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râhim Bey’in Turgutoðullarý’nýn teþviklerine kapýldýðýný söylemiþti. Yapýlan anlaþma gereði Ýbrâhim Bey, Osmanlý ordusuna yardýmcý kuvvetler gönderdi. II. Kosova Savaþý sýrasýnda yolladýðý Akçayluoðlu
kumandasýndaki askerî birliklerin önemli bir kýsmý Turgutlular’dan meydana geliyordu. Hatta bunlar kýlýk kýyafetlerinin düzensizliði, periþan görünüþleri dolayýsýyla
alay konusu olmuþlardý.
Fâtih Sultan Mehmed’in Karaman ülkesine yönelik askerî harekâtý sýrasýnda Turgutlular’ýn yurtlarý da tahrip edildi (872/
1468); beyleri Tarsus’a kaçtý. Bu zatýn Ömer
Bey olmasý muhtemeldir. Karamanoðlu Kasým Bey’in beylerbeyi durumundaki Ömer
Bey, Osmanlýlar’a karþý çetin bir mukavemet gösterdi. 875’te (1471) vefatý üzerine
yeri Adalýoðullarý’ndan Paþa Bey’e verildi.
Karaman ilinin fethedilmesiyle Akkoyunlular’a sýðýnan Kasým Bey, Fâtih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra Bayezid ile Cem
Sultan arasýnda saltanat mücadelesinin
çýkmasýný fýrsat bilerek Ýç Ýl’e geldi; buradaki Turgut, Varsak ve diðer oymaklar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Kasým Bey,
II. Bayezid ile anlaþarak Ýç Ýl’de beylik yaptý. 888’de (1483) ölümünün ardýndan annesi Karaman hânedanýndan olan Turgutoðlu Mahmud Bey’in ayný mevkiye geçirilmesi II. Bayezid’den rica edildiyse de padiþah bunu kabul etmedi. Mahmud Bey,
Osmanlý-Memlük savaþý esnasýnda Memlükler’i tuttuðundan üzerine kuvvet gönderilince (1487) Turgutoðlu ailesi mensuplarý ile birlikte Halep’e kaçtý. 906 (1500)
yýlýnda bir tahrir görevlisi Karaman ilindeki timarlarý bir misli arttýrýnca Osmanlýlar’dan yüz çeviren Karaman sipahileriyle Turgut ve Varsak oymaklarý Ýran’da bulunan Karamanoðlu Mustafa’yý çaðýrýp hükümdar ilân ettiler. Fakat ertesi yýl Sadrazam Mesih Paþa kalabalýk bir askerle Karaman 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 Turgutlular, Karaman ilindeki diðer oymak
beyleri gibi (Yapaoðlu, Gebelioðlu, Tatar
beylerinden Ali Bey ve diðerleri) Þehzade
Ahmed’in en güvendiði taraftarlarý arasýnda yer aldý. Bu tarihte Turgutlular’ýn en
büyük beyleri Mûsâ, Mahmud ve Mehmed
beylerdi. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn oðullarýndan Þehzade Bayezid babasýndan sonra hükümdar olabilmek için 1559’da isyan

