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"Manevi Mirasım Akıl ve Bilimdir!"  

 

 

...Benim Türk milleti için  
yapmak istediklerim ve  

başarmaya çalıştıklarım ortadadır. 
Benden sonra  

beni benimsemek isteyenler,  
bu temel eksen üzerinde  

akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar."  

 

(1933, Cumhuriyet Bayramı Açılış Konuşması'ndan)  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Dersin amacı ve öğrenme hedefleri-1 

 

 Devrimin ilk tıp fakültesi olan  
   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi‟nde  
   sunulan bu dersin amacı; bir  
   özgürlük ve bağımsızlık destanı  
   olan Ulusal Kurtuluş Savaşımızdan sonra    
   ülkemizde girişilen  
   Cumhuriyet Devrimi bağlamında,  
   sağlık bilimlerinde de sergilenen  
   köklü bilimsel devrimlerin çok öğretici  
   öyküsünü paylaşmaktır. 
 

04.05.2012 



 

“ Ulusun tüm bireylerinin 

sağlıklı olmaları için 

Sağlık koşullarını 
gerçekleştirmek; 

Devlet durumunda bulunan 

siyasal kuruluşların 

EN BİRİNCİ  görevidir. ”  
             

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  
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Dersin amacı ve öğrenme hedefleri-2 

 

 Öğrencilerimiz, yakın geleceğin 21. yüzyıl  
   hekimleri olarak yakın ulusal tarihimizde  
   Atatürk‟ün eşsiz önderliğinde yaşanan  
   altın yıllarında (1923-38),  
   tıp ve sağlık alanının bilimsel  
   yapılandırılmasının nasıl başarıldığını  
   öğrenecek ve duyarlık kazanacaklardır. 

Cumhuriyet’in kendilerine «kutsal emanet» 
   bırakıldığı gençlerimiz, bu tarihsel görevlerini    
   ancak, yaşamda tek yol gösterici olan «akıl  
   ve bilim» ile başaracaklarını benimseyecektir. 

04.05.2012 



Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ten...  
 

«…Sağlık konusundaki çalışmalarımızın önemli 

bir bölümü, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine  

ve yayılmasının durdurulmasına sarf edildi.  

Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek  

ve lekeli humma kimi bölgelerde sınırlı bir  

yayılma eğilimi göstermişse de, zamanında 

alınmış olan ve sürdürülen önleyici ve  

koruyucu girişimlerle önlerine geçilmiştir…» 
 

(01.03.1923, TBMM 4. Toplanma Yılını Açarken) 

7 
www.ahmetsaltik.net 04.05.2012 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ata'ya göre; ".. bir ulusun hasta  
olması demek, yıkıma uğraması.."  

 

demekti. 
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O halde kurtuluş;  
ancak toplumdaki hastalığı  

tanılayıp sağaltmakla olanaklıydı.  
 

Sağaltım (tedavi) bilimsel ise  

şifaya erişilir;  

yoksa hastalık yerleşir,  

iyiletilemezdi.. 
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Cumhuriyet kurucuları ve bilim.. 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  
ve Cumhuriyetin öbür kurucuları,  

Türk modernleşmesindeki temel rolü  

bilime  vermişlerdir.   
Bu gerçeği, ATATÜRK’ün çeşitli gerekçelerle  

yaptığı konuşmalarda çok açık olarak görüyoruz. 

Ġsmet Ġnönü’nün de, bir bilim toplumu yaratma 

ülküsüne yönelik olduğu çok açık olan sözleri vardır. 

ATATÜRK ve İsmet Paşa, yeni Türk toplumunun  
temel yöneliminde bilimi esas almakta ve “toplum  

ve tüm yaşam için bilim” ilkesine sahip çıkmaktadırlar.  
(www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05, Osman Bahadır) 

04.05.2012 



 

“ Dünyada her şey için, 
uygarlık için, yaşam için,  

başarı için,  
en gerçek yol gösterici 

bilimdir, tekniktir.  
Bilim ve tekniğin dışında 

yol gösterici aramak 
aymazlıktır, cehalettir, 

sapkınlıktır.” 
 

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K  
 

(22.09.1924, Samsun  
Ögretmenleriyle Konuşma) 
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Cumhuriyet kurucuları ve bilim.. 
 

• Ülkemizde bilimde uzmanlaşma esas olarak  

gerek yönetsel, gerekse bilimsel bakımdan  

1923-33 döneminde “10 Yılda” sağlanmıştır. 

• Bu nedenle bu dönemi, bilimde uzmanlaşmanın 

hemen hemen bulunmadığı bir noktadan,  

hemen hemen gerçekleşmiş olduğu bir noktaya 

geçiş dönemi olarak nitelendirebiliriz. 

• Uzmanlaşma eğitiminin gelişmesi ve uzmanlık 

statüsünün oluşmasına bağlı olarak ülkemizdeki 

bilimsel araştırma çabaları da gelişmiş ve 

hızlanmıştır. Bunları ATATÜRK‟e borçluyuz.. 
(www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05, Osman Bahadır) 
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“ Yalnız; bilimin ve tekniğin 
yaĢadığımız her yerde, 

dakikadaki aĢamalarının 
geliĢimini algılamak ve 

iĢleyiĢlerini zamanla izlemek 
Ģarttır. Bin, iki bin, binlerce 
yıl önceki bilim ve teknik 

dilinin çizdiği ilkeleri,  
Ģu kadar bin yıl sonra bugün, 

olduğu gibi uygulamaya 
kalkıĢmak, elbette bilim ve 
tekniğin içinde bulunmak 

değildir.” 
 

