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Tertip Komitesi BaTertip Komitesi Başşkankanıı::

Prof. Dr. M. Prof. Dr. M. ÇÇaağğatayatay

ÖÖZDEMZDEMİİRR



VefâVefâ…… TTüürkiyerkiye’’nin ilk sosyal nin ilk sosyal 
bilimler lisesi 2003bilimler lisesi 2003--20042004



DoDoğğumu, ilk, orta ve lise umu, ilk, orta ve lise 
tahsilitahsili

�� 1908, Erzurum, 1908, Erzurum, AkAkççataataşş kkööyyüünde nde 
dodoğğdu.du.

�� 1916, Kayseri1916, Kayseri’’ye gye göçöç, , İİlkokul,  lkokul,  
Ortaokul tahsiliOrtaokul tahsili

�� BursaBursa��Ankara, 1927, Lise tahsiliAnkara, 1927, Lise tahsili

�� 1928, 1928, İİstanbul stanbul ÜÜniversitesiniversitesi��AlmanyaAlmanya



Almanya tahsili : SAlmanya tahsili : Sıınnııffıın gn güüneneşşii

19281928--1935 : 1935 : 

HeidelbergHeidelberg,Berlin,Frankfurt,Berlin,Frankfurt
ÜÜniversitelerinde lisans,niversitelerinde lisans,

Frankfurt Frankfurt ÜÜniversitesiniversitesi’’nde nde ““Derinlik Derinlik 
İİdrâkidrâki”” konulu arakonulu araşşttıırmasrmasııyla yla doktoradoktora
derecesi.derecesi.



Yurda dYurda döönnüüşş……

�� 19361936, , İİstanbul stanbul ÜÜniversitesi.niversitesi.

�� Prof. Dr. Wilhelm Prof. Dr. Wilhelm PetersPeters ile birlikte ile birlikte 
TecrTecrüübbîî PsikolojiPsikoloji kküürsrsüüssüünnüü kurukuruşşuu

�� TecrTecrüübbîî psikolojide dopsikolojide doççent, ent, 19391939



İİkinci doktora: kinci doktora: İİngilterengiltere

�� 19441944--1948, 1948, BritishBritish CouncilCouncil bursuyla bursuyla 
Cambridge Cambridge ÜÜniversitesi, sosyal niversitesi, sosyal 
psikoloji alanpsikoloji alanıında nda ““KKüültltüür Der Değğiişşmelerimeleri””
konulu doktora;konulu doktora;



19481948--1969: 1969: İİstanbul stanbul ÜÜniversitesiniversitesi

�� 1948, 1948, İİstanbul stanbul ÜÜniversitesiniversitesi

�� 1951, Profes1951, Profesöörr

�� 19531953--vefatvefatıına kadar Tecrna kadar Tecrüübbîî Psikoloji kPsikoloji küürsrsüüssüü
babaşşkankanıı

�� 19481948--1951, Birle1951, Birleşşmimişş Milletler Sosyal Milletler Sosyal 
KomisyonuKomisyonu’’nda Tnda Tüürkiye Temsilcisirkiye Temsilcisi

�� TTüürk Psikoloji Dernerk Psikoloji Derneğği Bai Başşkanlkanlığıığı

�� Sosyoloji DerneSosyoloji Derneğği, Muallimler Birlii, Muallimler Birliğği, Ti, Tüürk Ocark Ocağığı, , 
TTüürkiye Turist Dernerkiye Turist Derneğği i üüyeliyeliğğii



Eserleri: kitap halinde Eserleri: kitap halinde 
basbasıılanlarlanlarıı

�� YYüüz z İİfâdelerinin Tefsiri Hakkfâdelerinin Tefsiri Hakkıında Tecrnda Tecrüübbîî Bir Bir 
Tetkik (DoTetkik (Doççentlik Tezi), 1941entlik Tezi), 1941

�� KKüültltüür Der Değğiişşmeleri, 1951meleri, 1951
�� Maarifimizin Ana DâvalarMaarifimizin Ana Dâvalarıı ve Bazve Bazıı Hâl Hâl 

ÇÇareleri, 1954areleri, 1954
�� GarplGarplıılalaşşmanmanıın Neresindeyiz? 1958n Neresindeyiz? 1958
�� Toprak Reformu ve KToprak Reformu ve Kööy kalky kalkıınmasnmasıı, 1964,, 1964,
�� AtatAtatüürk rk İİlkeleri ve Kalklkeleri ve Kalkıınma, 1965nma, 1965
�� ÜÜniversite Problemi, 1967niversite Problemi, 1967
�� Cemiyet Cemiyet İİççinde Fert (tercinde Fert (tercüüme), 1970me), 1970
�� İİççtimatimaîî dedeğğiişşimler ve imler ve İİççtimatimaîî BBüünye nye 

(Tamamlayamad(Tamamlayamadığıığı eseri). eseri). 



ÖÖrnek Hocarnek Hoca…Ö…Öğğrencilerirencileri

�� Prof. Dr. Erol GProf. Dr. Erol Güüngngöörr
�� Prof. Dr. YProf. Dr. Yıılmaz lmaz ÖÖzakpzakpıınarnar
�� Prof. Dr. Prof. Dr. BeBeğğlanlan ToToğğrolrol
�� Prof. Dr. Sabri Prof. Dr. Sabri ÖÖzbaydarzbaydar
�� Prof. Dr. Prof. Dr. BelmaBelma ÖÖzbaydarzbaydar
�� Prof. Dr. DoProf. Dr. Doğğan an CCüüceloceloğğlulu
�� Prof. Dr. Alev ArProf. Dr. Alev Arııkk



GarplGarplıılalaşşma dâvasma dâvasıına bakna bakışıışı

Garplılaşma 
Bitmiştir. Garbın hakikî unsurlarını

almadık.

