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Türk sosyologu ve fikir adamı. 
_j 

İstanbul'da doğdu. 1907'de Galatasa
ray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Da
rülfünunu Hukuk Fakültesi'nde öğrenci 
iken 1909'da felsefe tahsili için burslu 
olarak Fransa'ya gönderildi. Sorbonne 
Üniversitesi'nde muhtemelen son sınıf
ta iken öğrenimini yarıda bırakarak 
(Değirmencioğlu, Mehmet izzet, s. 26-
28) İstanbul'a döndü ve Hilaliahmer 
Cemiyeti'nde çalışmaya başladı. 21 Ekim 
1918'de İstanbul Darülfünunu Edebi
yat Fakültesi müdürlüğüne tayin edii
diyse de aynı yılın aralık sonunda bu 
görevden ayrıldı. Bir süre Fransızca öğ
retmenliği yaptı. Evkaf Nazırı Hayri Bey'in 
kurduğu medresede 3 Nisan 1919 tari
hinde felsefe hocalığına başladı. 1 924'te 
darülfünuna dönen Mehmed izzet bir 
yandan felsefe, ahlak ve içtimaiyat ders
leri verirken bir yandan da yoğun bir telif 
ve tercüme faaliyeti içine girdi. 1927'de 
lösemi hastalığına yakalanmasına rağ

men Türk Felsefe Cemiyeti çalışmalarına 
katıldı. 1928'de Paris'e kültür ataşesi ola
rak gönderildi, aynı yıl Berlin'e tayin edil
di. 1929'da kısa bir süre için İstanbul'a 
dönerek darülfünunda içtimaiyat dersi 
verdi. Tedavi amacıyla tekrar gittiği Ber
lin 'de 8 Aralık 1930'da öldü ve Hasenhe
id'deki Türk Mezarlığı'na defnedildi. 

Batı kültürüne vakıf olmakla birlikte 
eserlerinde kendi kültür değerlerini ön 
plana çıkaran Mehmed i zzet politik he
vesler taşımaması, akılcılığa, hümanist 
değerlere önem vermesi ve tenkitçi tav
rıyla tanınmıştır. Ziya Gökalp'in 1913'te 
İstanbul Darülfünunu'nda sosyoloji kür
süsünü kurmasının ardından Türkiye'de 
sosyolojinin yerleşmesinde ve yayılmasın
da büyük rolü olmuştur. Ayrıca ülkede 
Kurtuluş Savaşı sonrasındaki fikri dağı
nıklığı Batı felsefesinin klasik gelenekle
rine bağlı kalarak aşma gayretinde bulun
muş. felsefe tarihine olan inancı sebebiyle 
pragmatizm, Bergsonizm gibi zamanın
daki moda akımlara şüpheyle yaklaşmış. 
Alman filozofları Kant. Hegel ve Shelling 
ile bunları takip eden filozofların fikirle
rine ayrı bir önem vermiştir. 

Sosyolojinin yanında din felsefesinin de 
Türkiye'deki öncüleri arasında yer alan 
Mehmed İzzet, Milliyet Nazariyeleri ve 
Milli Hayat adlı kitabının son kısmında 
milliyet kavramı ile din arasındaki ilişkiyi 
sorgulamış . ayrıca İçtimaiyat adlı eseri-
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nin üçüncü bölümünde dini konulara yer 
vermiştir. Dinlerin oluşumu. çeşitliliği, un
surları. farklılıkları. ilim ve sanatla alaka
ları, din ve dindarlık ilişkisi gibi konular
da fikir ileri sürmüştür. "Kur'an ve isyan", 
"İslam'da Zühd", "Kömürcünün İmanı", 
"Diniere Dair", "Kurban" gibi makaleleri 
de (Makaleler, s. 108-1 ı 4, ı 30- I 36, ı 81-
185, 190-195; Değirmencioğlu , Mehmetiz
zet,s. 169- 172, ı82- ı 85,244-247, 34 ı -342, 

346-347) bu konudaki önemli yazılarıdır. 