Gazi Mustafa  
Kemal A T A T Ü R K .. 

 

(22.09.1924, Samsun  
Ögretmenleriyle Konuşma) 
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Cumhuriyet’in başlangıcında toplumun 2/3’ü sıtma, 

verem, frengi, trahom gibi hastalıkların pençesinde 

kıvranıyordu. Özellikle sıtma çok yayılmıştı.  

12 milyon nüfusun yarıdan çoğu sıtmalıydı.  

Bir milyon kadar da veremli vardı. Nüfusun %5’i ise  

frengi (sifiliz) hastasıydı. 250 bin kadar da  

trahomlu hastanın bulunduğu kestiriliyordu.  

Büyük bilimsel ve sosyal sağlık seferberliğinin  

sonunda ülkedeki sıtmalı hasta oranı 1930’lu yıllarda  

%11’e düşürüldü. Genel olarak bulaşıcı hastalıkların 

etkisi, kabul edilebilir sınırlar içine çekildi. 
 

 Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Bilim - 16 ġubat 2005, Osman Bahadır / 
www.tuba.gov.tr/habergoster.php?haber=bdgorus_04, 18.09.05 14 
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Bu büyük başarının gizi, elinde tuttuğu 
meşale bilim olan bir liderin öncülüğünde 
genç ve inançlı bir topluluğun, önderine, 

ülkesine, bilime ve geleceğine olan yüksek 
inancında yatıyordu. Bu topluluk, büyük 
zorluklar içeren ve özveriler gerektiren 
savaşımında yalnızca mikroplara karşı 

değil; eğitim olanağı bulamadığı için 
boşinanlara tutsak düşmüş insanların 
önyargılarına karşı da savaşmışlardır. 

  

 Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Bilim - 16 ġubat 2005, Osman Bahadır / 
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Bulaşıcı hastalıklara karşı  

Cumhuriyet’imizin ilk yıllarındaki  

bu savaşım, ülkemizde bilim ile boşinan 

savaşımının ve bilimin boşinana 

(hurafeye) üstün gelmesinin öyküsüdür.  

Bu, gerçekte Cumhuriyet döneminde  

bilimin en büyük başarı öyküsüdür de. 
 Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Bilim - 16 ġubat 2005, Osman Bahadır / 
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BulaĢıcı hastalıklar ciddi tehdit.. 
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SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM 

 ALANINDA DEVRĠM 
 

Merkez Hıfzıssıhha Kurumu (Müessesesi),  

ülkede hüküm süren hastalıklar ve bunların 

nedenleri, savaşımda güdülecek yollar ve 

yöntemler hakkında incelemelerde bulunmak, 

aşılar ve serumlar hazırlamak amacı ile  

yüksek bir bilim kuruluşu olarak  

1931’de hizmete açılmıştır.  

Sağlık memurları, hemşire ve ebelerin 

yetiştirilmesi amacıyla Cumhuriyetin ilanından 

sonra çeşitli okular açılmıştır.  
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Bu çerçevede;  
 

İlk Ulusal Türk Tıp Kongresi 
 

O'nun buyrumuyla (direktifiyle),  
2 Eylül 1925'te TBMM salonunda  

550 temsilcinin, Bakanlar Kurulu ve 
milletvekillerinin de katılımıyla 

gerçekleĢtirildi. 
 

Başbakan İsmet İnönü,  
çok sarsıcı bir açış konuşması yaptı...  
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İlk Ulusal Türk Tıp Kongresi  



Başbakan İsmet İnönü’nün  
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

Açış Konuşmasından.. (1) 

“.. meslekleri sıhhat mücadelesi gibi  

yüksek bir insancıl amaca yönelik olan 

vatandaĢlarımızı, doğrudan doğruya  

halkın içine atılarak onların dertlerinin,  

onun dertleri biçiminde görünen tehlikelerin 

doğrudan doğruya gözlerinin içine bakarak 

(derin özdeĢim-empati) mücadele etmek 

karar ve sorumluluğunu üstlenmiĢ 

olduklarını görmek isteriz..”  
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Başbakan İsmet İnönü’nün  
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

Açış Konuşmasından.. (2) 

 

“.. En yüksek uygarlık düzeyine varmak için  

göstermeye zorunlu olduğumuz çaba 25 yıl sürecektir..  

Geçecek her günümüzde, yorgunluktan  

takatsız kalıncaya dek çalıĢmak suretiyle.. bu genel  

ve uygar yaĢam savaĢımında kurtuluĢ sağlayabiliriz.  

Bunu açık arzetmek zorundayım :  

Doktorların çalıĢmasında ülkenin ilerleme  

ve uygarlaĢmasında sahip oldukları etki,  

Ģimdiye dek belki söylenmiĢ ve bilinmiĢ olan  

etkilerden 100 (yüz) kat fazladır.”  
 04.05.2012 20 www.ahmetsaltik.net 



Başbakan İsmet İnönü’nün  
2 Eylül 1925, 1. Ulusal Türk Tıp Kongresi 

Açış Konuşmasından.. (3) 

 

“.. Elinizde bu kuvvetli silahı özellikle önümüzdeki 25 yıl 

boyunca halkın içinde bulunarak en geri, en muhtaç  
ve en dertli bölgesinin içine girerek her birine  

ayrı ayrı yetiĢtirmek görevi meslektaĢlarımızındır ki,  

o meslektaĢlarınızı bu yüksek Kongre‟nin saygın üyeleri 

sevk edecek ve yönlendirecektir. Kongre görüĢmelerinin 

Hükümetçe, tüm ülke bireylerince önem ve özenle,  

ilgi ve hürmetle izleneceğine kuĢku duymayınız.  

