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hareketine giriþtiðinde ordusunda Turgut-
lular da vardý. Muhtemelen bunlarýn ba-
þýnda Turgut oðlu Pîr Hüseyin Bey bulu-
nuyordu. Þehzade Bayezid baþarý göste-
remeyerek 12.000 kiþilik ordusuyla Ýran’a
kaçtý. 976’da (1568-69) Turgutlu Pîr Hüse-
yin Bey’in oðlunun adý Ilgýn kazasýnda on
beþ bezirgânýn öldürülmesi, mallarýnýn gas-
bedilmesiyle ilgili bir hükümde geçer.

Safevî Devleti’nin kuruluþu ve geliþmesi-
ne dair müellifi meçhul bir kaynakta 906’-
da (1500-1501) Erzincan’da Safevî þeyhi Ýs-
mâil’in huzuruna gelenler arasýnda Kara-
manlý müridlerin de bulunduðu bildirilmek-
tedir. Ýsmâil, þah olduktan sonra 918’de
(1512) Turgutoðullarý’ndan Mûsâ Bey’e
gönderdiði Türkçe bir mektupta Karaman-
lý Ahmed Aða’nýn isteðiyle hareket olun-
masýný ve onunla söz birliði edilerek vu-
ku bulan hadiselerin bildirilmesini yazmýþ-
tý. Þah Ýsmâil’in ölümünden beþ yýl sonra
(935/1528-29) Tahmasb’ýn emîrleri arasýn-
da Turgutoðlu Hasan Sultan’ýn adýna rast-
lanýr. Hasan Sultan, Tahmasb’ýn Horasan
seferine katýldý. Hasan Sultan’dan baþka yi-
ne ayný aileden Kasým Ali Bey de adý geçen
hükümdarýn hizmetinde bulunuyordu. Þeh-
zade Bayezid’in emîrlerinden Pîr Hüseyin
Bey þehzadeyle Ýran’a gitti ve orada kaldý.
Safevî hizmetinde bunlardan baþka Tur-
gutlu beylerine rastlanmaz.

Turgutlular’ýn Ýç Ýl’deki eski yurtlarý kay-
naklarda Turgut ili adýyla anýlýr. XVI. yüz-
yýlda Taþlýk Silifke’de Turudlu adlý oymak
yaþamaktaydý. Bu adýn Turgutlu’nun “g”
harfinin düþmesiyle aldýðý þekil olduðun-
dan þüphe yoktur. Böylece Turudlular, Tur-
gutlular’ýn Ýç Ýl’de kalmýþ bir kolu, onlarýn
oturduklarý yer de Turgut-ili olabilir. Tur-
gutlular’ýn ova bölgesindeki yurtlarý da Tur-
gut adýný taþýr. Bu yörenin Akþehir gölü-
nün kuzeyinden baþlayýp Lârende’nin (Ka-
raman) batýsýndaki þimdi Kâzýmkarabekir
denilen (Kasaba / Gaferiyat / Mahmudlar)
kasabaya ve yöreye kadar uzandýðý görü-
lür. Turgut’un idarî merkezi de Akþehir
gölünün doðusunda ayný adý taþýyan köy-
dür. Bayburt ise II. Bayezid ve Yavuz Sul-
tan Selim devirlerinde Turgut’a baðlý bir
nahiye idi. Kanûnî Sultan Süleyman dö-
neminde burasý bir kaza haline getirildi.
Bayburt’un Ereðli’nin güneyinde ve Kara-
man’ýn doðusundaki topraklardan meyda-
na geldiði anlaþýlmaktadýr. XVI. yüzyýlda
Turgut’ta yaþayan Atçeken oymaklarý þun-
lardýr: Çepni, Alayuntlu, Yamanlu, Erdoð-
dulu (Erdoðdu Bey Turgutlu’dan), Varsak-
lar, Pîrî Bey nökerleri, Mahmudlar, Toy Dün-
darlu vb. Turgut ilinde timar sistemine

baðlý oymaklar da vardý. Bunlarýn baþýn-
da büyük Yapalu oymaðý geliyordu. Yavuz
Sultan Selim devrinde Turgut’un hâne nü-
fusunun 2888, vergi nüfusunun 4462 ki-
þi olduðu tesbit edilmektedir. 1000 (1591-
92) yýlýnda Turgut kazasýnda oymak, köy,
mahalle ve ekinliðin sayýsý elli dört olup
78.000 akçe at vergisi ödenmekteydi.