Biz Garplılaşamayız.



TurhanTurhan’’ıın birinci gruba cevabn birinci gruba cevabıı

�� Cumhuriyet devrimleri Cumhuriyet devrimleri iki yiki yüüz seneden beri z seneden beri 
devam edendevam eden bir cehdin o zamanbir cehdin o zamanıın n şşartlarartlarıına na 
ve ive iççtimai seviyesine gtimai seviyesine gööre olure oluşşan an 
ddüüşşüüncelerin mahsulncelerin mahsulüüddüür. r. 

�� Ancak bunlarAncak bunlarıın n ayarlanmasayarlanmasıı, geli, gelişştirilmesi ve tirilmesi ve 
tamamlanmastamamlanmasıı icap eder. Eicap eder. Eğğer bunlar hier bunlar hiçç
dedeğğiişşmez diyecek olursak ymez diyecek olursak yııkmaya kmaya 
ççalalışışttığıığımmıız taassup zihniyetinin yerine z taassup zihniyetinin yerine yeni yeni 
bir taassupbir taassup ortaya koyarortaya koyarıız. z. 



EksiklerEksikler……

Hayat tarzı,

kanun, 

teşkilat, 

âdet, 

kıyafet 

ve yaşayış tarzları

Kurumlar,
iktisadi nizam,  
üretim ve tüketim 
araçları,
dünya görüşü.



EksiklerEksikler……

�� Memleketin Memleketin malmalîî kaynaklarkaynaklarıınnıı geligelişştirmeden tirmeden 
batbatııllıı gibi gibi üüretmek ve tretmek ve tüüketmek ahlâk ketmek ahlâk 
kaidelerini ve kkaidelerini ve kııymet hymet hüükküümlerini alt mlerini alt üüst st 
eder! eder! 

�� Bir Bir medeniyet demedeniyet değğiişştirmetirme esnasesnasıında inda iççtimai, timai, 
iktisadi ve fikir meselelerinde sayiktisadi ve fikir meselelerinde sayııssıız z 
problem ortaya problem ortaya ççııkar. Bunlarkar. Bunlarıı halledecek halledecek 

1. s1. sıınnııf bilim adamlarf bilim adamlarıı ve bunlarve bunlarıı yetiyetişştirecek tirecek 
bilimsel kurumlarabilimsel kurumlara ihtiyaihtiyaçç vardvardıır r ……



Antik Yunan ve RomaAntik Yunan ve Roma’’dan idan işşe e 
babaşşlayallayalıım diyenlere cevabm diyenlere cevabıı ……



BatBatıı medeniyeti bir medeniyeti bir hristiyanhristiyan
medeniyetidir, diyenlere cevabmedeniyetidir, diyenlere cevabıı……

�� ŞŞarkark’’taki taki hristiyanlarhristiyanlar niniççin aynin aynıı
medeniyeti kuramadmedeniyeti kuramadıılar?lar?

�� Rusya,Rusya, niniççin bin büüyyüük travmalar k travmalar 
yayaşşayarak batayarak batııllıılalaşşabildi?abildi?

�� Japonya,Japonya, hristiyanhristiyan mmııddıır?r?

�� İİslam,slam, kendi zamankendi zamanıınnıın en gn en güçüçllüü
medeniyetini nasmedeniyetini nasııl kurabildi?l kurabildi?



Garp medeniyeti iflâs etmiGarp medeniyeti iflâs etmişştir, tir, 
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı--11

�� 250 y250 yııllllıık  k  
batbatııllıılalaşşma ma 
tarihimizde tarihimizde Ziya Ziya 
GGöökalpkalp’’dandan babaşşkaka
batbatıınnıın ne n ne 
olduolduğğunu anlayan unu anlayan 
biri olmambiri olmamışışttıır.r.



Garp medeniyeti iflâs etmiGarp medeniyeti iflâs etmişştir, tir, 
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı--22

�� İİlmin zaaflmin zaafıı dedeğğil bilakis il bilakis kuvvetlenmesikuvvetlenmesi
ssööz konusudur. z konusudur. 

�� Manevi kManevi kııymetlereymetlere yyöönelme ihtiyacnelme ihtiyacıı da da 
bu korkudan dobu korkudan doğğmaktadmaktadıır. r. 

Bilim
Manevî

kıymetler



Garp medeniyeti iflâs etmiGarp medeniyeti iflâs etmişştir, tir, 
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı--33

�� İİlim,  yeni tecrlim,  yeni tecrüübeler beler ışığıışığında olgularnda olgularıı
izah edebilmek iizah edebilmek iççin daha kapsayin daha kapsayııccıı
nazariyeler gelinazariyeler gelişştirerek ilerler.tirerek ilerler.