Kongre‟ye ve yüce üyelerine baĢarılar dilerim.  

1. Ulusal Türk Tıp Kongresi‟nin açıldığını beyan ederim.” 
(sürekli alkışlar..) 
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“Okuyup-yazma bilmeyen  

tek bir yurttaş bırakılmamalıdır. 

Kalkınma savaşının gerektirdiği 

teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Yurt sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak, 

kuĢaktan kuĢağa yaĢatacak 

birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

(1937 TBMM açış konuşması) 

Gençliği yetiĢtiriniz, Onlara  

bilim ve irfanın pozitif fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”   
 

Gazi M.K.ATATÜRK 
www.ahmetsaltik.net 22 04.05.2012 
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Tıp Kongresi’ne İletisi.. 
 

Tabip Odaları 1931‟de Ankara‟da toplanan  
4. Ulusal Tıp Kongresi‟nde de gündeme gelir. 

B a ş b a k a n  İ s m e t  P a ş a   
Kongre üyelerine şöyle seslenir : 

 

“Yasaya göre hekimlerimizin kurduğu  
Etıbba (Tabip) Odaları’nın iyi işlemesine  
olumlu bakışınızı isterim. .. dönüşünüzde  

yeni kurulların iyi bir biçimde oluşmaları ve 
hekimlerin ülkenin çıkarı için iyi bir yolda 
çalışmaları hakkında ilginizi rica ederim.” 
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İlk Türk Kodeksi, 
Fransa’dan 600 yıl 

sonra O'nun  
-Atatürk’ün-

döneminde (1927’de)  

yürürlüğe girdi !  
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Yüce ATATÜRK’e göre; 
 

• " Cumhuriyet Hükümeti‟nin  
baĢlı baĢına bir temel olarak baĢarıyla 
izlediği sağlık savaĢımını gittikçe 
araçlarını artıran bir ölçüde  
sürdürmek gereklidir ve önemlidir.” 

• “BulaĢıcı hastalıklara karĢı en kesin 
önlem olan aş ı lar  artık tümüyle 
memleketimizde üretilmektedir.” 

• 2012’de Türkiye hiç aşı üret(e)miyor! 
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Zamanın tek üniversitesi 

daha doğrusu medresesi  

Dar-ül Fünun 

(1933’te İstanbul Üniversitesi)  

ile Dr. R. Saydam arasında geçen  

olay birçok bakımdan 

ibretlerle doludur : 
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Medrese’nin çağdışı direnişi 
 



Sahada sıtma savaşı veren  

Dr. Refik Saydam,  

genç hekimlerin  

bilgi-beceri açığını farkedince;  

zamanın Dar-ül Fünun'una  

(o zamanın üniversitesi)  

yazdığı bir yazıda;  
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Çağdışı kalan Osmanlı medresesi 
 



“.. lütfen, 

tıbbiyenin son sınıfında, 

bu gençlere  

bulaşıcı hastalıklarla  

savaşa ilişkin  

birkaç konferans koyunuz..”  
 

ricasında bulunmuştu.  
04.05.2012 28 www.ahmetsaltik.net 

Bakan’ın «Emin» den ricası 
 



Medrese  
kafasının  
yanıtı herkese  
ibret olacak  
içerikte idi :   
 

“ Bizim vazifemiz  

tıp tahsil ettirmektir.”(!?) 
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Medrese’nin derin aymazlığı.. 
 



 

Bu tutum  
Ata'yı çok üzmüş;  
1933  
Üniversite  
Reformu'nu  
hızlandırıcı  
etki yapmıştı.  
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1933 Üniversite Reformu 
 



 

Ülkesinin gerçeklerinden  

böylesine kopuk ve  

yabancılaşmış, köhnemiş  

bir Osmanlı kurumunun  

- Medrese’nin -  

derhal çağdaşlaştırılması  

gereği ortadaydı.. 
04.05.2012 31 www.ahmetsaltik.net 

Bilim toplumu : Çağdaşlaşma.. 
 
 



 

Dar-ül Fünun’un  

bu ürkünç (vahim) ilkel tutumu,  

Yüce Atatürk’ün kafasındaki  

Üniversite Reformu’nu  

hızlandırdı ve 1933’te 

 Dar-ül Fünun kaldırılarak yerine 

 İstanbul Üniversitesi kuruldu.  
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İstanbul Üniversitesi kuruldu.. 



 

İstanbul Üniversitesi,  
çağdaş bir bilim kurumu olarak,  

faşist Hitler Almanya’sından ayrılmak  
zorunda kalan uluslararası üne sahip  

142 bilim insanına, Albert EINSTEIN’ın  
ricasını kırmayarak kucak açtı.  

 

Kısa zamanda İstanbul Üniversitesi ve  

İ s t a n b u l  T ı p  F a k ü l t e s i   
dünyanın en saygın bilim kurumları  

arasında yerlerini aldılar. 
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İstanbul Tıp Fakültesi ünlendi! 
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Almanya'dan davet edilen  
Ord.Prof.Dr. Julius Hirsch,  
ülkemizde koruyucu  
sağlık hizmetlerinin 
gelişiminde önemli  
roller üstlendi. 
 

İst. Tıp Fak. Koruyucu Hekimlik Kürsüsü, 
Dünya’da 2. Kürsü oldu (1942).  
1913’te ABD, 1942’de İstanbul ve 1 yıl sonra 
Oksford’da Koruyucu Hekimlik Kürsüsü kuruldu. 
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İstanbul Tıp Fakültesi ünlendi! 
 