Turgutoðullarý Konya bölgesinde sosyal
eserler meydana getirmiþlerdir. Bilhassa
Turgut Bey’in torunu ve Emîr Þah Bey’in
oðlu Pîr Hüseyin Bey çok eser yaptýrmýþ-
týr. Konya’nýn Sarayönü kazasýnda bir ca-
mi (810/1407-1408), Ilgýn’da bir cami (826/
1423), Konya’da Kalenderler için zâviye
(832/1429), yine ayný þehirde kendisi için
bir türbe (835/1431) inþa ettirmiþtir. Bun-
lardan baþka Konya’da dârülhuffâz, mes-
cid ve mektep yaptýrdýðý, Ilgýn’a baðlý Mah-
mudhisar köyündeki Didiði Sultan Zâviye-
si’ne gelir tahsis ettiði bilinmektedir. Yine
Turgutoðullarý’ndan Ömer Bey’in Kadýnha-
ný’nda bir zâviyesi vardý.
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Son dönem Türk fikir adamý
ve sosyal bilimci.

˜ ™

Erzurum’da doðdu. Sekiz yaþýnda iken
ailesi Rus iþgali yüzünden Kayseri’ye göç
etti. Ýlk ve ortaokulu Kayseri’de, lise öð-
renimini Bursa’da baþlayýp Ankara’da ta-
mamladýktan sonra Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne gir-
di. Maarif Vekâleti’nin açtýðý imtihaný ka-
zanarak 1928’de psikoloji öðrenimi için Al-
manya’ya gitti; Berlin ve Frankfurt üniver-
sitelerini bitirdi. 1935 yýlý sonunda Türki-
ye’ye döndü ve Edebiyat Fakültesi Deney-
sel Psikoloji Kürsüsü’nde doktor asistan
olarak göreve baþladý. Yüz ifadelerinin yo-
rumlanmasýna iliþkin deneysel araþtýrma-

râhim Bey’in Turgutoðullarý’nýn teþvikle-
rine kapýldýðýný söylemiþti. Yapýlan anlaþ-
ma gereði Ýbrâhim Bey, Osmanlý ordusu-
na yardýmcý kuvvetler gönderdi. II. Koso-
va Savaþý sýrasýnda yolladýðý Akçayluoðlu
kumandasýndaki askerî birliklerin önem-
li bir kýsmý Turgutlular’dan meydana ge-
liyordu. Hatta bunlar kýlýk kýyafetlerinin dü-
zensizliði, periþan görünüþleri dolayýsýyla
alay konusu olmuþlardý.