hareketine giriþtiðinde ordusunda Turgutlular da vardý. Muhtemelen bunlarýn baþýnda Turgut oðlu Pîr Hüseyin Bey bulunuyordu. Þehzade Bayezid baþarý gösteremeyerek 12.000 kiþilik ordusuyla Ýran’a
kaçtý. 976’da (1568-69) Turgutlu Pîr Hüseyin Bey’in oðlunun adý Ilgýn kazasýnda on
beþ bezirgânýn öldürülmesi, mallarýnýn gasbedilmesiyle ilgili bir hükümde geçer.
Safevî Devleti’nin kuruluþu ve geliþmesine dair müellifi meçhul bir kaynakta 906’da (1500-1501) Erzincan’da Safevî þeyhi Ýsmâil’in huzuruna gelenler arasýnda Karamanlý müridlerin de bulunduðu bildirilmektedir. Ýsmâil, þah olduktan sonra 918’de
(1512) Turgutoðullarý’ndan Mûsâ Bey’e
gönderdiði Türkçe bir mektupta Karamanlý Ahmed Aða’nýn isteðiyle hareket olunmasýný ve onunla söz birliði edilerek vuku bulan hadiselerin bildirilmesini yazmýþtý. Þah Ýsmâil’in ölümünden beþ yýl sonra
(935/1528-29) Tahmasb’ýn emîrleri arasýnda Turgutoðlu Hasan Sultan’ýn adýna rastlanýr. Hasan Sultan, Tahmasb’ýn Horasan
seferine katýldý. Hasan Sultan’dan baþka yine ayný aileden Kasým Ali Bey de adý geçen
hükümdarýn hizmetinde bulunuyordu. Þehzade Bayezid’in emîrlerinden Pîr Hüseyin
Bey þehzadeyle Ýran’a gitti ve orada kaldý.
Safevî hizmetinde bunlardan baþka Turgutlu beylerine rastlanmaz.
Turgutlular’ýn Ýç Ýl’deki eski yurtlarý kaynaklarda Turgut ili adýyla anýlýr. XVI. yüzyýlda Taþlýk Silifke’de Turudlu adlý oymak
yaþamaktaydý. Bu adýn Turgutlu’nun “g”
harfinin düþmesiyle aldýðý þekil olduðundan þüphe yoktur. Böylece Turudlular, Turgutlular’ýn Ýç Ýl’de kalmýþ bir kolu, onlarýn
oturduklarý yer de Turgut-ili olabilir. Turgutlular’ýn ova bölgesindeki yurtlarý da Turgut adýný taþýr. Bu yörenin Akþehir gölünün kuzeyinden baþlayýp Lârende’nin (Karaman) batýsýndaki þimdi Kâzýmkarabekir
denilen (Kasaba / Gaferiyat / Mahmudlar)
kasabaya ve yöreye kadar uzandýðý görülür. Turgut’un idarî merkezi de Akþehir
gölünün doðusunda ayný adý taþýyan köydür. Bayburt ise II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devirlerinde Turgut’a baðlý bir
nahiye idi. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde burasý bir kaza haline getirildi.
Bayburt’un Ereðli’nin güneyinde ve Karaman’ýn doðusundaki topraklardan meydana geldiði anlaþýlmaktadýr. XVI. yüzyýlda
Turgut’ta yaþayan Atçeken oymaklarý þunlardýr: Çepni, Alayuntlu, Yamanlu, Erdoðdulu (Erdoðdu Bey Turgutlu’dan), Varsaklar, Pîrî Bey nökerleri, Mahmudlar, Toy Dündarlu vb. Turgut ilinde timar sistemine

baðlý oymaklar da vardý. Bunlarýn baþýnda büyük Yapalu oymaðý geliyordu. Yavuz
Sultan Selim devrinde Turgut’un hâne nüfusunun 2888, vergi nüfusunun 4462 kiþi olduðu tesbit edilmektedir. 1000 (159192) 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 yaptýrmýþtýr. Konya’nýn Sarayönü kazasýnda bir cami (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. Bunlardan baþka Konya’da dârülhuffâz, mescid ve mektep yaptýrdýðý, Ilgýn’a baðlý Mahmudhisar köyündeki Didiði Sultan Zâviyesi’ne gelir tahsis ettiði bilinmektedir. Yine
Turgutoðullarý’ndan Ömer Bey’in Kadýnhaný’nda bir zâviyesi vardý.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Âþýkpaþazâde, Târih (Atsýz), s. 160, 183, 186,
215, 216; Neþrî, Cihannümâ (Unat), I, 218, 222,
318; II, 568, 642, 660, 782; Ýbn Kemal, Tevârîh-i
Âl-i Osmân, VII, 275, 303, 307; a.e., Millet Ktp.,
Ali Emîrî, nr. 32, VIII, vr. 23b, 24a, 40a-b, 49b; Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârîh, Ýstanbul 1279-80, I,
315, 370, 511; II, 16, 41, 53-54, 56-57; Þikârî,
Karaman Oðullarý Tarihi, s. 42; Feridun Nâfiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakýflarý
Fihristi, Ankara 1958, s. 20, 21, 23; Faruk Sümer, Safevî Devletinin Kuruluþu ve Geliþmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992, s.
51-52; a.mlf., “Turgut Oðullarý”, ÝA, XII/2, s. 120122; Zeki Oral, “Turgut Oðullarý, Eserleri-Vakfiyeleri”, VD, III (1956), s. 32-64.