Prof. Dr. Erich FRANK’ın 
Türkiye ve Atatürk sevdası.. 

 

“Yurdumdan atılmış olmanın 
şaşkınlığına uğradığım günlerde 
bana yaln ız  Türk iye  kol lar ın ı  

açarak  bağr ına bast ı .   

Buras ı  benim vatanımdır.    
Ayr ı l ıp  n imet ler ine   

küfranda bulunamam.  “ 
Prof. E. FRANK, 1934-57 arasında 23 yıl 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet verdi. 

Vasiyetiyle Rumelihisarı’ndaki  
Müslüman gömütlüğüne gömüldü.. 
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Bilim doğayı insana çevirmektir..          
Dr. Ceyhun Atıf AKSU 

Bilgiyi bir dal asma yaprağı gibi  
     büyütürken 
Göremezsem seni vaktin  
     özgür çardağında 
Ha girmişsin ha girememişsin  
     üniversiteye 
Bilim doğayı insana çevirmektir,  
     hey oğul! 

04.05.2012 

Tıp Doktoru 

Ceyhun Atıf KANSU 

1919-1978 
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Gel iĢmiĢ  top lumlar   

b i l im le  i ç  i çe . .  
 

•Çağımız, gelişmiş toplumların bilimle iç içe 

yaşadığı bir çağdır. Yaşamlarını bilimle 

yönlendiren ülkeler, büyük ekonomik ve 

siyasal güce sahip olmayı başaran ülkelerdir. 

•Doğal kaynaklar açısından varsıl (zengin) 

olsalar bile, bu ülkelerin dünyaya yön verme 

açısından söyleyebilecekleri sınırlıdır ve 

ayrıca sözlerini dinletebilecek güçleri yoktur.  
(T Ü B A  B i l i m  R a p o r u  2009, pdf, syf. 8) 
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Gel iĢmiĢ  top lumlar   

b i l im le  i ç  i çe . .  
 

•Israrla bilimi reddeden, 
boşinanlarla (hurafelerle) 
yaşamlarını yönlendiren ülkeler ise, 
Dünyanın kaynaklarından ancak 
öbürlerinin izin verdiği ölçüde 
yararlanabilen, bir anlamda onların 
güdümünde olan ülkelerdir.  

  (T Ü B A  B i l i m  R a p o r u  2009, pdf, syf. 8) 
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Bilim ve teknoloji,  

toplumu demokratikleĢtirir..  
 

•Bilim, yalnızca teknoloji kapsamında 

ekonomik güce dönüşebildiği oranda 

değerli değildir.  

•Teknoloji üretme gücüne sahip olan 

ülkeler, bilimsel yeteneklerinin 

ürünlerinden fazlasıyla yararlanmaktadır.  

   (T Ü B A  B i l i m  R a p o r u  2009, pdf, syf. 8) 
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Bilim ve teknoloji,  

toplumu demokratikleĢtirir..  
 

•Ancak onlar kadar teknoloji üretme yeteneğine 

sahip olmayan ülkeler de, bilim toplumları 

olduklarında, toplumsal düzenlerini bilim 

üzerine kurduklarında ve sorunlarını bilim 

yoluyla çözdüklerinde, daha demokratik ve 

huzurlu ülkeler durumuna gelmektedir.  

•Kuşkusuz, bu ülkelerin Dünya ülkeleri arasında  

saygınlıkları yüksektir.  

(T Ü B A  B i l i m  R a p o r u  2009, pdf, syf. 8) 
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“ Gözlerimizi kapayıp 
dünyadan soyutlanmıĢ 

yaĢadığımızı varsayamayız. 
Ülkemizi bir çember içine alıp 
evren ile ilgisiz yaĢayamayız. 
Tersine, ileri, uygar bir ulus 

olarak uygarlık alanının 
üzerinde yaĢayacağız.  

Bu yaĢam, ancak bilim ve 
teknikle olur. Bilim ve teknik 
nerede ise oradan alacağız.” 

 

Gazi Mustafa  
Kemal A T A T Ü R K 

 

(22.09.1924, Samsun  
Ögretmenleriyle Konuşma) 
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Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee   :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.” 
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Bu bilimsel aşamalar sayesinde  

Avrupa'da b i l i m  l a i k l e ş m i ş ,  

bilimsel devrim gerçekleşmiş, hızlanan bilimsel 

ilerleme Sanayi Devrimi‟ni (1760-1830)  

olanaklı kılmış (Gül kokusundan çıkan!)  

ve Avrupa en güçlü kıta olmuştur.  

Günümüz uygarlığı, bilimsel düşüncede  

anılan bu aşamaların ürünüdür. 

Bi l imde la ik leĢme. .  

04.05.2012 



www.ahmetsaltik.net 46 

 

Dini ve metafiziği aşarak Olguculuğu kuran  

filozof Comte'a göre, gerçeğe ancak b i l imsel  

yöntemler le u laşı labi l in i r .  

Bilim ve yasaları insana yalnız gerçeği bulmada değil,  

öngörmeyi, ona dayanarak eylemi de olanaklaştırır.  