Fâtih Sultan Mehmed’in Karaman ülke-
sine yönelik askerî harekâtý sýrasýnda Tur-
gutlular’ýn yurtlarý da tahrip edildi (872/
1468); beyleri Tarsus’a kaçtý. Bu zatýn Ömer
Bey olmasý muhtemeldir. Karamanoðlu Ka-
sým Bey’in beylerbeyi durumundaki Ömer
Bey, Osmanlýlar’a karþý çetin bir mukave-
met gösterdi. 875’te (1471) vefatý üzerine
yeri Adalýoðullarý’ndan Paþa Bey’e verildi.
Karaman ilinin fethedilmesiyle Akkoyunlu-
lar’a sýðýnan Kasým Bey, Fâtih Sultan Meh-
med’in ölümünden sonra Bayezid ile Cem
Sultan arasýnda saltanat mücadelesinin
çýkmasýný fýrsat bilerek Ýç Ýl’e geldi; bura-
daki Turgut, Varsak ve diðer oymaklar ta-
rafýndan sevinçle karþýlandý. Kasým Bey,
II. Bayezid ile anlaþarak Ýç Ýl’de beylik yap-
tý. 888’de (1483) ölümünün ardýndan an-
nesi Karaman hânedanýndan olan Turgu-
toðlu Mahmud Bey’in ayný mevkiye geçi-
rilmesi II. Bayezid’den rica edildiyse de pa-
diþah bunu kabul etmedi. Mahmud Bey,
Osmanlý-Memlük savaþý esnasýnda Mem-
lükler’i tuttuðundan üzerine kuvvet gön-
derilince (1487) Turgutoðlu ailesi mensup-
larý ile birlikte Halep’e kaçtý. 906 (1500)
yýlýnda bir tahrir görevlisi Karaman ilin-
deki timarlarý bir misli arttýrýnca Osman-
lýlar’dan yüz çeviren Karaman sipahileriy-
le Turgut ve Varsak oymaklarý Ýran’da bu-
lunan Karamanoðlu Mustafa’yý çaðýrýp hü-
kümdar ilân ettiler. Fakat ertesi yýl Sad-
razam Mesih Paþa kalabalýk bir askerle Ka-
raman iline gelip Mustafa’yý Memlükler’e
sýðýnmaya mecbur býraktý.

Turgutlular, Karaman ilinin Osmanlýlar’ýn
eline geçmesine raðmen siyasî bir kuvvet
olarak varlýklarýný sürdürdüler. II. Bayezid’in
oðullarýnýn babalarýnýn tahtýný ele geçirmek
için giriþtikleri mücadele esnasýnda Tur-
gutlular, Karaman ilindeki diðer oymak
beyleri gibi (Yapaoðlu, Gebelioðlu, Tatar
beylerinden Ali Bey ve diðerleri) Þehzade
Ahmed’in en güvendiði taraftarlarý arasýn-
da yer aldý. Bu tarihte Turgutlular’ýn en
büyük beyleri Mûsâ, Mahmud ve Mehmed
beylerdi. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðul-
larýndan Þehzade Bayezid babasýndan son-
ra hükümdar olabilmek için 1559’da isyan
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yal psikoloji açýsýndan inceleyen ilk bilim
adamýdýr. Bu alandaki öncü araþtýrmasýy-
la “kültür deðiþmeleri” sözünü problemin
kavramsal adý olarak Türk diline katmýþ-
týr. Turhan’ýn Türk düþünce hayatýna yap-
týðý etkinin özgünlüðü onun üç boyutlu dü-
þünce oluþumundan ileri gelir. Birincisi,
Berlin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bi-
tirdikten sonra Frankfurt Üniversitesi’nde
deneysel psikoloji doktorasý yapmasý, ikin-
cisi kültür deðiþmeleri problemini sosyal
psikoloji açýsýndan incelemesi ve Cambrid-
ge Üniversitesi’nden ikinci bir doktora de-
recesi almasý, üçüncüsü de Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluþundan sonra Batýlýlaþ-
ma süreci içinde modernleþme ve ekono-
mik kalkýnma meseleleri üzerinde kafa yo-
ran bir düþünür olmasýdýr. Deneysel psi-
kolojinin kazandýrdýðý bilimsel muhakeme,
sosyal psikolojinin ve kültür antropolojisi-
nin inceleme teknikleri ve Türkiye’nin bi-
lime dayanan bir sosyal yapýya kavuþma-
sý meselesine duyduðu ilgi onun zihin yö-
neliþini biçimlendirmiþtir. Mümtaz Turhan
Cumhuriyet’in kurulduðu 1923 yýlýnda on
beþ yaþýndaydý. Ýstiklâl Savaþý’na katýlama-
yacak kadar küçüktü, fakat Anadolu’nun
baðrýnda düþman çizmesi görmenin ne ol-
duðunu bilecek yaþtaydý. Bu sebeple kiþi-
liði vatan sevgisine ve baðýmsýzlýða inanç-
la þekillenmiþtir. Avrupa’daki öðrenim yýl-
larýnda bilimin sosyal iþlevini kavramýþ, bi-
lim zihniyetinin Avrupa toplumlarýnýn sos-
yal yapýsýný rasyonel, verimli ve etkin iþle-
yiþine kavuþturduðu kanýsýna varmýþtýr. Yü-
zeysel bakanlarýn Avrupa’da görüp hay-
ranlýk duyduðu her þey onun gözünde bi-
limin toplum yaþayýþýný etkilemesinin so-
nucudur. Turhan, millet oluþumunu güç-
lendirici kurumlarý kurma ve ekonomik kal-
kýnmayý saðlama çabalarýnýn baþarýya ula-
þabilmesi için bilime dayanmanýn gerekli-
liðini vurgulamýþtýr.