ÿFaruk Sümer

–

—
TURHAN, Mümtaz
(1908-1969)

˜

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 öðrenimini Bursa’da baþlayýp Ankara’da tamamladýktan sonra Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Maarif Vekâleti’nin açtýðý imtihaný kazanarak 1928’de psikoloji öðrenimi için Almanya’ya gitti; Berlin ve Frankfurt üniversitelerini bitirdi. 1935 yýlý sonunda Türkiye’ye döndü ve Edebiyat Fakültesi Deneysel Psikoloji Kürsüsü’nde doktor asistan
olarak göreve baþladý. Yüz ifadelerinin yorumlanmasýna iliþkin deneysel araþtýrma421
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sýyla 1939’da doçentliðe yükseldi. Yapýsal
bütünlüðün algýyý ve zihinsel kavrayýþý belirlediðini ileri süren Gestalt teorisi Turhan’ýn teorik yaklaþýmýnda etkili oldu. Buna göre bir öðenin hangi bütünsel yapý
içinde yer aldýðý, o öðeye dikkat edilip edilmeyeceðini ya da onun algýlanma biçimini
etkiliyordu. Almanya’da iken Gestalt psikolojisinin kurucusu Max Wertheimer’den
öðrenim gören Turhan, Gestalt teorisinden hareket edip yüz ifadelerinin yorumlanmasýnda belirli bir heyecan ifadesini algýlamanýn o ifadenin nasýl bir psikolojik ortamda gözlendiðine baðlý olarak deðiþtiðini ortaya koydu. Meselâ bir korku ifadesinin, eðer ortamdaki hâkim heyecan keder ise gözlemci tarafýndan kederden ayrý
bir heyecan ifadesi þeklinde algýlanmasý ihtimali düþüktü. 1944-1948 arasýnda Cambridge Üniversitesi’nde yaptýðý, kültür deðiþmeleriyle ilgili araþtýrmanýn hareket
noktasý Erzurum köylerinde 1936-1942 yýllarýnda yaz tatillerinde yaptýðý gözlemlerdir. Kültür Deðiþmeleri: Sosyal Psikoloji Bakýmýndan Bir Tetkik adlý bu kitapta
Mümtaz Turhan kendi alan çalýþmalarýný,
kültür antropolojisi literatüründeki sonuçlarý, Lâle Devri’nden Meþrutiyet döneminin sonuna kadar büyük þehirlerde meydana gelen deðiþmelere iliþkin verileri göz
önünde tutarak kültür deðiþmelerinin psikolojik analizini yaptý ve kültür deðiþmelerini etkileyen faktörleri belirledi. Özellikle
anlama faktörü üzerinde durup serbest
ve mecburi kültür deðiþmelerinin deðiþen
toplumun istikrarý açýsýndan farkýný ortaya koydu. 1949-1951 yýllarý arasýnda Birleþmiþ Milletler Sosyal Komisyonu’nda Türkiye temsilcisi olarak görev yapan Mümtaz Turhan 1950’de profesörlüðe yükseltildi. Deneysel Psikoloji Kürsüsü’nün baþýnda bulunan Wilhelm Peters’in 1952’de ayrýlmasýndan sonra kürsü baþkaný oldu. E.
P. Hollander, W. R. Miles ve H. Reed’i birbiri arkasýndan kürsüye getirerek buranýn
bilimsel niteliðini güçlendirdi. Edebiyat Fakültesi’nde 1960 yýlýnda Sosyal Antropoloji Kürsüsü’nün kurulmasýný ve Amerika
Birleþik Devletleri’nden getirttiði C. W. M.
Hart’ýn baþkanlýðýna tayin edilmesini saðladý. Üniversitedeki görevi yanýnda Türk
Psikoloji Cemiyeti, Pedagoji Cemiyeti, Sosyoloji Cemiyeti, Muallimler Birliði, Türk Ocaðý ve Türkiye Turist Cemiyeti’nin üyesi olan
Turhan 1 Ocak 1969’da öldü ve Zincirlikuyu Mezarlýðý’na defnedildi.
Mümtaz Turhan, XVIII. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren toplumsal yapýsý ve kültürü
Batý medeniyetine yönelip deðiþen Türkiye’de kültür deðiþmeleri problemini sos422