Atatürk, ünlü özdeyişi ile bu görüşleri dile getirmiş  

ve Türk Ulusu’nun bu görüşleri benimsemesi için  

Öğretim Birliği Yasası'na dayanan Devrimi  

(3 Mart 1924), olgucu (Pozitivist) bir öğretim 

sistemini uygulamıştır.  
(Çetin, İ. İmam Hatipler ve Türbancılar, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 

A. Comte ve ATATÜRK-1 
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İnsanlığı cehaletten kurtaran bu sistemi; 

yüzyıllar süren arayış  içinde hangi aşamalardan 

geçerek bugünkü çağdaşlığa ulaştığını  

çözümleyebilecek ve anlayabilecek yetenekten 

yoksun kimi ortaçağ kafalı politikacıların 

oyuncağı olmaktan kurtarmak, 

tüm insansever aydınların ivedi  

ve tarihsel görevi olmalıdır.  
(Çetin, İ. İmam Hatipler ve Türbancılar, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 

A. Comte ve ATATÜRK-2 
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“ Bilim adamlığı  

bir meslek değil; 

bir yaşam 

biçimidir. ” 

Bilim adamlığı nedir? 

Prof. Dr. Cahit ARF 

“Arf Teoremi” bulucusu (İTÜ Matematik Enst.) 

04.05.2012 
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Bi l im in  amaç la r ı  
 

 Soncul amaç;  
 

   olayları bilimsel yöntemlerle (normlarla) 

   irdeleyip açığa kavuşturma  
   ve insanlık yararına  sunmaktır... 
  

 ÇağdaĢlaĢma için en temelde,  
   bilimin ürünü (alan bilgisi) ve yöntemi  
   bilgisiyle (metodoloji) donanmış,   
   üstün nitelikli  insangücü gereksinimi vardır. 

04.05.2012 
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Bi l im nedi r  ?  ?  
 

 İlim ilim içindür.  
 İlim kendin bilmekdür.  
 Sen kendini bilmezsün;  
 Bu nice ilimdür?! 

               Yunus Emre 
04.05.2012 
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     B i l im nedi r  ?  ?  
 

“ Biz cahil dediğimiz zaman  
mutlaka okulda okumamış olanları  

demek istemiyoruz.  
Demek istediğimiz bilim,  

gerçeği bilmektir.  
Yoksa okumuş olanlardan  

en büyük cahiller çıktığı gibi,  
hiç okuma bilmeyenlerden de  

gerçeği gören gerçek bilginler çıkar.” 
 

Gazi Mustafa Kemal A T A T Ü R K  
04.05.2012 
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“ Bilgi ve onun ürünü olan 

teknolojiyi üretmeyen milletler, 

bağımsızlıklarını, dolayısıyla 

mutluluklarını yitirirler. ” 

Prof. Dr. Cahit ARF 

“Arf Teoremi” bulucusu 

Bilim ve teknoloji üretme yükümü..  

04.05.2012 
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Prof. Dr. Lowe, C.R. 
Kardif Üniversitesi, 1962 

“ Günümüzde biyolojik ve tıpsal sorunları 

yansız ve eleştirel bir düşünce içinde, 

sayısal temellere göre değerlendirmeye 

alışmamış bir hekim, bir sağlık çalışanı, 

bir bilimin temsilcisi değil;  

ancak bir sanatın uygulayıcısıdır. ” 

Uygulayıcı ya da Bilim İnsanı Olmak.. 

04.05.2012 
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“ Bilimsel araĢtırma; 

her adımı tuzaklarla dolu  

„kıldan ince, kılıçtan keskin‟  

bir bilim ve sanattır. ” 

Dr. Ahmet Saltık  

Bilimsel araştırma kolay mı? 

04.05.2012 



 

“ Kendine Devrimin  
ve Devrimciliğin  

çeĢitli ve yaĢamsal 
görevler verdiği  

Türk vatandaĢının  
sağlığı ve sağlamlığı,  
her zaman üzerinde  
dikkatle durulacak  

ulusal sorunumuzdur  
(milli davamızdır).”   

 

Gazi Mustafa Kemal  
 

ATATÜRK 
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 Araştırma gereçlerinin yüksek fiyatlı oluşu  
   yoksul ülkelerin kıt kaynaklarını çok zorluyor..  

 Batı'daki araştırmacılar bütçe kısıtlamalarından  
   yakınırken, görece yoksul ülkelerdeki meslektaşları  
   laboratuvar gereçleri edinmek için aşırı yüksek  
   fiyatlarla karşı karşıya kalıyorlar. Göreli olarak yoksul  
   ülkelerdeki bilim adamları, aynı gereci edinmek için  
   varlıklı ülkelerdeki meslektaşlarından %70 daha çok  
   para ödemek zorunda..  

 Dünyanın geri kalanı için ufukta bir rahatlama  
   gözükmüyor. Bu durum araştırmacıları  
   düş kırıklığına uğratmayı sürdürüyor.  
    (http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/      
    v428/n6982/index.html, 18.09.05) 

Bilimsel araĢtırma çok pahalı! 

04.05.2012 
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Bilimsel araştırmalarda yanılgıya bilerek ya da  

bilmeyerek düşülmesi, sonucu değiştirmez. 

“Gerçek” ten aynı derecede uzaklaşılmış olur. 

Dolayısıyla, Türkiye gibi dar kaynaklı bir ülkede, 

eldeki sınırlı kaynakların en uygun, optimal  

bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek,  

-hatta mükemmelcilikle-  bilimsel yanılgıya  

(biasa) düşülmemesi, -en az düşülmesi- beklenir. 

Hatanın kaynağı önemli mi? 

04.05.2012 
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“Alan bilgisi” tek başına asla yeterli değildir.  

Bilimsel araştırma “Yöntembilim”i  

bilgisi ve uygulama becerisi  

birlikte son derece önemlidir.  

Köklü bir Biyoistatistik ve Epidemiyoloji  

eğitimi kaçınılmazdır.  

