıkoğlu Bib
liyograiyası'na İkinci Bir Ek", TDA, LXXXII 
(1 993 ). s. 29·62 ; Mehmet Eröz, "Prof. Fındı
koğlu 'nun Ardından" , Ankara Ticaret Odası 

Dergisi, sy. ll, Ankara 1974, s. 11 ·15 ; a.mlf., 
"Gökalp ve Fındıkoğlu", Orta Doğu Gazetesi, 
Ankara 16 Mart 1975; Orhan Tuna. "Aziz ve 
Ralımetli Dostum Fındıkoğlu" , a.e., 11 Aralık 
1974; Faruk Timurtaş, "Fındıkoğlu Hoca", 
TFA, XVI ( 1976), s. 7559· 7560 ; Cavit Orhan Tü
tengil. "Bir Sosyaloğun Ölümü", a. e., XVI (I 976), 
s. 7567 -7569 ; Orhan Türkdoğan. "Prof.Dr. Zi
yaeddin Falıri Fındıkoğlu, Bir Sosyaloğun 
Profili", TDA, XX'l0/ (I 985). s. 28·41 ; Fahir iz. 
"Fındı.I,wggıu, pıya' al-Din Faklıri", E/2 Suppl. 
(Fr.), s. 307 · 308. G:1 
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RRAKU'ş-ŞİA 

( ~Id}) 

İmi'imiyye i'ilimıerinden 
Hasan b. Mılsi'i en-Nevbah ti'nin 

(ö. 3İQ/ 922 [?Jl 
Şia hrka!arına dair eseri. 

_j 

Felsefe, astronomi, kelam ve mezhep
ler tarihi alanlarında kırktan fazla eser 
yazdığı nakledilen Nevbahti'nin el-Ma
~iilat ve'l - hra~, Tacdadü fıralp.'ş-Şfca, 
Me?iihibü'l-hra~ gibi adlarla da anılan 
bu kitabı onun günümüze kadar ulaşan 
tek eseridir. Eserde, Şia akımının doğu
şundan lll. (IX.) yüzyılın ortalarına kadar 
ortaya çıkan iç anlaşmazlıklar ve bu se
beple oluşan gruplar anlatılmaktadır. 

Eserin başlangıcında müslümanların 

devlet başkanlığı (imamet) konusunu dai
ma tartıştıklarını ifade eden müellife gö
re İslam toplumu Hz. Peygamber'in ve
fatından sonra üç gruba ayrılmıştır : Hz. 
Ali'nin imametini savunan Şia, Sa'd b. 
Ubade'nin başkan olmasını isteyen en
sar ve ResQJ-i Ekrem'in imarnet konu
sunda hiç kimseyi belirlemediğini. bu işi 
ümmetin seçimine bıraktığını ileri sürüp 
Ebu Bekir'e meyleden zümreıer. Sakife
tü Beni Saide'de yapılan tartışmalardan 
sonra ikinci ve üçüncü grup birleşerek 
Ebu Bekir'i halife seçmiş, Ali taraftar-



ları ise mupalefette kalmış ve zaman
la bütün Şii tırkaları bu gruptan doğ
muştur. 

Nevbahti eserinin devamında. üçüncü 
halifenin öldürülmesi üzerine Hz. Ali'ye 
biat edilip "cemaat"in oluştuğunu, fakat 
çok geçmeden müslümanların Hz. Ali'yi 
tutanlar. ona muhalefet edip önce Tal
ha, Zübeyr ve Aişe, ardından da Muavi
ye etrafında toplananlar ve hiçbir tara
fa meyletmeyip çekimser davrananlar 
olmak üzere üç zümreye ayrıldığını kay
deder. Sa'd b. Ebü Vakkas, Abdullah b. 
Ömer, Muhammed b. Mesleme ve Üsa
me b. Zeyd'in de aralarında bulundu
ğu bu sonuncu grup Mu'tezile'nin temel 
şahsiyetlerini oluşturmuştur. Ayrıca Hz. 
Ali'nin hilafeti zamanında kendi ordu
sundan ayrılanlar Havaric gruplarını teş
kil etmişler, ölümünden sonra da eski 
muhalifleri ve pek azı hariç kendi taraf
tarları Muaviye etrafında birleşerek bü
yük müslüman çoğunluğunu oluşturmuş 
ve Mürcie adını almışlardır. Daha sonra 
Şia dışında kalan büyük müslüman ço
ğunluğunun imarnet konusundaki dü
şüncelerine temas eden müellif onların 
konuyla ilgili ittifak ve ihtilaflarına yer 
vermekte, İslam tırkalarını Mürcie, Ha
varic, Mu'tezile ve Şia olmak üzere dört 
ana gruba ayırmaktadır. 