Sosyolojide kendisine hareket noktası 
olarak Ziya Gökalp ve onun takip ettiği 
Durkheim'in düşüncelerini esas almakla 
birlikte Mehmed izzet daha sonra onlar
dan ayrılıp kendine has bir anlayış oluş
turma çabası içine girmiştir. Nitekim 
Durkheim ve Gökalp'te mevcut olan sos
yal ve ahiakl determinizm anlayışına mu
halefet ederek ferdi hürriyet ve sorum
luluk üzerinde durmuştur. Ona göre fert 
ve cemiyet, diğer bir ifadeyle hürriyet ve 
zaruret birbirinin karşıtı olmayıp birbiri
ni tamamlayan iki kavramdır (Maka leler, 
S. 42 ı-4 22) 

Mehmed izzet'in düşüncesinde Ziya 
Gökalp'in ortaya attığı millet ve milliyet 
kavramları önemli bir yer tutmaktadır. 

Ancak Milliyet Nazariyeleri ve Milli 
Hayat adlı eserinde bu konularda Ziya 
Gökalp'e muhalif bir tutum sergilemiş
tir. Millet olmanın ne anlama geldiğini 
sorgulayan ve milliyetçilikle ilgisini irde
leyen Mehmed izzet'e göre milliyet feda
karlık ve itaat isteyen kutsal bir ülküdür. 
Milliyetin önemi siyasi bakış ve öncelik
lerden ziyade insani değerlerden kaynak
lanmaktadır. Irk, coğrafi şart , ekonomik 
durum, dil, milli karakter, milli an 'ane. 
tarih, hars ve medeniyet kavramları mil
liyeti tek başına açıklayacak unsurlar de
ğildir, çünkü bütün bunlar birer alettir. 

Durkheim'in sosyolojik determinizmini 
benimseyen Ziya Gökalp'e göre milliyet 
fikri bir vasıta , sosyal sebep veya sosyo
ideolojik bir silahtır. Hayatı ve felsefeyi 
belirleyen Türkçülük ideali de merkezde 
yer almaktadır. Mehmed izzet'e göre ise 
insan topluluğu mekanik bir sebepiilikle 
açıklanamaz. Onun gelişmesinde insan
lık gayesi etrafında birleşme vasfı görü
lür. Milliyet de bir alet olmayıp bir ideal
dir. İlkel toplumlar tabiatın içinde ve şu
ursuz bir şekilde onunla birlikte yaşamış
ken Ortaçağ'da ruh ve beden ayırımı orta
ya çıkmış , maddesiz bir ruh medeniyeti 
oluşmuştur. Ancak son dönemlerde in
sanoğlu tekrar tabiata dönmüş, onu fet
he başlamıştır. Sonuçta yeni bir insani 
ideal doğmuştur ki bu da ırki, coğrafi ve 

iktisadi teorilerle açıklanması mümkün 
olmayan manevi hayat yani milliyettir. 
Dini hayat da manevi dir, fakat kökleri ta
biatın ve eşyanın üzerindedir. Mehmed 
i zzet' e göre dinle milliyet birbiriyle hem 
uyuşahilir hem çatışabilir. Çünkü sosyal 
kurumlar kendini güçlendirmek için di
ğer sosyal kurumlara dayanmak, onları bi
rer vasıta, hatta gerektiğinde silah olarak 
kullanmak veya kendine zıt olanlarla 
çatışmak durumundadır (Milliyet Naza

riyeleri, s. I 98). 