yal psikoloji açýsýndan inceleyen ilk bilim
adamýdýr. Bu alandaki öncü araþtýrmasýyla “kültür deðiþmeleri” sözünü problemin
kavramsal adý olarak Türk diline katmýþtýr. Turhan’ýn Türk düþünce hayatýna yaptýðý etkinin özgünlüðü onun üç boyutlu düþünce oluþumundan ileri gelir. Birincisi,
Berlin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra Frankfurt Üniversitesi’nde
deneysel psikoloji doktorasý yapmasý, ikincisi kültür deðiþmeleri problemini sosyal
psikoloji açýsýndan incelemesi ve Cambridge Üniversitesi’nden ikinci bir doktora derecesi almasý, üçüncüsü de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþundan sonra Batýlýlaþma süreci içinde modernleþme ve ekonomik kalkýnma meseleleri üzerinde kafa yoran bir düþünür olmasýdýr. Deneysel psikolojinin kazandýrdýðý bilimsel muhakeme,
sosyal psikolojinin ve kültür antropolojisinin inceleme teknikleri ve Türkiye’nin bilime dayanan bir sosyal yapýya kavuþmasý meselesine duyduðu ilgi onun zihin yöneliþini biçimlendirmiþtir. Mümtaz Turhan
Cumhuriyet’in kurulduðu 1923 yýlýnda on
beþ yaþýndaydý. Ýstiklâl Savaþý’na katýlamayacak kadar küçüktü, fakat Anadolu’nun
baðrýnda düþman çizmesi görmenin ne olduðunu bilecek yaþtaydý. Bu sebeple kiþiliði vatan sevgisine ve baðýmsýzlýða inançla þekillenmiþtir. Avrupa’daki öðrenim yýllarýnda bilimin sosyal iþlevini kavramýþ, bilim zihniyetinin Avrupa toplumlarýnýn sosyal yapýsýný rasyonel, verimli ve etkin iþleyiþine kavuþturduðu kanýsýna varmýþtýr. Yüzeysel bakanlarýn Avrupa’da görüp hayranlýk duyduðu her þey onun gözünde bilimin toplum yaþayýþýný etkilemesinin sonucudur. Turhan, millet oluþumunu güçlendirici kurumlarý kurma ve ekonomik kalkýnmayý saðlama çabalarýnýn baþarýya ulaþabilmesi için bilime dayanmanýn gerekliliðini vurgulamýþtýr.

selelere bakýþýný belirleyen bir kafa yapýsý
idi. Bilime ve sistemli araþtýrmalara dayanmayan genel sözlerle ve muhakemeden yoksun duygusallýkla ileri sürülen düþüncelere tahammülü yoktu. Bir doktrine baðlanmanýn entelektüelliðin þartýymýþ
gibi görüldüðü bir dönemde fikirlerine karþý çýkanlarla konuþma zemini bulamamýþ,
onun objektif ve soðuk kanlý rasyonel düþünce biçimi kendisini ideolojik yaklaþýmla desteklemek isteyenlere yabancý kalmýþtýr. Toplumsal yapýyý, bilime dayanarak rasyonel iþleyiþe ve bütün milletin kalkýnmasýna imkân verecek etkinliðe kavuþturmayý hedefliyordu. Turhan’a göre bilim ve yurt
severlik arasýnda bir karþýtlýk ya da uzaklýk yoktur. Hatta bilimsiz vatan severliðin
bir anlamý kalmamýþtýr. Millet dergisinin
Ocak 1943 sayýsýnda çýkan “Niçin Milliyetçiyiz?” baþlýklý yazýsýna þu yalýn cümleyle
baþlar: “Bizim milliyetçiliðimiz mensup olduðumuz millete baðlýlýðý, sevgiyi ifade
eder.” Turhan, vatana baðlýlýk etrafýnda
birleþtirici bir duygu ve iradeden ibaret
olan milliyetçiliðin hedefi olarak Türk milletinin en ileri medeniyete sahip tam bir
millet haline gelmesini göstermiþtir.

1960’tan sonra sað-sol çatýþmalarýnýn
þiddetlendiði yýllarda ülkenin geleceðine
iliþkin kaygýlarý onu belki de hiç yapmak istemeyeceði 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 birlikte öðretim faaliyetlerinde ve bölüm elemanlarýyla iliþkilerinde bilimin dýþýna çýkmamýþtýr. Karakteri bilim zihniyetiyle yoðurulduðu için bilim ahlâkýnýn vazgeçilmezliðine inanýyordu. Çünkü bilim zihniyeti onda sadece akademik çalýþma sýrasýnda baþvurulan bir metot deðil hadiselere ve me-