Giriş mahiyetindeki bu bilgilerden son
ra Nevbahti. yer yer diğer fırka ve mez
heplere de temas etmekle birlikte esas 
olarak on iki imam Şiiliğine göre Hz. Ali'
den başlayarak on birinci imam Hasan 
ei-Askeri'nin vefatma kadar geçen sü
re içinde her imarnın ölümünün ardın
dan ortaya çıkan grupları, bu grupların 
liderlerini ve bazı temel görüşlerini kay
deder. Buna göre Hz. Ali'den sonra Şia 
üç gruba ayrılmıştır: Ali'nin ölmeyip bir 
gün yeniden dünyaya döneceğini iddia 
eden Sebeiyye, onun Fatıma'dan doğma 
olmayan oğlu Muhammed b. Hanefiy
ye'yi imam olarak tanıyan Keysaniyye 
ve Hz. Hasan'ın imametini benimseyen 
zümre. Sonuncu grup, Hasan'ın Muavi
ye lehine imametten çekilmesinden son
ra az bir kısmı hariç ondan uzaklaşıp ço
ğunlukla birleşmiş, diğerleri ise karde
şi Hüseyin'in imametini kabul ederek 
onun Kerbela'da şehid edilmesine ka
dar mensubiyetlerini devam ettirmiş

lerdir. Müellif bunun ardından , Hz. Hü
seyin'in vefatından itibaren Zeynelabi
din'den başlamak üzere on birinci ima
ma kadar umumiyetle imarnın ölümüy
le ortaya çıkan bölünmelere temas et
mesi yanında Şii gruplara ait mütedil ve 

aşırı görüşlere de yer vermektedir. Ha
san ei-Askeri'nin vefatından (260 / 873) 
sonra tabileri on dört fırkaya ayrılmış
tır. imametle ilgili çeşitli görüşler ileri 
süren bu tırkalardan biri de Hasan ei
Askeri'nin Muhammed adında bir çocu
ğu olduğunu, fakat gizlendiğini, yeryü
zü fesadla dolduktan sonra yeniden dün
yaya dönerek adaleti hakim kılacağını 

iddia etmiştir. İmamiyye adıyla anılan 
bu gruba göre söz konusu on ikinci imam 
beklenen mehdidir. 

Fıra~u·ş-Şf'a, on iki imam Şiiliğinin 
ilk üç asırlık tarihine ışık tutan eski ve 
temel bir kaynaktır. Bununla birlikte tır
kaların doğuş sebeplerine temas edil
memiş, gruplara dair temel görüşler tah
Iile tabi tutulmamış, konular kısa ve yü
zeysel olarak işlenmiştir. Öte yandan ba
zı Şii müelliflerin varlığını kabul etme
dikleri (bk. Murtaza el-Askeri, s. ı 7 vd.) 
Abdullah b. Sebe' ve Sebeiyye'den bah
setmesi dikkat çekicidir. Kitabın bir özel
liği de Sa'd b. Abdullah ei-Kummi'nin (ö . 