1960’tan sonra sað-sol çatýþmalarýnýn
þiddetlendiði yýllarda ülkenin geleceðine
iliþkin kaygýlarý onu belki de hiç yapmak is-
temeyeceði bir iþe, gündelik siyasete ýþýk
tutmaya yöneltmiþtir. Bilimsel yaklaþýmý
ön plana çýkaran bir etki odaðý oluþturma
gayretiyle Tarýk Buðra ile birlikte çýkardýðý
Yol dergisinde yazýlar yazdýðý gibi “Yol’un
Görüþü” baþlýðý altýnda baþmakalelerden
birçoðunu kaleme almýþtýr. Bununla bir-
likte öðretim faaliyetlerinde ve bölüm ele-
manlarýyla iliþkilerinde bilimin dýþýna çýk-
mamýþtýr. Karakteri bilim zihniyetiyle yo-
ðurulduðu için bilim ahlâkýnýn vazgeçilmez-
liðine inanýyordu. Çünkü bilim zihniyeti on-
da sadece akademik çalýþma sýrasýnda baþ-
vurulan bir metot deðil hadiselere ve me-

selelere bakýþýný belirleyen bir kafa yapýsý
idi. Bilime ve sistemli araþtýrmalara da-
yanmayan genel sözlerle ve muhakeme-
den yoksun duygusallýkla ileri sürülen dü-
þüncelere tahammülü yoktu. Bir doktri-
ne baðlanmanýn entelektüelliðin þartýymýþ
gibi görüldüðü bir dönemde fikirlerine kar-
þý çýkanlarla konuþma zemini bulamamýþ,
onun objektif ve soðuk kanlý rasyonel dü-
þünce biçimi kendisini ideolojik yaklaþým-
la desteklemek isteyenlere yabancý kalmýþ-
týr. Toplumsal yapýyý, bilime dayanarak ras-
yonel iþleyiþe ve bütün milletin kalkýnma-
sýna imkân verecek etkinliðe kavuþturma-
yý hedefliyordu. Turhan’a göre bilim ve yurt
severlik arasýnda bir karþýtlýk ya da uzak-
lýk yoktur. Hatta bilimsiz vatan severliðin
bir anlamý kalmamýþtýr. Millet dergisinin
Ocak 1943 sayýsýnda çýkan “Niçin Milliyet-
çiyiz?” baþlýklý yazýsýna þu yalýn cümleyle
baþlar: “Bizim milliyetçiliðimiz mensup ol-
duðumuz millete baðlýlýðý, sevgiyi ifade
eder.” Turhan, vatana baðlýlýk etrafýnda
birleþtirici bir duygu ve iradeden ibaret
olan milliyetçiliðin hedefi olarak Türk mil-
letinin en ileri medeniyete sahip tam bir
millet haline gelmesini göstermiþtir.