Mehmed izzet, "inanılması gerekli iti
kad esaslarıyla ayin ve ibadet tarzların
dan oluşan bir manzume" olarak tanım
ladığı dini ferdin derin ve samimi, fakat 
sübjektif bir bağlılığı olarak görmüş, Tan
rı'ya imanı da bilinçteki ilahi aşkla açıkla
mıştır (içtimaiyat, s. 215-224). Dini anla
ma ve yaşamada akılcılığın ve bilimin öne
minden söz ederek zamanındaki cehale
ti ve körü körüne inanınayı alaycı bir üs
lupla yermiş, bilimin güçlenmesiyle bir
likte dinin. ahiakın ve güzelliğin de gelişip 
zenginleşeceğini ifade etmiştir (Makale

ler, s. ı 8 1-1 85). Dinin estetikle ilgisine 
önemle dikkat çeken Mehmed izzet, ilim 
ve sanattaki milli gerifiği güzel sanatlar la 
meşgul olanların dine karşı ilgisiz kalma
sına bağlamıştır. Sanatkarın ferdi men
faatierinden uzaklaşıp zaman ve meka
nın ötesine geçerek dini hayattaki güzel
likleri kavramasını ve orada insanı duy
gulandıran sahneleri, mücadeleleri, cehd, 
se bat, cüret ve gelecekten ümit gibi psi
kolojik durumları eserlerinde işlemesi ge
rektiğini belirtmiştir. Kur'an ' ın eski gele
nekiere karşı çıktığını ve ileriye baktığını 
hatırlatan Mehmed izzet, Kur'an 'ı bu bo
yutuyla kavradığında demokrasiye, hür
riyet, ilim gibi umdelere sarılarak gelece
ğe itminan ile bakan bugünkü asri adamın 
da bir manada dindar olduğunu ve onun 
bu yönüyle dine karşı ilginin artmasına 
vesile olacağını söyler (a.g.e., s. 169-171 ). 

Eserleri. 1. Milliyet Nazariyeleri ve 
Milli Hayat (istanbul 1924). Müellifin 
en önemli eseridir. İkinci baskısı1969'da 
yapılan kitap daha sonra Halil Açıkgöz ta
rafından sadeleştirilerek basılmıştır (is
tanbul 1981) . Milliyet kavramının incelen
diği kitapta öncelikle bu kavramın ırk , 

coğrafi şart, ekonomi ve dille olan müna
sebeti tartışılmakta , ardından milli ka
rakterin ne olduğu, milli kültürle mede
niyet ve milliyetle din arasındaki ilişkiler 
ele alınmaktadır. Kitap daha ziyade Ziya 
Gökalp'in konuyla ilgili düşüncelerinin bir 
eleştirisidir. 2. İçiimaiyat Dersleri. Li-



seler ve öğretmen okulları için sosyoloji 
ders kitabı olarak hazırlanmıştır (i stan
bul ı 927 ) Eser daha sonra Yeni İçtima
i yat D ersl eri (istanbul I 928) ve İç tima
iy at (istanbul ı 933 ) adıyla yayımlanmış

tır. Mehmed İzzet'in " İçtimaiyat, Muasır 
Hayat ve Büyük Adamlar" başlığını taşı
yan sosyolojik denemeleri 1922-1923 yıl
larında Darülfünun İldhiyat Fakültesi 
Mecmuası 'nda üç bölüm halinde neşre
dilmiştir ( Değirm e n c i oğ lu . Mehmet izzet, 
s. 44-45). Bu eserler dışında Mehmed 
İzzet' in Bilgi Mecmuası, Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Darül
fünun İlCıhiyat Fakültesi Mecmuası ve 
Hayat Mecmuası ' nda yayımianmış pek 
çok makalesi ve kitap tanıtım yazısı bu
lunmaktadır. Bunlar Mahmut Coşkun De
ğirmencioğlu tarafından önce Makale
ler adıyla, daha sonra Mehmed İzzet ' in 

diğer eserleriyle birlikte M ehmet İzze t 
(18 91-1 93 0) v e Ulus alcı Sosy al Fel
sefesi adlı kitapta bir araya getirilmiştir 
(bk bibl) 