�� İİlmin mahiyetini kavrayamayan bir lmin mahiyetini kavrayamayan bir 
kkııssıım ilim mensuplarm ilim mensuplarıı, ilime hi, ilime hiççbir vakit bir vakit 
ifa edemeyeceifa edemeyeceğği vazifeler yi vazifeler yüüklemeye klemeye 
kalmkalmışışlarsa bunda ilmin ne kabahati larsa bunda ilmin ne kabahati 
var? var? 



Garp medeniyeti iflâs etmiGarp medeniyeti iflâs etmişştir, tir, 
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı--44

�� EEğğer garp  medeniyetinin yer garp  medeniyetinin yııkkıılmakta lmakta 
olduolduğğu gu göörrüüşşüüne mesnet, ne mesnet, felsefi felsefi 
ekollerin yerlerini baekollerin yerlerini başşka ekollere ka ekollere 
bbıırakmasrakmasıı ise, bunlarise, bunlarıın don doğğum ve um ve ööllüüm m 
tarihlerini bulmazstarihlerini bulmazsıınnıızz……



Garp medeniyeti iflâs etmiGarp medeniyeti iflâs etmişştir, tir, 
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı--55

�� Bir cemiyet baBir cemiyet başşka bir  topluluk tarafka bir  topluluk tarafıından ndan 
iişşgal edilip, gal edilip, öönceki medeniyetin bnceki medeniyetin büüttüün izleri n izleri 
silmeye kalksilmeye kalkışıışılsa bile, ilsa bile, işşgalcilerin kurdugalcilerin kurduğğu u 
yeni medeniyet yineyeni medeniyet yine iki kiki küültltüürrüün terkibinden n terkibinden 
meydana gelir.meydana gelir.

�� Biz garp medeniyetinden ne kadar Biz garp medeniyetinden ne kadar ççok  ok  
unsur alunsur alııp kendimizden de ne kadar p kendimizden de ne kadar ççok ok 
atmaya kalkarsak kalkalatmaya kalkarsak kalkalıım  bu terkibe mani m  bu terkibe mani 
olamayolamayıız. z. Yeter ki bu arada kYeter ki bu arada küültltüürel ve rel ve 
sosyal parsosyal parççalanmaya ualanmaya uğğrayrayııp da mahvolup p da mahvolup 
gitmeyelim. gitmeyelim. 



““TTüürkler grkler göçöçebe bir kavimdir. ebe bir kavimdir. 
MedenileMedenileşşmesi mmesi müümkmküün den değğildirildir””
diyenlere cevâbdiyenlere cevâbıı

�� GGöçöçebelik iebelik iççtimatimaîî bir yapbir yapııddıır. Toprar. Toprağğa a 
yerleyerleşşip ip üüretim vasretim vasııtalartalarıınnıın ve din ve diğğer er 
faktfaktöörlerin derlerin değğiişşmesi ile ister istemez mesi ile ister istemez 
dedeğğiişşir. ir. 

�� İİbnibni HaldunHaldun’’a ga gööre gre göçöçebe imparatorluklarebe imparatorluklarıın n 
öömrmrüü 120 y120 yııldldıırr. Halbuki T. Halbuki Tüürklerin bu rklerin bu 
topraklardaki htopraklardaki hüükküümranlmranlığıığı 800 y800 yııl. l. 

�� ÇÇepniler epniler öörnerneğği.i.
�� Birinci dBirinci düünya savanya savaşışına katna katıılan lan yerlileryerliler öörnerneğği.i.



Geri kalmGeri kalmışış üülkelerin fasit lkelerin fasit 
dairesidairesi

Mevcut nizam

Sosyal normlar,

Kıymet sistemleri

Anane örf ve adetler

İtiyat ve temayüller,

Menfaat grupları

Medeni teçhizat ve seviye
Aydınların dirayeti ve samimiyeti 



Menfaat ve baskMenfaat ve baskıı gruplargruplarıı

Reform ve 

Bilimsel 

keşifler

Kilise

Endüstri

inkılabı

İngiliz 
İşçi sınıfı ve esnafı

Modernleşme

Yeniçeri



Garp medeniyetinin kuvvet Garp medeniyetinin kuvvet 
kaynaklarkaynaklarıı

�� Deneysel Deneysel bilimbilim ve onun uygulamasve onun uygulamasıı
olan olan teknolojiteknoloji

�� Bilimsel Bilimsel zihniyetzihniyet,,

�� Sosyal yardSosyal yardıımm teteşşkilatlarkilatlarıı

�� İİççtimai ilimlertimai ilimler



TurhanTurhan’’a ga gööre Osmanlre Osmanlıı
DevletiDevleti’’nin ynin yııkkııllışış nedeninedeni……

�� DDışış saiklersaikler, i, içç saiklerdensaiklerden öönemlinemli

�� SeSeççkinlerkinler ve ve halkhalk arasarasıındaki ndaki 
kküültltüür farkr farkıı: Devlet  yarat: Devlet  yaratııccıı
hamlelerde  halkhamlelerde  halkıın yardn yardıımmıından ndan 
mahrum kaldmahrum kaldıı..

�� İİslam kslam küültltüürrüünnüü geligelişştirme ytirme yüükküü
tek batek başışına na TTüürklerrkler’’inin omuzunaomuzuna
kaldkaldıı..