30ı / 9ı3) el-Ma~alôt ve'l-iırak adlı ese
riyle büyük çapta benzerlik göstermesi
dir. Bu durum, her iki müellifın günümü
ze ulaşmayan ortak bir kaynaktan isti
fade ettiğini veya Kummi'nin eserini neş
reden Muhammed Cevact Meşkür'ün de 
kaydettiği gibi (Terceme-i Fıra~ı'ş-Şi'a-i 
Nevbal]t~ I, 27) bu müellifin Nevqahti'nin 
eserinden faydalandığını ortaya koymak
tadır. W. Madelung'a göre Nevbahti, ese
rinin ilk bölümünde Hişam b. Hfikem'in 
İl]ülaiü 'n- n as ti'l- imam e 'sinden isti
fade etmiştir (EJ2!ing.J. VII, ıo44) 

Fıra~u·ş-Şta ' nın ilk neşri H. Ritter ta
rafından gerçekleştirilmiş (İstanbul I 931 ). 
aynı neşir bazı düzeltmelerle Muham
med Sadık AI-i Bahrülulüm tarafından 
tekrarlanmıştır (Necef I 355 / ı 936) . Mu
hammed Cevad Meşkür eseri Les seetes 
shiites: traduction annotee avec intro
duction adıyla Fransızca'ya (RHR, CLIII 
[ı9581. s. 68-78, 176-214; CLIV [19581. s. 
67-95 , ı46-ı72; CLV [19591. s. 63-78 ; müs
takil baskısı, Tahran ı 958), S. M. Prozorov 
İngilizce bir özetle birlikte Shiitiskie Sek
ti adıyla Rusça'ya (Moskova ı 973) çevir
miştir. Fıra~u·ş-Şf'a yine Muhammed 
Cevad Meşkür tarafından, baş tarafına 
müellifin hayatı ve eserine dair bilgi ve
ren, ayrıca III. (IX.) yüzyılın sonuna ka
dar Şiilik'le birlikte diğer İslam tırkala
rına genel bakış yapan 283 sayfalık iki 
mukaddime. sonuna da çeşitli indeks
ler ilavesiyle Farsça'ya çevrilmiş ve Ter
ceme-i Fıra~ı·ş-Şf'a-i Nevbal]tf adıy
la yayımlanmıştır (Tahran ı 353 hş.) . 
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Türkiye topraklarından doğup 
Irak'ta Dicle ile birieşiikten sonra 

denize ulaşan akarsu. 
_j 

Fırat ismi, aslı Sumerce Bu- ra- nu- nu 
olan Asur dilindeki Purattu, İbr~nice'deki 
Perath adının Arapçalaşmış (Furat) şekli
dir. Güneybatı Asya'nın en büyük nehri 
olan bu akarsuyun adı Eski Farsça'da Uf
ratu, Orta Farsça'da ise Frat biçiminde ge
çer. Batılı müellifler de bu kelim13yi Euph
rate veya Eufrate şeklinde kullanırlar. 

Fırat ırmağı Karasu ve Murat adlı iki 
kolun birleşmesiyle meydana gelir. Bun
lardan Karasu en uzun kol olmamakla 
birlikte eskiden beri halk arasıpda Fırat 
adını taşımakta ve bu nehrin ana ko
lu sayılmaktadır. Dolayısıyla Karasu'nun 
kaynağı olan ve Erzurum ovasının kuze
yindeki Dumlu dağından çıkan Qumlu su
yu da Fırat'ın başlangıç kolu kabul edil
mektedir. Karasu Erzurum ovasından 

geçip bu ovanın batısında ~kale'den 

sonra dar ve derin boğazlara dalar. Kes
kin dirsekler yaptığı Aşkale il13 Tercan 
arasındaki kesiminde önce güneye. son
ra da tekrar batıya yönelir. Bu arada sol 
taraftan Tuzla suyunu alır, tekrfir dar ve 
derin bir boğaz olan Sansa Boğfizı'na gi
rer. Bu boğazdan çıktıktan sonra da sık 
sık yatak değiştirdiği Erzincan ovasın
dan geçer. Erzincan ovasının ı:>atısında 

bu ova ile Kemah arasında Kemah Bo
ğazı'na, Kemah ile İliç arasında Atma 
Bağazı'na giren ırmak, bu iki bağazda 
bazı kesimlerde yüksekliği yüzlerce met
re olan ve dik duvarı andıran kayalık
lar arasında akar. Karasu, İliç'in batı-
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