Mehmed İzzet , Fransızca ve Almanca'
dan tercümeler de yapmış olup bazıları 
şunlardır: 1.A m el i AhlCık M ebôhisi (is
tanbul I 335/ 19 I 8 ) Fransız filozofu Abel 
Rey'in Morale pratique adlı eserinin çe
virisidir. z. N azari Ahlak (istanbul ı 9 ı 9-
1 920 ). Aynı yazarın Morale theorique 
isimli kitabının tercümesidir. 3 . İçtima
iyatDersl eri (i sta nbul 1924) A. Hesse 
ve A. Olaise'nin N otian de sociologie 
adlı el kitabının çevirisidir. 4. Fels e 
fe Tarihi I. Alman filozofu Karl Varlan
der'in Geschichte der Philosophie isim
li kitabının 1. cildinin tercümesidir (i stan
bul I 927; eserin ll . cildi Orhan Sadeddin 
t a ra fında n çev rilmi ş tir (istanbul 1928 1) 

Müellifın AhlCık Felsefesi, Pozitiv i zm 
ve Din Felsef esi (Alman filozofu Höff
d in g'den te rcü me) adlı yayımlanmamış 
bazı çalışmalarından da söz edilmekte
dir. 

Ziya Somar. M ehmet İz zet v e Türk 
Fels efe Düşüncesinde İ dealist Akım 
adıyla bir doktora tezi hazırlamıştır( ı 948 . 

iü Edebiyat Fakü ltes i) Mahmut Coşkun 
Değirmencioğlu, Sorbonne Üniversitesi 
Felsefe Bölümü'nde 1977'deMehmet Iz
zet (1 891-1 93 0) sa vie, ses oeuvres et 
sa philosophie sociale başlıklı bir dokto
ra çalışması yapmış , daha sonra bundan 
faydalanarak Mehmet İzzet isimli bir 
eser yayımiarnıştır (Ankara ı 987 ). Ayrıca 

Mehmed İzzet'in yazılarını kısmen sade
leştirerekMakaleler başlığı altında top
lamış (Ankara ı 989) . son olarak da M e h-

m et İzze t (1891-1930) ve Ulusalcı Sos
yal Felsefesi başlıklı çalışmasında mü
ellifin hayatı , eserleri ve belli başlı felsefi 
ve sosyolojik görüşleriyle ilgili bilgi ver
miş. hakkında yazılanları derlemiş , kitap 
ve makalelerinin tamamını bu eser için
de yeniden yayımiarnıştır (bk. bi bl) . 
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li] AYDIN T OPALOG LU 

MEHMED iZZET EFENDi 
(1841-1903) 

Rik'a yazısında çığır açan 
Osmanlı hattatı. 

İstanbul'da doğdu, Ali Efendi'nin oğlu
dur. Kasımpaşa'da orta öğrenimini ta
mamladıktan sonra 1863'te Mekteb-i 
Tıbbiyye'nin idadl sınıfları hüsn-i hat mu
allimliğine tayin edildi. 1868'de imtihan
la seçilip yıllık 2500 frank maaşla yeni 
açılan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nin 
yazı muallimliğine getirildi. Devamlı ter
fi ettirilip üç defa mütemayiz rütbesini 
kazanarak ölümüne kadar bu vazifesi
ni sürdürdü. 18 Şewal1320'de ( 18 Ocak 
1903) Cihangir'deki evinde vefat etti ve 
Yahya Efendi Kabristanı'na defnedildi. 

İzzet Efendi'nin hüsn-i hattı kimden 
meşkettiği kaynaklarda belirtilmemekle 
beraber Ahmet Süheyl Ünver'in tesbiti
ne göre sülüs- nesi h yazılarını Yahya Hil
mi Efendi'den meşketmiş ve icazetini 
1887'de almıştır. Eğer bu tarihte yanlış
lıkyoksa daha önceden hattı öğrenip öğ
retmeye başladığı 1863 yılından çok son
ra geleneği bozmamak için bu icazetna
meyi aldığı düşünülebilir. Esasen İzzet 
Efendi 'den matbu olarak zamanımıza 
ulaşan meşk mecmualarında görülen sü
lüs. nesih, ta'lik gibi hat nevileri bu yazı 

larda isim sahibi olmuş üstatların mer
tebesinde değildir. Ancak Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi 'nde otuz yılın üstün
de devam ettirdiği hüsn-i hat muallimliği 
onun mükemmel bir öğreticilik vasfı ta
şıdığına delil sayılabilir. Mekteplerde kara 

MEHMED İZZET EFENDi 

tahtaya tebeşirle meşk yazma usulünü 
de başlatan izzet Efendi'nin asıl başarı 
sahası rik'a hattındad ı r. 