Dolayısıyla mutlaka, ad hoc ya da a priori  

bilimsel takım çalışması gereklidir.. 

Hatanın kaynağı önemli mi? 

04.05.2012 



www.ahmetsaltik.net 59 

   Neden-Sonuç Bağıntısı .. 
(Causal relationship) 

 

 Varılan bilimsel sonuçların  
sunumu da belli biçimsel kurallara 

bağlanmıştır. Duru bir anlatım, 
bilimsel yanılgıyı ustan çıkarmayan 
sorumluluk, yeterince tablo ve şekil 

ile karmaşık olmayan grafikler,  
her zaman yeğlenir ve verilmek 

istenen iletiyi güçlendirir.  
04.05.2012 
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   Neden-Sonuç Bağıntısı .. 
(Causal relationship) 

 

 
 

Ünlü biyoistatistikçi, Khi (X2) kare 

dağılımını ve testlerini geliştiren  

yetkin matematikçi  

Karl Pearson’un vurguladığı gibi; 
 

“Gerçeğe ulaşmanın 

kestirme yolu yoktur.  

Bilimsel yöntemler 

izlenmedikçe, evren 

hakkında bilgi edinilemez.” 
 

04.05.2012 



www.ahmetsaltik.net 61 

Karl Popper’in  
“Yanlışlamacı Kuram”ı 

 

 
 

Bu aşamada çözümleyici (analitik) 

epidemiyoloji devreye girmektedir.  

İzlenecek 2 temel strateji vardır.  

Her ikisinde de amaç aynıdır. 2 olay arasında 

n e d e n - s o n u ç  i l i ş k i s i   

(birincil ilişki, causality)  

var mıdır; varsa bu ilişki nasıl kanıtlanabilir;  

yoksa nasıl reddedilebilir?  
 

04.05.2012 
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Karl Popper’in  
“Yanlışlamacı Kuram”ı 

 

 Karl Popper’in  
“Yanlışlamacı Kuram”ı bağlamında,  
ilişkinin-bağın ancak reddedilemeyişi 

karşısında kabulü gibi  
dolaylı bir yöntem izlenmektedir.  

Dolayısıyla temel denence  
(sayıltı, hipotez);  

 

“2 değişken ilişkisizdir.”  
biçiminde kurulmakta,  

ancak bu reddedilirse „ilişki‟  
kabul edilmektedir. 

04.05.2012 



Türkiye‟mizi 
Cumhuriyet‟imizin 

100. yılına 
taşıyacak ana güç 

kaynağı nedir? 
Hiç kuşku yok 

 

B i l i m   

v e   

T e k n o l o j i  
 

üretimi ve yaşama 
uyarlanmasıdır.. 
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Türkiye’nin toplam kamu + özel AR-GE harcaması 
2009’da ancak % 0,78 (8,5 milyar TL) oldu,  

%  1 ’ e  b i l e  u l a ş a m a d ı . .   
Bilim ve teknolojide öncü ülkelerde %2-3’lerin 
altında değil. Doğallıkla Toplam Ulusal Gelirin 

(GSMH-GNP) nominal büyüklüğü de belirleyici. 
2009’da 607 milyar $ TUG büyüklüğüne göre  

607 X 0,00078 = 0,47 milyar $.. 470 milyon Dolar.. 
Yarım milyar $ bile değil.. Kamu-özel payları yakın. 
Tam zaman eşdeğer Ar-Ge çalışanı sayısı ise 70 bin. 

(Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 22. toplantısı, ODTÜ, 

Başbakan R.T. Erdoğan’ın konuşmasından...) 

 

Türkiye‟nin AR-GE Harcamaları.. 
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Acaba  

toplumsal yarara 

dönüĢtürebiliyor 

muyuz? 
 

Neden dünyanın  

en çok borçlu  

ilk birkaç ülkesi 

içindeyiz? 
 

Neden patentlerimiz  

bu yayın sayıları ile 

orantısız? 
 

Yeni bir fetiĢ mi 

yarattık?? 
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“ Bundan sonra pek önemli 

zaferlere kavuĢacağız.  

Bu zafer süngü zaferi değil;  

iktisat ve b i l i m , kültür zaferi 

olacaktır. Ordumuzun Ģimdiye dek 

elde ettiği zaferler, ülkemizi gerçek 

kurtuluĢa götürmüĢ sayılamaz.  

Bu zaferler, ancakgelecekteki 

zaferlerimiz için değerli bir  

ortam hazırlamıĢtır. Askerlik 

zaferlerimizle büyüklenmeyelim.  

Yeni b i l i m  ve iktisat zaferlerine 

hazırlanalım.” 
 

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K  
 

(22.09.1924, Samsun Ögretmenlerine..) 
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Bilgi Toplumu ve Türkiye  
 

Harvard‟tan Daniel Bell, 1959‟da  
“Sanayi Sonrası Toplum” önermesinde bulundu. 

“Bilgi Toplumu” (Knowlede Society) kavramını  
ilk kez 1970‟ler başında Yojeni Masuda kullandı.. 

Bell, 20 yıl sonra 1979‟da bu kez  

“Information Society” terimini ileri sürdü. 
 

“Turkey, Informatics and Modernisation” 

başlıklı plan ile, enformasyona dayalı bir ekonomi 
oluşturulması Türkiye’nin hedeflerindendir.  

Özellikle üretimde enformasyon ve  
telekomünikasyon teknolojileri merkezi roldedir. 

(http://arama.yore.com.tr:8081/cubilim/17.09.05, Göker, A.)  