GarplGarplıılalaşşamayamayıımmışıışızzıınn
sebeplerisebepleri

�� Garp medeniyetini Garp medeniyetini laylayııkkııyla anlayamamak,yla anlayamamak,
ana unsurlarana unsurlarıınnıın nelerden ibaret oldun nelerden ibaret olduğğunu unu 
ve aralarve aralarıındaki ilindaki ilişşkileri kavrayamamak,kileri kavrayamamak,

�� Ne yapacaNe yapacağığımmıızzıı ve ve nasnasııl yapacal yapacağığımmıızzıı
bilememek,bilememek,

�� Her devrin idarecilerinin kendi Her devrin idarecilerinin kendi öönemsedikleri nemsedikleri 
yenilikleri yaparken yenilikleri yaparken bir bir ööncekilerle bunu ncekilerle bunu 
iliilişşkilendirememeleri.kilendirememeleri.



TurhanTurhan’’a ga gööre garp re garp 
medeniyetinin temel unsurlarmedeniyetinin temel unsurlarıı

�� Bilim ve Bilim ve bilim zihniyeti,bilim zihniyeti,
�� Hayata uygulanmasHayata uygulanmasıı olan olan teknikteknik
�� İİnsan haklarnsan haklarıınnıı teminat altteminat altıına alan na alan 

hukuk ve hhukuk ve hüürriyet,rriyet,
�� BunlarBunlarıın esasn esasıınnıı teteşşkil eden kil eden 

mmüüesseseler,esseseler,
�� FerdFerdîî mesmes’’uliyetuliyet hissi.hissi.



HakikHakikîî garplgarplıılalaşşmanmanıın n 
tarifitarifi……

�� Hakiki garplHakiki garplıılalaşşmak garplmak garplııya benzer ya benzer 
şşekilde yaekilde yaşışıyor gyor göörrüünmek, ilim ve teknik nmek, ilim ve teknik 
unsurlarunsurlarıına bigane kalna bigane kalııp p yalnyalnıızca yazca yaşşama ama 
bibiççimini almak deimini almak değğildir. ildir. 

�� Hakiki garplHakiki garplıılalaşşmak mak bize olan kbize olan kııymetleri ymetleri 
muhafaza edip gelimuhafaza edip gelişştirmektirmek demektir. demektir. 

�� Hakiki garplHakiki garplıılalaşşmak, bu medeniyeti mak, bu medeniyeti 
oluoluşşturan asli turan asli esas kesas kııymetlerinin ymetlerinin 
benimsenmesi,benimsenmesi, bu sahada milletler arasbu sahada milletler arasıı
seviyeye eriseviyeye erişşip, onlar gibi yaratip, onlar gibi yaratııccıı olmakolmak……



GarplGarplıılalaşşmanmanıın n 
neresindeyiz?neresindeyiz?

BBüüttüün bunlar mn bunlar müütalaa edilditalaa edildiğğinde inde 

garplgarplıılalaşşmanmanıın ban başşlanglangııccıındayndayıız!z!



ÜÜniversite meselesiniversite meselesi

�� ÜÜniversite dâvâsniversite dâvâsıı, , maarif dâvâsmaarif dâvâsıınnıın bir n bir 
parparççasasıı olarakolarak ggöörrüülmelidir.lmelidir.

�� AynAynıı cinsten milyonlarca cinsten milyonlarca yaryarıı mmüünevver nevver 
yetiyetişştirmek hitirmek hiççbir meseleyi halletmezbir meseleyi halletmez..

�� Her ihtisas sahasHer ihtisas sahasıından ndan en az 500 tane  en az 500 tane  
birinci sbirinci sıınnııf ilim adamf ilim adamıı yetiyetişştirmektirmek ççok ok 
daha daha öönemlidir. nemlidir. 



ÜÜniversiteniversite’’nin temel nin temel 
fonksiyonlarfonksiyonlarıı

�� İİlim adamlim adamıı, ara, araşşttıırmacrmacıı yetiyetişştirmek ve tirmek ve 
ilmilmîî araaraşşttıırmarma yapmak,yapmak,

�� BBüüttüün n ööğğretim kademeleri iretim kademeleri iççin in 
ööğğretmen retmen yetiyetişştirmek,tirmek,

�� Kaliteli Kaliteli idare ve iidare ve işş adamadamıı yetiyetişştirmek.tirmek.



ÜÜniversitenin seviyesini niversitenin seviyesini 
belirleyenbelirleyen……

�� ÖÖğğretim retim üüyelerinin yelerinin ilmilmîî kaliteleri, kaliteleri, 
seviyeleri, sayseviyeleri, sayıılarlarıı,,

�� Sahip olduklarSahip olduklarıı ööğğretme ve araretme ve araşşttıırma rma 
vasvasııtalartalarıı, imkânlar, imkânlarıı..



ÜÜniversite bu gniversite bu göörevleri revleri 
yapamazsayapamazsa……

�� Bir Bir yyüüksek tahsil mksek tahsil müüessesesiessesesi aaççııp, p, 
adadıına lâyna lâyıık olmadk olmadığıığı halde halde ÜÜniversiteniversite
demekle memlekete mdemekle memlekete müümkmküün n 
fenâlfenâlııklarklarıın en bn en büüyyüüğğüü yapyapıılmlmışış olur.  olur.  



ÖÖğğretim programlarretim programlarıı
arasarasıında dengenda denge

llmllmîî faaliyetlerin faaliyetlerin 

geregereğğii
Cemiyetin amelCemiyetin amelîî

ihtiyaihtiyaççlarlarıı



Kemiyet Kemiyet ööllçüçüleri:leri:

1. S1. Sıınnııf ilim adamf ilim adamıınnıın nn nüüfusa oranfusa oranıı: : 
1:1001:100--120.120.

İİsrailsrail’’de  psikoloji sahasde  psikoloji sahasıında nda 300300 birinci birinci 
ssıınnııf bilim adamf bilim adamıı..