Mümtaz Turhan bütünselci yaklaþýmýný
kültür deðiþmeleri probleminin çözümlen-
mesinde de kullanmýþ, baþka bir kültür-
den alýnan kültür öðesinin çoðu zaman alý-
cý kültürde ayný iþlevi görmediðini vurgu-
lamýþtýr. Alýnan kültür öðesi alýcý kültürün
diðer öðeleriyle iliþki içinde verici kültür-
deki biçimini deðiþtiriyor ya da baþka bir
iþlev kazanýyordu. Her kültürde deðiþme-
ye direnen sert noktalar bulunduðuna, çok
defa sert noktalarýn kültürde en önemli
öðeler olmaktan ziyade sembolik anlam
taþýyan hassas noktalar olduðuna iþaret
etmiþ, kültürün bütünsel yapýsý deðiþme-
den yeni kültür öðelerini parça parça es-
ki kültüre eklemenin hayal kýrýklýðý yarat-
týðýný göstermiþtir. Eski yapý yeni kültür

sýyla 1939’da doçentliðe yükseldi. Yapýsal
bütünlüðün algýyý ve zihinsel kavrayýþý be-
lirlediðini ileri süren Gestalt teorisi Tur-
han’ýn teorik yaklaþýmýnda etkili oldu. Bu-
na göre bir öðenin hangi bütünsel yapý
içinde yer aldýðý, o öðeye dikkat edilip edil-
meyeceðini ya da onun algýlanma biçimini
etkiliyordu. Almanya’da iken Gestalt psi-
kolojisinin kurucusu Max Wertheimer’den
öðrenim gören Turhan, Gestalt teorisin-
den hareket edip yüz ifadelerinin yorum-
lanmasýnda belirli bir heyecan ifadesini al-
gýlamanýn o ifadenin nasýl bir psikolojik or-
tamda gözlendiðine baðlý olarak deðiþtiði-
ni ortaya koydu. Meselâ bir korku ifade-
sinin, eðer ortamdaki hâkim heyecan ke-
der ise gözlemci tarafýndan kederden ayrý
bir heyecan ifadesi þeklinde algýlanmasý ih-
timali düþüktü. 1944-1948 arasýnda Cam-
bridge Üniversitesi’nde yaptýðý, kültür de-
ðiþmeleriyle ilgili araþtýrmanýn hareket
noktasý Erzurum köylerinde 1936-1942 yýl-
larýnda yaz tatillerinde yaptýðý gözlemler-
dir. Kültür Deðiþmeleri: Sosyal Psikolo-
ji Bakýmýndan Bir Tetkik adlý bu kitapta
Mümtaz Turhan kendi alan çalýþmalarýný,
kültür antropolojisi literatüründeki sonuç-
larý, Lâle Devri’nden Meþrutiyet dönemi-
nin sonuna kadar büyük þehirlerde mey-
dana gelen deðiþmelere iliþkin verileri göz
önünde tutarak kültür deðiþmelerinin psi-
kolojik analizini yaptý ve kültür deðiþmele-
rini etkileyen faktörleri belirledi. Özellikle
anlama faktörü üzerinde durup serbest
ve mecburi kültür deðiþmelerinin deðiþen
toplumun istikrarý açýsýndan farkýný orta-
ya koydu. 1949-1951 yýllarý arasýnda Bir-
leþmiþ Milletler Sosyal Komisyonu’nda Tür-
kiye temsilcisi olarak görev yapan Müm-
taz Turhan 1950’de profesörlüðe yüksel-
tildi. Deneysel Psikoloji Kürsüsü’nün baþýn-
da bulunan Wilhelm Peters’in 1952’de ay-
rýlmasýndan sonra kürsü baþkaný oldu. E.
P. Hollander, W. R. Miles ve H. Reed’i bir-
biri arkasýndan kürsüye getirerek buranýn
bilimsel niteliðini güçlendirdi. Edebiyat Fa-
kültesi’nde 1960 yýlýnda Sosyal Antropo-
loji Kürsüsü’nün kurulmasýný ve Amerika
Birleþik Devletleri’nden getirttiði C. W. M.
Hart’ýn baþkanlýðýna tayin edilmesini sað-
ladý. Üniversitedeki görevi yanýnda Türk
Psikoloji Cemiyeti, Pedagoji Cemiyeti, Sos-
yoloji Cemiyeti, Muallimler Birliði, Türk Oca-
ðý ve Türkiye Turist Cemiyeti’nin üyesi olan
Turhan 1 Ocak 1969’da öldü ve Zincirliku-
yu Mezarlýðý’na defnedildi.