XIX. yüzyılda Osmanlı lar 'da günlük res
ml yazışmalarda hakim olan üsiGp, Müm
taz Efendi rik'ası olarak anılan çok cazip 
ve akıcı bir el yazısı neviydi. Süratli yazı
labilmesi için harflerde teferruat olarak 
görülen şeyler atılmış. birden fazla nok
talar birleştirilmiş. bunlar bazan harfe ta
kılan bir çizgiyle gösterilmiştir. Diğer adı 
Babıali rik' ası olan bu yazı Divan-ı Hüma
yun . Menşe-i Küttab- ı Askeri gibi daha 
ziyade katip sınıfının yetiştirildiği öğre

tim kurumlarında en mükemmel şekliyle 
meşkediliyordu ve göze hoş gelen günde
lik bir yazı olmanın son mertebesindey
di. Önceleri Mümtaz Efendi yolunda ya
zan Mehmed izzet Efendi, 1290'lardan 
( ı 8 73) itibaren bu yazıyı sanatlı bir şekil
de düzen altına alma yoluna girdi. Ancak 
bu durum rik' anın s üratli yazılır vasfını 

kaldırdı ve başta Sami Efendi olmak üze
re Babıali rik'ası yoluna tabi hattatlarca 
tasvip görmedi. 

Geliştirdiği rik'a tarzını cell olarak da 
yazan Mehmed İzzet Efendi, cell sülüs ve 
cell ta'lik gibi sanat ağırlığı bulunan kıta
be yazılarına karşı cen rik'a hattının da 
mezar kitabelerinde kullanılmasını baş
latmıştır. İzzet Efendi'nin rik'a üsiGbu, 
Mısır'dan İstanbul'a gelerek bu hattı ken
disinden meşketmiş bulunan Abctürrez
zak Avaz ve Nedb H ev avi'ni vasıtasıyla 
Arap alemine de yayılmış olup bugün hala 
devam etmektedir. 

Mehmed izzet Efendi 'nin cell sülüsle 
yazılmış bir k.itabesi ve birkaç zerendGd 
levhası da vardır. Ancak Alman impara
toru ll. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti do
layısıyla yaptırılan Sultanahmet'teki Al
man Çeşmesi'nin mozaikle işlenmiş 1316 
( 1898) tarihli sekiz beyitlik kıtabesi onun 
imzasını taşımaktadır. Sabancı koleksiyo
nunda cell sülüs zerendGd olarak ustaca 
hazırlanmış iki levhası bulunmaktadır. 

İzzet Efendi rik'a hattıyla olduğu ka
dar hazırlayıp neşrettiği matbu meşkle
riyle de tanınmış. bu meşklerin bir kısmı 
tekrar tekrar basılmıştır : Rehber-i Sıb
yan (Rik'a h a ttı ka ra l a ma l a rı , on altı şa r 

s ayfalı k on c üz; is tan bu 1 ı 297) ; Terce
man-ı H u tUt - ı Osmani (sülü s. nesih . 
rik'a, divan!, ta' li k. ce ll di va n! meşk mec
muas ı ; istanbul I 297) ; HutCıt-ı Osmaniy
ye (istanbul 1 309); Sülüs, N esih ve Ta '
lik Hurufatı İlaveli Meşk Mecmuası (i s
tanbul ı 32 ı) ; Rik'a v e Divani Hurufatı 
v e Meşk Mecmuası (istanbul I 324) 
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