ABDABD’’de de 18,00018,000 psikolog.psikolog.
ÖÖğğretim retim üüyesine en fazla  yesine en fazla  15 15 ööğğrenci.renci.
HarwardHarward 6,000 6,000 ööğğretim retim üüyesiyesi��20,00020,000

ööğğrencirenci



RobbinsRobbins ReportReport (1963)(1963)

Bir Bir üüniversitenin aniversitenin aççıılmaslmasıı iiççin in 375 375 
ööğğretim retim üüyesiyesi��30003000 ööğğrenci.renci.



Hangi ilim adamHangi ilim adamıı halef halef 
yetiyetişştirir?tirir?

�� Kendisine gKendisine güüvenenvenen,,
�� KafasKafasıında halledilecek nda halledilecek ilmilmîî problemleri problemleri 

bulunan,bulunan,
�� BunlarBunlarıın hepsini halletmek in hepsini halletmek iççin in öömrmrüünnüün n 

kifâyet etmeyecekifâyet etmeyeceğğini bilen,ini bilen,
�� EserininEserinin kendisinden sonra da kendisinden sonra da yayaşşamasamasıınnıı

isteyen,isteyen,
�� İİnsannsanîî ve ilmve ilmîî faaliyetlerinin faaliyetlerinin şşuurunauuruna erierişşmimişş

olan.olan.



Keyfiyet Keyfiyet ööllçüçülerileri

�� ÜÜniversite demek, niversite demek, kaliteli ilim adamkaliteli ilim adamıı demektir. demektir. 
Kaliteli ilim adamKaliteli ilim adamıı olmayan olmayan üüniversite ise diploma niversite ise diploma 
dadağığıtan bir mtan bir müüessese olmaktan essese olmaktan ööteye gidemez. teye gidemez. 

�� Bir Bir üüniversitenin seviyesi ve geliniversitenin seviyesi ve gelişşmesi mesi üüzerinde zerinde 
hihiççbir faktbir faktöör r ööğğretim retim üüyelerinin yelerinin yetiyetişştirilmesi ve tirilmesi ve 
seseççimiimi kadar mkadar müüessir deessir değğildir. ildir. 

�� Bu hususta Bu hususta tesirli bir tesirli bir ususüüll ve murakabe sistemineve murakabe sistemine
kavukavuşşmammamışış bir bir üüniversitenin niversitenin hatta seviyesini hatta seviyesini 
muhafaza etmesimuhafaza etmesi beklenemez. beklenemez. 



ZiraZira……

�� HiHiççbir ilim adambir ilim adamıı, , kendisinin kendisinin 
erierişşemediemediğği bir seviyeyei bir seviyeye babaşşkaskasıınnıı
ulaulaşşttııramaz. Kimse bilmediramaz. Kimse bilmediğği bir i bir şşeyi eyi 
babaşşkaskasıına na ööğğretemez. retemez. 

�� KaldKaldıı ki bki bööyleleri, bazyleleri, bazıı bebeşşeri eri 
zaaflardanzaaflardan dolaydolayıı, kendilerinden daha , kendilerinden daha 
iyilerinin , daha iyilerinin , daha üüststüünlerinin nlerinin 
yetiyetişşmesini de istemeyecektir.mesini de istemeyecektir.



ÜÜniversitede kitap meselesiniversitede kitap meselesi

�� BaBaşşlanglangııçç ddüüzeyindeki zeyindeki mmüüracaatracaat kitaplarkitaplarıı: Ders : Ders 
kitaplarkitaplarıı

�� Kaynak kitaplar:Kaynak kitaplar: Klasik kitaplar, monografiler, Klasik kitaplar, monografiler, 
makaleler.makaleler.

�� Talebe, hocadan Talebe, hocadan araaraşşttıırmayrmayıı, kitaplardan da , kitaplardan da ilmilmîî
formasyonuformasyonu tamamlayacak bilgileri tamamlayacak bilgileri ööğğrenmelidir. renmelidir. 

�� Oxford ve CambridgeOxford ve Cambridge öörnerneğği: i: her hafta bir deneme.her hafta bir deneme.
Bir ders yBir ders yııllıında yazacanda yazacağığı denemelerin saydenemelerin sayııssıı 2020’’den den 
aaşşaağığı olamazolamaz. . 

�� ÜÜniversite tahsilinin amacniversite tahsilinin amacıı, , araaraşşttıırmayrmayıı, ara, araşşttıırma rma 
metotlarmetotlarıınnıı ve okumayve okumayıı ööğğretmektir. retmektir. 



MMüümtaz Turhanmtaz Turhan’’a ga gööre cehâletre cehâlet

�� Hakikatte THakikatte Tüürkiyerkiye’’nin bir numaralnin bir numaralıı ddüüşşmanmanıı
cehâlettir.cehâlettir.

�� Cehâlet yalnCehâlet yalnıızca zca okuma yazma bilmeyenlereokuma yazma bilmeyenlere
öözgzgüü dedeğğildir. ildir. 