Mümtaz Turhan, XVIII. yüzyýlýn baþlarýn-
dan itibaren toplumsal yapýsý ve kültürü
Batý medeniyetine yönelip deðiþen Türki-
ye’de kültür deðiþmeleri problemini sos-
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cisi aydýn ve halk bütünlüðünün saðlan-
masý, modern millet yapýsýnýn bir gereði
olarak bütün milleti birleþtirecek bir millî
kültürün oluþturulmasýdýr. Ölümünün otu-
zuncu yýlýnda Ziya Gökalp hakkýnda Türk
Yurdu dergisinde çýkan yazýsýnda (Kasým
1954) Turhan, Ziya Gökalp’in býraktýðý yer-
den devam etmenin idraki içinde, “Millî
oluþun tarihî seyrini çizen hadiseleri bir-
birine baðlamak zaruretini duyan bir ilim
adamý için Ziya Gökalp’siz bugünkü Tür-
kiye’yi düþünmek çok güçleþir” demiþtir.

Mümtaz Turhan’ýn þahsiyetinde bir mi-
mari eserin hayranlýk uyandýran saðlam
yapýsý ve estetik âhengi vardý. Hassas bir
gözlemci olduðu halde kýsa süreli izlenim-
lerine göre hareket etmezdi. Davranýþla-
rýn ortaya çýktýðý þartlarý ve zaman boyu-
tundaki geliþmesini dikkate alýr, böylece
kanaatlerini kontrol ederdi. Sýradan insan-
larý þiddetli tepkilere sevkedebilecek du-
rumlarda tepkisini hissî bir üslûpla deðil
karþýsýndakinin aklýný kullanarak anlayabi-
leceði ve kabul edebileceði biçimde dile ge-
tirirdi. Baþkalarýnýn hata ve kusurlarýný ba-
zan zarafetle birleþen tatlý bir babacan-
lýkla, bazan da üzüntü çizgisi taþýyan sa-
býr ve anlayýþ dolu bir sessizlikle karþýlar-
dý. Mütevazi ve kibardý. Tevazuu gerçekten
büyük bir insanýn tabiiliðinden ve sade-
liðinden ibaretti. Kibarlýðý yapmacýktan
uzak, hassas, iyi kalpli ve mert bir insa-
nýn düþünceliliði olarak kendini belli edi-
yordu. Bencillikten arýnmýþ, olgun bir aðýr
baþlýlýklý kendi iç dünyasýný kolayca açma-
yan, fakat baþkalarýnýnkine de karýþma-
maya özen gösteren bir þahsiyete sahip-
ti. Fikirlerini söylerken ses tonundan dü-
þünmeye devam ettiði anlaþýlýr ve insan
farkýna varmadan onunla birlikte düþün-
meye baþlardý. Yanýndakilere, yetiþtirmek-
te olduðu gençlere ne vatan millet sevgi-
sinden ne ahlâktan ne de bilim zihniye-
tinden söz etmiþ, tutum ve davranýþlarýy-
la, düþünce biçimiyle, eserleriyle örnek ol-
maya çalýþmýþtýr.

Eserleri: Yüz Ýfadelerinin Tefsiri Hak-
kýnda Tecrübî Bir Tetkik (Ýstanbul 1941),
Kültür Deðiþmeleri (Ýstanbul 1951), Ma-
arifimizin Ana Davalarý ve Bazý Hal Ça-
releri (Ýstanbul 1954), Garplýlaþmanýn
Neresindeyiz? (Ýstanbul 1958, 1980),
Toprak Reformu ve Köy Kalkýnmasý (Ýs-
tanbul 1964), Atatürk Ýlkeleri ve Kalkýn-
ma (Ýstanbul 1965), Üniversite Proble-
mi (Ýstanbul 1967). Ayrýca E. Kretchmer’-
den Beden Yapýsý ve Karakter (Ýstanbul
1942), W. Peters’ten Ergenlik ve Deli-
kanlýlýk Çaðý (Ýstanbul 1944), D. Krech
ve R. S. Crutchfield’den Cemiyet Ýçin-