Mümtaz Turhan bütünselci yaklaþýmýný
kültür deðiþmeleri probleminin çözümlenmesinde de kullanmýþ, baþka bir kültürden alýnan kültür öðesinin çoðu zaman alýcý kültürde ayný iþlevi görmediðini vurgulamýþtýr. Alýnan kültür öðesi alýcý kültürün
diðer öðeleriyle iliþki içinde verici kültürdeki biçimini deðiþtiriyor ya da baþka bir
iþlev kazanýyordu. Her kültürde deðiþmeye 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 deðiþmeden yeni kültür öðelerini parça parça eski kültüre eklemenin hayal kýrýklýðý yarattýðýný göstermiþtir. Eski yapý yeni kültür
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öðelerini kendine uyduruyor, bu sebeple
bireylerin zihniyeti ve toplumun iþleyiþi ayný kalýyordu. Turhan’ýn analizine göre bu
hayal kýrýklýðýnýn doðurduðu aþaðýlýk duygusu kültürün kendini savunma ve seçici
olma gücünü kaybetmesine, deðiþmelerin
rastgele yapýlmasýna, kültür öðeleri arasýnda ortaya çýkan tutarsýzlýklarýn toplumsal iþleyiþi bozmasýna yol açýyordu.
Avrupa’ya yöneliþte ve Türkiye’nin deðiþmesinde bilimi kavramadan ve bilime
toplumsal iþlevini kazandýrmadan bir yere varýlamayacaðýný vurgulayan Mümtaz
Turhan, bu görüþüyle Avrupa kavramýný
kendinden önce Avrupa’yý görüp etkilenen
bütün siyaset ve fikir adamlarýndan farklý bir aðýrlýk noktasýna oturtmuþtur. Modernleþmede bilimin yanýnda hukuk ve demokratik hürriyeti önemli görmüþ, Türk
düþünce hayatýnýn ve ülke yönetiminin dikkatini bu noktaya ýsrarla çekmeye çalýþmýþ, bu çabasýnýn mantýk temelini açýklamýþtýr. Hem bilimsel araþtýrmacýlarýn hem
de bilim zihniyetli uzman meslek adamlarýnýn ve uygulamacýlarýn yetiþmesine imkân saðlamak için eðitimde köklü bir deðiþimi gerekli görmüþ, bu iþin uzun vadeli
olduðunu belirtmiþtir. Deðiþimin önce üniversite düzeyinde öðretim ve araþtýrmanýn niteliðini yükseltme noktasýndan baþlanmasý gerektiðini ileri sürmüþtür. Öðretmenler de üniversitelerde yetiþeceðine
göre ilk ve orta öðretimin kalitesi üniversitenin kalitesine baðlýdýr. Ayrýca kaliteli
üniversitelerde yetiþecek uzman meslek
adamlarý ve uygulamacýlar, araþtýrmacý bilim adamlarýnýn verileri ýþýðýnda toplum
hayatýnýn etkinliðini ve ekonomik verimliliðini yükseltecek, sonuçta artan malî güç
ilk ve orta öðretime daha büyük yatýrýmlar yapmayý kolaylaþtýracaktýr. Bu sebeple
ilk þart olarak yurt dýþýna sistemli biçimde her öðrenim dalýnda yoðun sayýda öðrenci gönderilmesini ve onlarýn dönüþlerinde etkinlikle çalýþacaklarý araþtýrma enstitülerinin yabancý uzmanlar yönetiminde
kurulmasýný önermiþtir. Osmanlý Devleti’nin Avrupa’da modern çaðý baþlatan yeni
bilim zihniyetini kavrayamadýðýný ve zamanýnda bu geliþme yoluna giremediði için
geri kaldýðýný, dolayýsýyla güçsüzleþtiði ve
sonuçta ortadan kalktýðýný söylemiþtir. Türk
milletinin kendini yeniden inþa etmek zorunda kaldýðýný belirtmiþ ve birleþtirici bir
millet sevgisiyle bilime dayanmanýn tek
çare olduðunu ifade etmiþtir. Mümtaz
Turhan iki bakýmdan Ziya Gökalp çizgisinin devamýdýr. Birincisi, bilime dayanarak
toplum kurumlarýnýn deðiþen ihtiyaçlara
cevap verecek þekilde yenileþtirilmesi, ikin-