�� Cehâletin daha kapsamlCehâletin daha kapsamlıı ve derini ve derini okur okur 
yazar, syazar, söözde aydzde aydıınlardadnlardadıır.r.

�� YarYarıı aydaydıınlar, bilimin inlar, bilimin iççerieriğğinin deinin değğiişşmedimediğğini ini 
sansanıır, r, ççok defa henok defa henüüz baz başşlanglangııçç
merhalesinde duraklaymerhalesinde duraklayııp, p, her her şşeyi bildiklerinieyi bildiklerini
vehmederler. vehmederler. 



TurhanTurhan’’a ga gööre halk ve mre halk ve müünevvernevver



Bilimin olmadBilimin olmadığıığı yerdeyerde

aktörlük kudret ve maharetiBilimsel güç ve 
bilgi

diplomalı memurMütehassıs

sözde bilim adamıBilim adamı

bilgi kırıntıları, kanaatler, 
peşin hükümler, bâtıl itikatlar, 
vehimler

Bilim



İİnannanççlar lar 

�� KiKişşinin, gerinin, gerççeeğğe e 
uygunluuygunluğğunun  unun  
denetlenebilecedenetlenebileceğğii
ni kabul ettini kabul ettiğği i 
inaninanççlarlarıı

Bilgi Kanaat İman

�� KiKişşinin tereddinin tereddüütstsüüz z 
ve ispatsve ispatsıız olarak z olarak 
kabul ettikabul ettiğği inani inanççlarlarıı

Arada 

kalan

inançlar

Bilimsel zihniyet: İnançlar arasındaki
farkı idrak edebilme



ZihniyetlerZihniyetler

İlkel
zihniyet

Ortaçağ
zihniyeti

Bilimsel 

zihniyet



İİlkel zihniyetlkel zihniyet

�� İİlkel insan, lkel insan, pratik pek pratik pek ççok baok başşararııyaya
sahip olabilir.sahip olabilir.

�� Ancak Ancak ““hakikatin objektif bir khakikatin objektif bir kııstasstasıı””na na 
ulaulaşşamaz, amaz, 

�� DavranDavranışışlarlarıı ssüübjektifbjektiftir. tir. 



OrtaOrtaççaağğ zihniyetizihniyeti

�� Fikir ve vicdan Fikir ve vicdan hhüürriyetine karrriyetine karşışı ççııkankan;;
�� GerGerççeeğği i reddedenreddeden; ; 
�� GerGerççeklerle olgular araseklerle olgular arasıındaki mndaki müünasebetin nasebetin 

ggöözlem ve deney yoluyla anlazlem ve deney yoluyla anlaşışılmaslmasıına ve na ve 
ifadesine yanaifadesine yanaşşmayanmayan;;

�� OnaylanmOnaylanmışış otorite ve otorite ve üüstatlarstatlarıın ifade ve n ifade ve 
beyanlarbeyanlarıından bandan başşka ka hihiççbir gbir göörrüüşşe hayat e hayat 
hakkhakkıı tantanıımayan, mayan, 

�� BBüüttüün zuln zulüümlerini de mlerini de ‘‘hakikat ve fazilethakikat ve fazilet’’
namnamıına ina işşleyen bir zihniyettir. leyen bir zihniyettir. 



Bilimsel zihniyetBilimsel zihniyet

�� Hakikat ve doHakikat ve doğğru iru iççin tek in tek ööllçüçü::

�� sistemli gsistemli göözlem ve deneylere veya zlem ve deneylere veya bilimsel ybilimsel yöönteme nteme 
ggööre veri ve kanre veri ve kanııtlara dayandtlara dayandıırrıılmaslmasıı;;

�� Denetlenebilir Denetlenebilir olmasolmasıı;;

�� BaBaşşkalarkalarıı taraftarafıından da ndan da tekrarlanabilir tekrarlanabilir olmasolmasııddıır.r.

�� BaskBaskııccıı dedeğğildir.ildir.

�� Bilim, bilime sahip olan, Bilim, bilime sahip olan, onu hakkonu hakkııyla benimseyip bu yla benimseyip bu 
sahada bir varlsahada bir varlıık gk göösterebilensterebilen bir cemiyette bir cemiyette 
yeyeşşerebilir.  erebilir.  



İİlim  ve ahlâklim  ve ahlâk

�� İİlim, hakiklim, hakikîî ilim adamilim adamıına na hakikat severlihakikat severliğğii, , 
ddüürrüüstlstlüüğğüü,, objektifobjektif veve bbîîtaraftaraf olmayolmayıı ööğğretmekle, retmekle, 
ahlâkahlâkîî davrandavranışışlara temel olarak onlarlara temel olarak onlarıı teteşşvvîîk eder. k eder. 
İşİşte bizim ilim ve te bizim ilim ve ööllçüçüye sarye sarııllışıışımmıızzıın hikmeti budur. n hikmeti budur. 
Yoksa materyalist bir gYoksa materyalist bir göörrüüşş ve zihniyeti ve zihniyeti 
benimsedibenimsediğğimiz iimiz iççin dein değğildir. ildir. 

�� İİlim adamlim adamıı zan etmez, fakat zan etmez, fakat bilirbilir. . İİkna etmekna etmeğğe e 
ççalalışışmaz, maz, ispat eder.ispat eder. MuhatabMuhatabıından itimat dilemez, ndan itimat dilemez, 
bilakis onun dikkat etmesini ve gerbilakis onun dikkat etmesini ve gerççeeğği anlamaya i anlamaya 
ççalalışışmasmasıınnıı tavsiye edertavsiye eder. . 