04.05.2012 
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  Verimliliği artırma.. 
 

Toplam faktör verimliliğini / üretkenliğini artırmak 
Türkiye için kaçınılmaz gözüküyor.  

Oysa bu hız halen ülkemizde negatif !  
Kilit teknolojilerin uluslararası rekabete açılması ile 

b i l g i  t o p l u m u  olunamıyor.  

Kritik teknolojilerin yalnızca  
iyi bir kullanıcısı olmak yetmez,  

aynı zamanda üreticisi olmak gerekir.. 
Türkiye bilim ve teknoloji üretmek zorunda! 

Bunun için de, nitelikli insangücü yetiştirmeli. 
 

(http://arama.yore.com.tr:8081/cubilim/17.09.05, Göker, A.)  

04.05.2012 
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Türkiye 2023‟e bilim üreterek eriĢecek... 

04.05.2012 
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Ey Milletim 
Ben Mustafa Kemal'im, 
Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim 
Hâlâ en hakiki mürşit değilse ilim 
Kurusun damağım dilim 
Özür dilerim 
Unutun tüm dediklerimi 
Yıkın diktiğiniz heykellerimi 
 

Süleyman Apaydın 

  Yıkın Diktiğiniz Heykellerimi...  

04.05.2012 



www.ahmetsaltik.net 72 

 

•Güvenilirlik, bilimin doğasında vardır.  

•B i l i m i n  e n  t e m e l  n i t e l i ğ i ;   
d ü r ü s t l ü k  v e  ö z e l e ş t i r e l  
k u ş k u c u l u k t u r .   

• Bu nedenle bilim, sabit kavramlara bağlı durağan 
bir yapı değil, sürekli kendi kendini sorgulayıp 
yenileyerek geliştiren devingen bir yapıdır.  

• Bu nitelikleriyle, toplumsal ilerlemeyi sağlayan 
en önemli kurum da bilimdir.  

    (T Ü B A  B i l i m  R a p o r u  2009, pdf, syf. 31-32) 

Bilimin en temel nitelikleri ..   

04.05.2012 
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•Bilimi geliştirmenin en temel aracı 
araştırmadır.  

•Bilim insanı, sürekli gözleyen ve araştıran  
bir kişiliğe sahiptir. Sahip olduğu bilgi ile 
yetinmez,  bildiklerinin sınırlarını  
sürekli olarak geliştirmeye çalışır.  

•Bu niteliği topluma yansıtılabilirse,  
sürekli gelişen devingen bir topluma, 
ilerlemede engel tanımayan bir ülkeye 
ulaşılır. (TÜBA Bi l im Raporu  2009, pdf, syf. 31-32) 

Bilimin en temel nitelikleri ..   

04.05.2012 



 

Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee   :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATAT Ü R K ,  

bir insan ömrüne 

sığdırmıştır.”  
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•Bilim dışı  dogmalardan,  
sabit f ikirlerden sıyrılmak la olanaklıdır.  

•Düşünce ufku açık bir topluma,  
ancak bilimin yaşamda yol gösterici olmasıyla 
ulaşılabilir.  

•Düşünce ufku açık toplumlar, sloganlarla,  
klişe düşüncelerle yönetilemeyen 
toplumlardır.  

   (TÜBA Bi l im Raporu 2009, pdf, syf. 31-32) 

 

Bilim toplumu olmak-1 

04.05.2012 



www.ahmetsaltik.net 76 

 

 

•Bu toplumlar, gerçeğin çeşitli bakış 
açılarıyla kendilerine sunulmasıyla 
tatmin olur, düşünce ve kararlarını  
buna göre yönlendirir.  

•Bilim toplumları,  
açık ve saydam yönetim ler ister, 

•Demokrasilerin yerleşip yaşatılması için  
vazgeçilmez bir ortam sağlarlar.  
 (TÜBA Bi l im Raporu 2009, pdf, syf. 31-32) 

 

Bilim toplumu olmak-2 
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•Bunun tersi toplumlar,  
daha kolay yönetilebilir gibi görünseler de,  
uzun erimde yönetimlerin önüne  
onarılması güç sorunlar çıkarıp  
çözümlerini zorlaştırıcı tutumlar sergileyebilirler.  

•Ayrıca düşünce ufku açık,  
bilimle yönlendirilmiş toplumlar,  
toplumsal sorunlara çözüm oluşturmada,  
yönetimlerin en büyük desteğidir.  
(TÜBA Bi l im Raporu 2009, pdf, syf. 31-32) 

 

Bilim toplumu olmak-3 

04.05.2012 
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•Türk toplumu, bilimle beslenen, 
yaşamında yol gösterici olarak bilimi  
ve bilimsel yöntemleri benimseyen  
bir yapıya kavuşmayı hak etmektedir.  

•Ülkemizin toplumsal dinamiği,  
bilim toplumu olmayı  
zorunlu kılmakta  dır.   
 

  (TÜBA Bi l im Raporu 2009, pdf, syf. 31-32) 

 

Bilim toplumu olmak-4 

04.05.2012 
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•Toplumu yönlendirme potansiyeline sahip 
kurumlar, başta TÜBA olmak üzere  
TÜBİTAK ve üniversitelerdir.  

•M u t l a k a  ö z e r k  o l m a l ı d ı r l a r . . .  

•Bu temel kurumlar, toplumu ve karar 
vericileri yönlendirme adına, yalnızca 
eleştirmeyi benimsemek yerine, onları 
düşünsel düzlemde beslemek zorundadır.  
(TÜBA Bi l im Raporu 2009, pdf, syf. 31-32) 

 

Bilim toplumu olmak-5 

04.05.2012 
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Bir bütün olarak yetkinleşme 

          Üniversite eğitiminin asıl amacı.. 