cisi aydýn ve halk bütünlüðünün saðlanmasý, modern millet yapýsýnýn bir gereði
olarak bütün milleti birleþtirecek bir millî
kültürün oluþturulmasýdýr. Ölümünün otuzuncu yýlýnda Ziya Gökalp hakkýnda Türk
Yurdu dergisinde çýkan yazýsýnda (Kasým
1954) Turhan, Ziya Gökalp’in býraktýðý yerden devam etmenin idraki içinde, “Millî
oluþun tarihî seyrini çizen hadiseleri birbirine baðlamak zaruretini duyan bir ilim
adamý için Ziya Gökalp’siz bugünkü Türkiye’yi düþünmek çok güçleþir” demiþtir.
Mümtaz Turhan’ýn þahsiyetinde bir mimari eserin hayranlýk uyandýran saðlam
yapýsý ve estetik âhengi vardý. Hassas bir
gözlemci olduðu halde kýsa süreli izlenimlerine göre hareket etmezdi. Davranýþlarýn ortaya çýktýðý þartlarý ve zaman boyutundaki geliþmesini dikkate alýr, böylece
kanaatlerini kontrol ederdi. Sýradan insanlarý þiddetli tepkilere sevkedebilecek durumlarda tepkisini hissî bir üslûpla deðil
karþýsýndakinin aklýný kullanarak anlayabileceði ve kabul edebileceði biçimde dile getirirdi. Baþkalarýnýn hata ve kusurlarýný bazan zarafetle birleþen tatlý bir babacanlýkla, bazan da üzüntü çizgisi taþýyan sabýr ve anlayýþ dolu bir sessizlikle karþýlardý. Mütevazi ve kibardý. Tevazuu gerçekten
büyük bir insanýn tabiiliðinden ve sadeliðinden ibaretti. Kibarlýðý yapmacýktan
uzak, hassas, iyi kalpli ve mert bir insanýn düþünceliliði olarak kendini belli ediyordu. Bencillikten arýnmýþ, olgun bir aðýr
baþlýlýklý kendi iç dünyasýný kolayca açmayan, fakat baþkalarýnýnkine de karýþmamaya özen gösteren bir þahsiyete sahipti. Fikirlerini söylerken ses tonundan düþünmeye devam ettiði anlaþýlýr ve insan
farkýna varmadan onunla birlikte düþünmeye baþlardý. Yanýndakilere, yetiþtirmekte olduðu gençlere ne vatan millet sevgisinden ne ahlâktan ne de bilim zihniyetinden söz etmiþ, tutum ve davranýþlarýyla, düþünce biçimiyle, eserleriyle örnek olmaya çalýþmýþtýr.

de Fert (I-II, Ýstanbul 1970) adýyla çeviriler
yapmýþtýr. Psychologische Forschung,
Psychologische Beitraege, Tecrübî Psikoloji Çalýþmalarý, Sosyoloji Dergisi gibi yayýnlarda deneysel psikoloji, sosyal psikoloji ve kültür deðiþmelerine iliþkin makaleler yayýmlamýþ, Millet, Kültür Haftasý, Bilgi, Ýstanbul, Sebîlürreþâd ve Türk
Yurdu dergilerinde eðitim, sosyal hayat,
fikir ve sanat meseleleriyle, kültür ve medeniyetle ilgili yazýlar yazmýþtýr (makalelerinin listesi için bk. Korkmaz, I, 737-738;
Küçük, s. 137-147). Bilim zihniyetini tanýtmak, entelektüel ve sosyal meselelerin incelenmesine bilimin objektif yaklaþýmýný
getirmek amacýyla kendisinin 1957’de çýkarmaya baþladýðý Ölçü dergisi ancak dört
sayý yayýmlanabilmiþ, dergilerdeki yazýlarýndan bir kýsmý kitaplarýnýn bazý bölümlerini oluþturmuþtur.
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Rus asýllý olup 1627’de doðduðu ve on
iki yaþýnda Kýrým Tatarlarý’na esir düþerek
Kör Süleyman Paþa tarafýndan Kösem Sultan’a hediye edildiði söylenir. Hatice Turhan ismini kendisine Kösem Sultan’ýn verdiði ileri sürülmüþse de Osmanlý tarihçisi
Uþþâkýzâde Ýbrâhim duyumlarýna dayanarak Turhan (Tarhan) ismini önce, Hatice ismini sonra aldýðýný yazmýþtýr (Zeyl-i Þekåik,
s. 612). Kaynaklarda adý Turhan Hatice,
yeni araþtýrmalarda Hatice Turhan þeklin423