AtatAtatüürk ilkeleri ve milliyetrk ilkeleri ve milliyetççilikilik……..

�� ……..HakikattaHakikatta bugbugüün garbn garbıın imrenilecek bn imrenilecek büüttüün n 
kküültltüür ve medeniyet eserleri r ve medeniyet eserleri millet millet 
bbüünyesine erinyesine erişşmimişş modern cemiyetlerinmodern cemiyetlerin
mahsulleridir. Bu nevi bir bmahsulleridir. Bu nevi bir büünyeye sahip nyeye sahip 
olmayan cemiyetlerde her olmayan cemiyetlerde her ççeeşşit ticaret, it ticaret, 
istismar, vurgunculuk, zevk ve sefahat istismar, vurgunculuk, zevk ve sefahat 
olabilir, fakat insanlolabilir, fakat insanlıık namk namıına ciddna ciddîî bir eser bir eser 
meydan gelemez. meydan gelemez. BineanalehBineanaleh, T, Tüürkiyerkiye’’nin nin 
ana dâvasana dâvasıı bir an evvelbir an evvel millet olma ve millmillet olma ve millîî
bir kbir küültltüüre kavure kavuşşma ma dâvasdâvasııddıır. r. 



TevazuuTevazuu

�� 30 y30 yııl sonra Bursal sonra Bursa’’da gda göördrdüüğğüü 80 80 
yayaşışındaki lise hocasndaki lise hocasııyla konuyla konuşşmasmasıı



FedakârlFedakârlığıığı

�� İİngilterengiltere’’ye gye göönderdinderdiğği i bir asistanbir asistanıın n 
TTüürkiyerkiye’’deki ailesinin masraflardeki ailesinin masraflarıınnıı
üüstlenmesi,stlenmesi,

�� OdasOdasıınnıı asistanlarasistanlarıına bna bıırakarakrakarak kküçüüçük k 
bir odaya yerlebir odaya yerleşşmesi.mesi.



Prof. Dr. YProf. Dr. Yıılmaz lmaz ÖÖzakpzakpıınarnar

�� Bir hoca olarak MBir hoca olarak Müümtaz Turhan, mtaz Turhan, 
ööğğretmekten retmekten ççok dok düüşşüündndüürdrdüü. Ki. Kişşinin inin 
asasııl l ööğğrendikleri problemleri grendikleri problemleri göörmeye rmeye 
ççalalışıışırken ve rken ve çöçözzüüm ararken kendi m ararken kendi 
ddüüşşüündndüükleriydi. kleriydi. 

�� Bilimin objektifliBilimin objektifliğğini ini veve ahlâk ahlâk 
ddüürrüüstlstlüüğğüünnüü birbirinden ayrbirbirinden ayrıılmaz lmaz 
nitelikler olarak gnitelikler olarak göörrüürdrdüü. . 



Prof. Dr. Prof. Dr. İİskender skender ÖÖksksüüzz

�� HiHiççbir bir üülke lke bir tek bilim adambir tek bilim adamıınana bu bu 
kadar kadar ççok ok şşey borey borççlanmamlanmamışışttıır.r.

�� HiHiççbir bir üülke, lke, bu kadar az sayfayabu kadar az sayfaya bu bu 
kadar kadar ççok ok şşey borey borççlanmamlanmamışışttıır. r. 



Prof. Dr. Prof. Dr. BeBeğğlanlan ToToğğrolrol

�� MMüümtaz Turhan, kendisini yakmtaz Turhan, kendisini yakıından tanndan tanııyan byan büüttüün n 
batbatııllıılarlarıı hayran bhayran bıırakmrakmışış, onlarla , onlarla öömmüür boyu yakr boyu yakıınlnlıık k 
ve arkadave arkadaşşllıık kurabilmik kurabilmişş, , ilmi ve insanlilmi ve insanlığıığı takdir takdir 
edilmiedilmişş, hepimizin kendisiyle iftihar edece, hepimizin kendisiyle iftihar edeceğği bir i bir 
şşahsiyettiahsiyetti……

�� Son derece Son derece vakurvakur, , haysiyetlihaysiyetli ve ve gururlugururlu
şşahsiyetinde derin bir ahsiyetinde derin bir merhametmerhamet, sonsuz bir , sonsuz bir 
muhabbetmuhabbet ve ve ince dince düüşşüüncence mahfuzdu. Bunlarmahfuzdu. Bunlarıın n 
kaynakaynağığınnıı ilim zihniyetiilim zihniyeti ve onun icabve onun icabıı olan olan objektiflik objektiflik 
ve tarafsve tarafsıızlzlııkk teteşşkil ederdi. kil ederdi. 



HekimoHekimoğğlulu İİsmailsmail

�� Millet bMillet büüttüünlnlüüğğüünnüü gaye edinenler, gaye edinenler, 
câmicâmi ile ile okuluokulu, ilm, ilmîî esaslar iesaslar iççinde bir inde bir 
bbüüttüün olarak ele almak zorundadn olarak ele almak zorundadıır. r. 
Diyebilirim ki bu gerDiyebilirim ki bu gerççeeğği i üüniversite niversite 
muhitinde ilk anlayanlardan biri muhitinde ilk anlayanlardan biri Prof. Prof. 
Dr. MDr. Müümtaz Turhanmtaz Turhan’’ddıır.  r.  