 

1.EleĢtirel bir bakıĢ açısı kazanarak olaylara, 

insana, dünyaya bakabilmek. (Critical mind) 

2.OlgunlaĢan duygularla baĢarıları ve  

baĢarısızlıları anlayabilmek. (Maturated tolerance). 

3.Sorumluluk üstlenerek yaĢama  

müdahale edebilmek. (Responsible individual) 

4.Dünya ekinini -kültürünü- özümseyerek  

yetkinliğinin temeli yapabilmek. (Competancy) 

5.Ahlaksal bir sorumlulukla kendi bencilliğinden 

kurtulmak. (www.cumhuriyet.com.tr, Dr. Erdal ATABEK, 30.05.05) 

04.05.2012 
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Genç le r !  
 

“Geleceğe güvenimizi 

güçlendiren ve sürdüren 

sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz 

eğitimle, bilgi ile, insanlıkta 

üstünlüğün, yurt sevgisinin,  

düşünce özgürlüğünün  

en değerli örneği olacaksınız. 

Ey yükselen yeni kuşak! 

Cumhur iyet i  b iz  kurduk,   

O’nu yüksel tecek ve   

yaşatacak s iz lers in iz .” 

Gazi M. Kemal ATATÜRK  
[ 30 Ağustos 1924, Dumlupınar ] 

04.05.2012 

ATA ‟ d a n  g e n ç l e r e  h e d e f l e r  :   

E ğ i t i m ,  b i l g i ,  d ü Ģ ü n c e  ö z g ü r l ü ğ ü . .  
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“ Ulusumuzun güçlü, mutlu ve  

güvenlik içinde yaşayabilmesi için  

Devletin tümüyle Ulusal bir  

siyaset izlemesi ve bu siyasetin,  

iç kuruluşlarımıza tümüyle 

uygun ve dayalı olması gereklidir.”  

Atatürk’ün uyarısı..  

04.05.2012 



 

Uygar olmayan  

insanlar,  

uygar olanların  

ayakları 

altında ezilmeye  

mahkumdurlar.. 
 

Gazi M. Kemal 

ATATÜRK 
04.05.2012 83 www.ahmetsaltik.net 
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Liberalizm‟in peygamberi 

Adam Smith bile, 
 

“Sağlık hizmeti, 

piyasaya  
bırakılamayacak  

denli önemli,  

kritik bir alandır.” demektedir... 

The Wealth of Nations, 1776 

Neo-liberallere kötü haber! 
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“T.C. Devleti,  
Türk vatanında 

yüzyıllardan beri 
bireysel ve özel 

giriĢimle yapılmamıĢ 
olan Ģeyleri bir an 

önce yapmak istedi ve  
görüldüğü gibi kısa 
zamanda yapmayı 

baĢardı.  
BĠZĠM ĠZLEDĠĞĠMĠZ YOL, 

GÖRÜLDÜĞÜ GĠBĠ 

LİBERALİZMDEN BAŞKA 

BĠR SĠSTEMDĠR. ” 04.05.2012 Prof.A.SALTIK-AÜTF 85 



“ Bugün ulaştığımız sonuç,  
yüzyıllardan beri çekilen  

ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın  

ve bu sevgili yurdun her köşesini 
sulayan kanların karşılığıdır.  
Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal  
bir armağan olarak bırakıyorum.” 

04.05.2012 
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Dinlediğiniz ve halkımızın  

eşit ve nitelikli  sağlık hizmeti   
alması yolunda daha duyarlı, akla-bilime dayalı 

davranacağınız için teşekkür ederim. 
 

Cumhuriyet’imizi yücelterek yaşatmak 
istiyorsak; halkımızın eşit ve nitelikli  

sağlık hizmeti alma hakkını gerçekleştirecek 

politikalar izlemeliyiz.. Yaşamda en gerçek  
yol göstericinin akıl ve pozitif bilim olduğunu  

bir an bile unutmamalıyız. 
 

Dr. Ahmet SALTIK  
www.ahmetsaltik.net         
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Türkiye’de 
kadınarın  

%25’i sigara 
içiyor ve  

kadınlarda  
da akciğer   

kanseri   
başta olmak 
üzere kanser 

artıyor!.. 04.05.2012 
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Önerilen web adresleri... 
• www.ahmetsaltik.net  

• www.inovasyon.org  

• www.tubitak.gov.tr 

• http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ 

• www.tuba.gov.tr 

• www.nature.com 

• http://www.science.net/ 

• http://www.cumhuriyet.com.tr/cubilim 

• http://www.hurriyetim.com.tr/bilim/  

• http://www.sciencemag.org/ 

• http://www20.uludag.edu.tr/~felsefe/ 

• http://www.bilimtarihi.org  
• TÜBA Bilim Raporu 2009 (pdf) 
• www.nih.gov/ 
• www.clinicaltrials.gov/ 
• www.nlm.nih.gov/ 
• www.cdc.gov 

 

An apple a day,  
keeps doctor away. 

04.05.2012 
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http://www.nlm.nih.gov/
http://www.cdc.gov/
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Eğitim yönlendiriciniz; 
 

• Katılım, katkı  
ve sabrınız için  
içtenlikle  
teşekkür eder.. 

• Sizleri sevgi ve 
saygı ile selamlar.. 

 

Dr. Ahmet SALTIK 
 

www.ahmetsaltik.net  

04.05.2012 
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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!  
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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