de Fert (I-II, Ýstanbul 1970) adýyla çeviriler
yapmýþtýr. Psychologische Forschung,
Psychologische Beitraege, Tecrübî Psi-
koloji Çalýþmalarý, Sosyoloji Dergisi gi-
bi yayýnlarda deneysel psikoloji, sosyal psi-
koloji ve kültür deðiþmelerine iliþkin ma-
kaleler yayýmlamýþ, Millet, Kültür Hafta-
sý, Bilgi, Ýstanbul, Sebîlürreþâd ve Türk
Yurdu dergilerinde eðitim, sosyal hayat,
fikir ve sanat meseleleriyle, kültür ve me-
deniyetle ilgili yazýlar yazmýþtýr (makalele-
rinin listesi için bk. Korkmaz, I, 737-738;
Küçük, s. 137-147). Bilim zihniyetini tanýt-
mak, entelektüel ve sosyal meselelerin in-
celenmesine bilimin objektif yaklaþýmýný
getirmek amacýyla kendisinin 1957’de çý-
karmaya baþladýðý Ölçü dergisi ancak dört
sayý yayýmlanabilmiþ, dergilerdeki yazýla-
rýndan bir kýsmý kitaplarýnýn bazý bölüm-
lerini oluþturmuþtur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çaðdaþ Düþünce
Tarihi, Konya 1966, II, 761-765; Hasan Küçük,
Türk Milliyetçiliðinin Büyük Önderlerinden Prof.
Dr. Mümtaz Turhan, Ýstanbul 1977; Yýlmaz Özak-
pýnar, Kültür ve Medeniyet Üzerine Denemeler,
Ýstanbul 1998, s. 12-38; a.mlf., Kültür Deðiþmele-
ri ve Batýlýlaþma Meselesi, Ankara 1999, tür.yer.;
a.mlf., Mümtaz Turhan, Ankara 2002; Murat
Yýlmaz, “Mümtaz Turhan”, Modern Türkiye’de
Siyasî Düþünce V: Muhafazakârlýk (haz. Ahmet
Çiðdem), Ýstanbul 2003, s. 192-203; Abdullah
Korkmaz, “Mümtaz Turhan”, Türkiye’de Sosyo-
loji: Ýsimler-Eserler (haz. M. Çaðatay Özdemir),
Ankara 2008, I, 703-738; Ülker Akkutay, “Müm-
taz Turhan’ýn Maarif Konusundaki Görüþleri”,
DTCFD, Atatürk’ün 100. Doðum Yýlýna Armaðan
sayýsý (1982), s. 17-52; Süleyman Büyükkarcý,
“Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ýn ‘Garplýlaþmanýn Ne-
resindeyiz’ Adlý Eseri Üzerine Bir Ýnceleme”, SÜ
Eðitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25. Yýl
özel sayýsý (Konya 2000), s. 15-29; Ayþe Azman,
“Niyazi Berkes-Mümtaz Turhan: Türk Modern-
leþmesine Ýki Bakýþ”, Sosyoloji Araþtýrmalarý Der-
gisi, IV/1, Ankara 2001, s. 29-46.

ÿYýlmaz Özakpýnar

– —
TURHAN SULTAN

(ö. 1094/1683)

IV. Mehmed’in annesi vâlide sultan.
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Rus asýllý olup 1627’de doðduðu ve on
iki yaþýnda Kýrým Tatarlarý’na esir düþerek
Kör Süleyman Paþa tarafýndan Kösem Sul-
tan’a hediye edildiði söylenir. Hatice Tur-
han ismini kendisine Kösem Sultan’ýn ver-
diði ileri sürülmüþse de Osmanlý tarihçisi
Uþþâkýzâde Ýbrâhim duyumlarýna dayana-
rak Turhan (Tarhan) ismini önce, Hatice is-
mini sonra aldýðýný yazmýþtýr (Zeyl-i Þekåik,
s. 612). Kaynaklarda adý Turhan Hatice,
yeni araþtýrmalarda Hatice Turhan þeklin-