Prof. Dr. Mehmet KaplanProf. Dr. Mehmet Kaplan

�� MMüümtaz Turhan, mtaz Turhan, üüniversitedeki niversitedeki 
faaliyetlerinin dfaaliyetlerinin dışıışında nda TTüürkiyerkiye’’nin sosyal nin sosyal 
meselelerini ilmmeselelerini ilmîî şşekilde halledebilecek yollar ekilde halledebilecek yollar 
aradaradıı..…… BugBugüün milliyetn milliyetççi bir geni bir gençç, kalbini ve , kalbini ve 
muhayyilesini besleyecek eserlerin yanmuhayyilesini besleyecek eserlerin yanıında nda 
kafaskafasıına akna akııl verecekl verecek eserlere de sahiptir. eserlere de sahiptir. 
Muhakkak ki bunlarMuhakkak ki bunlarıın ban başışında nda MMüümtaz mtaz 
TurhanTurhan’’ıınn eserleri gelir. eserleri gelir. 



TarTarıık Buk Buğğrara

�� …….D.Düürrüüsttsttüü, mertti, , mertti, ççalalışışkandkandıı, iyi bir aile , iyi bir aile 
reisi, reisi, tam bir ilim adamtam bir ilim adamıı idi. Hak ve hakikat idi. Hak ve hakikat 
ggöönnüüllllüüssüü mmüütevaztevazıı bir insandbir insandıı..

�� …….T.Tüürk milliyetrk milliyetççiliiliğğinin Ziyâ Ginin Ziyâ Göökalpkalp’’ıı aaşşan an 
ideologu oldu. Onun milliyetideologu oldu. Onun milliyetççiliiliğğinin ana inin ana 
ççizgisi, Tizgisi, Tüürkiyerkiye’’nin nin millmillîî bir devletebir devlete, , millmillîî bir bir 
kküültltüürere kavukavuşşmasmasıı iiççin in ççalalışışmak, mak, ileri bir ileri bir 
cemiyetcemiyet hâline gelmesini gaye edinmek, bu hâline gelmesini gaye edinmek, bu 
neticelerin neticelerin ancak ilim sayesindeancak ilim sayesinde
alalıınabilecenabileceğğine inanmaktine inanmaktıır. r. 



Dr. Hasan KDr. Hasan Küçüüçükk

�� Onun eserlerinden her biri, en azOnun eserlerinden her biri, en azıından 5ndan 5--1010--
15 hattâ 20 senelik bir emek mahs15 hattâ 20 senelik bir emek mahsûûllüü olarak olarak 
vvüücut bulmucut bulmuşş birer fikir mecellesibirer fikir mecellesidirler. dirler. 

�� GGüüneneşş, g, göördrdüüklerini her klerini her yirmidyirmidöörtrt saat sonra saat sonra 
bir daha gbir daha göörecektir, ama recektir, ama TTüürk milleti rk milleti 
MMüümtaz Turhanmtaz Turhan’’ıın yerini ne zaman n yerini ne zaman 
doldurabilecektirdoldurabilecektir, bilmeyiz, bilmeyiz……



ResimlerResimler
Kaynak:  Kaynak:  



�� 19451945’’lerde Cambridge lerde Cambridge ÜÜniversitesiniversitesi’’nde nde 



�� İİstanbul stanbul ÜÜniversitesiniversitesi’’nde nde 



�� Davetli konuDavetli konuşşmacmacıı olarak bulunduolarak bulunduğğu Belu Belççikaika’’da, Belda, Belççika ika 
KralKralıı’’ylayla



�� KKıızlarzlarıı FFüügengen ve Nesrinve Nesrin’’lele



�� KKööy beky bekççisi ve asistanisi ve asistanıı Sabri Sabri ÖÖzbaydarzbaydar’’lala



�� BayezidBayezid CamiiCamii’’nde musalla tande musalla taşışındanda



�� Cenaze namazCenaze namazıı……



�� Ve son yolculuVe son yolculuğğundaunda……



Gidiyor!...Gidiyor!...

ErzurumErzurum’’lulu bir dadabir dadaşş,,

Bir kahraman gidiyor!...Bir kahraman gidiyor!...

Bir mBir müücahit cahit ggöönnüüldaldaşş

EEşşsiz insansiz insan gidiyor!...gidiyor!...

ArdArdıından bayrak, bayrak,ndan bayrak, bayrak,

YYüürrüüyen yen şşu halka bak!u halka bak!

SSöökmkmüüşş nurlu bir nurlu bir şşafak,afak,

Destan,Destan, destandestan gidiyor!...gidiyor!...

GGöören yoktu kibrini,ren yoktu kibrini,
Bilemedik kadrini,Bilemedik kadrini,
BoBoşş bbıırakrakııp yerini,p yerini,
Bir Bir KehkeKehkeşşanan gidiyor!...gidiyor!...

Yurt, ŞİRİN’di o, FERHAT!
Altmış yıl etti feryat,
Semaya açmış kanat,
MÜMTAZ TURHAN gidiyor

Garip Öcal, sus artık,
Fayda vermez yas artık,
Bas mührünü, bas artık,
Cennetmekân gidiyor!

Cemal Oğuz Öcal



�� Nur iNur iççinde yatsinde yatsıın!...n!...