öðelerini kendine uyduruyor, bu sebeple
bireylerin zihniyeti ve toplumun iþleyiþi ay-
ný kalýyordu. Turhan’ýn analizine göre bu
hayal kýrýklýðýnýn doðurduðu aþaðýlýk duy-
gusu kültürün kendini savunma ve seçici
olma gücünü kaybetmesine, deðiþmelerin
rastgele yapýlmasýna, kültür öðeleri ara-
sýnda ortaya çýkan tutarsýzlýklarýn toplum-
sal iþleyiþi bozmasýna yol açýyordu.

Avrupa’ya yöneliþte ve Türkiye’nin de-
ðiþmesinde bilimi kavramadan ve bilime
toplumsal iþlevini kazandýrmadan bir ye-
re varýlamayacaðýný vurgulayan Mümtaz
Turhan, bu görüþüyle Avrupa kavramýný
kendinden önce Avrupa’yý görüp etkilenen
bütün siyaset ve fikir adamlarýndan fark-
lý bir aðýrlýk noktasýna oturtmuþtur. Mo-
dernleþmede bilimin yanýnda hukuk ve de-
mokratik hürriyeti önemli görmüþ, Türk
düþünce hayatýnýn ve ülke yönetiminin dik-
katini bu noktaya ýsrarla çekmeye çalýþ-
mýþ, bu çabasýnýn mantýk temelini açýkla-
mýþtýr. Hem bilimsel araþtýrmacýlarýn hem
de bilim zihniyetli uzman meslek adam-
larýnýn ve uygulamacýlarýn yetiþmesine im-
kân saðlamak için eðitimde köklü bir de-
ðiþimi gerekli görmüþ, bu iþin uzun vadeli
olduðunu belirtmiþtir. Deðiþimin önce üni-
versite düzeyinde öðretim ve araþtýrma-
nýn niteliðini yükseltme noktasýndan baþ-
lanmasý gerektiðini ileri sürmüþtür. Öðret-
menler de üniversitelerde yetiþeceðine
göre ilk ve orta öðretimin kalitesi üniver-
sitenin kalitesine baðlýdýr. Ayrýca kaliteli
üniversitelerde yetiþecek uzman meslek
adamlarý ve uygulamacýlar, araþtýrmacý bi-
lim adamlarýnýn verileri ýþýðýnda toplum
hayatýnýn etkinliðini ve ekonomik verimli-
liðini yükseltecek, sonuçta artan malî güç
ilk ve orta öðretime daha büyük yatýrým-
lar yapmayý kolaylaþtýracaktýr. Bu sebeple
ilk þart olarak yurt dýþýna sistemli biçim-
de her öðrenim dalýnda yoðun sayýda öð-
renci gönderilmesini ve onlarýn dönüþle-
rinde etkinlikle çalýþacaklarý araþtýrma ens-
titülerinin yabancý uzmanlar yönetiminde
kurulmasýný önermiþtir. Osmanlý Devleti’-
nin Avrupa’da modern çaðý baþlatan yeni
bilim zihniyetini kavrayamadýðýný ve zama-
nýnda bu geliþme yoluna giremediði için
geri kaldýðýný, dolayýsýyla güçsüzleþtiði ve
sonuçta ortadan kalktýðýný söylemiþtir. Türk
milletinin kendini yeniden inþa etmek zo-
runda kaldýðýný belirtmiþ ve birleþtirici bir
millet sevgisiyle bilime dayanmanýn tek
çare olduðunu ifade etmiþtir. Mümtaz
Turhan iki bakýmdan Ziya Gökalp çizgisi-
nin devamýdýr. Birincisi, bilime dayanarak
toplum kurumlarýnýn deðiþen ihtiyaçlara
cevap verecek þekilde yenileþtirilmesi, ikin-
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