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Sunum Planı 

• Konunun önemi 
• Neden Atatürk?  
• Atatürk düşüncesi ne kadar özgün? 
• Atatürk’ün bilime katkısı 
• Ne yapılmalı, nasıl yapmalı? 
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Atatürk gibi Düşünmek 

“herhangi bir sorun karşısında, çözümü 
imkansiz olduğu düşüncesiyle hemen 

kestirmeden teslim olma eğiliminde olan, ne 
yapıp edip bir çözüm üretmek için yaraticiligini 
zorlama zahmetine katlanmak istemeyen ruh 

ve zihin tembeli kisilere söylenen, norveç diline 
yerleşmiş eski bir deyim”  

 
ekşi sözlük 
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Sunumun Temel Motivasyonu:  
Biz Atatürk’ten Öğrendik 

• Dernek olarak son 10 yılda yaşadıklarımızdan 
öğrenmek 

• Yarınımızı görmek 

 

• Türkiye’de bilimin ve mesleğimizin durumunu 
yükseltmek 

– Üniversitelerimiz 

– Yayınlarımız; katkılarımız 
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Yaşadıklarımızdan Öğrendiklerimiz 

• Imkansız görünen bir noktadan hareket 

• Doğru yolda yürümek 

• Kararlı olmak 

• Akılcı olmak 

• Iyimser olmak 

• Bursa nutku 

– Gaflet ve delalet içinde olunsa da… 
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Bu sunum kolektif bir çalışmanın ürünüdür. 
Sizlerin katkısıyla hazırlanmıştır 

– Anma değil anlamak isteyenler 

– Şekil ve şablonlar (gardrob) yerine özü görmek 
isteyenler 

– Mustafa Kemal’in mücadelesini öncesiyle sonrasıyla 
tarih dizgesinde yerli yerine oturtmak isteyenler 

– Aynı mücadeleyi, benzer duyguları, benzer tarihsel 
denklemleri günlük hayatında hissedenler 

– Sadece yakınmak değil değiştirmek isteyenler 
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Hissetme  

>2000 

(Çok yakınız, 
aynı denklemin 

içindeyiz)  

Anlama 

1990-2000 

(Ne kadar da 
haklıymış 
meğerse) 

Anma  

1980-1990 

(Dünyada başka 
lider yok mu 

sanki?) 

Kişisel Tarihimde Mustafa Kemal’in Artan Etkisi 
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“Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek 
atatürkçülükse biz atatürkçü değiliz.  
 
Hayatta en hakiki mürşit ilim değilse biz 
atatürkçü değiliz.  
 
Ulusal bağımsızlık başkalarının uydusu 
halinde yaşamak anlamına geliyor ve 
halkçılık ilkesi halkın bir mutlu azınlık 
elinde cennet vaatleri ile ömrü billah 
sömürülmesi sayılıyorsa biz atatürkçü 
değiliz..." 
 
Nadir Nadi, ben atatürkçü değilim, 
cumhuriyet gazetesi 
16 aralık 1965 
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Mustafa Kemal’I Nasıl Okumalı?  
Atatürk olduktan sonraki etkisi 
yüzünden, kutsallaştırılarak değil! 
 
O’nda anlatım bulan savaşın 10 yıl 
öncesi. Hatta Tanzimat ve 
Osmanlı’nın son dönemi çok iyi 
bilinmeli. 
 
Niyazi Berkes, Atatürk ve 
Devrimler, YKY yayınları 



1918: İstanbul’da İngiliz Askerleri 



Farklı Kılan Şey 

• Savaş kazanmak + toplumsal dönüşüm ve 
devrimler 

 

• Hukuk devrimi (İlber Ortaylı) 

• Eğitim: Kadın öğretmen 

• Dil: Osmanlı döneminde de düşünüldü 
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Benzer liderler? 

• Savaş kazananlar 

– Churchill 

– De Gaulle 

 

• Kurucular 

– Lenin 

– Abraham Lincoln 

– Mao 
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Liderliğin Özellikleri 

• Etki ve başarı olması gereken şartlar 

– Ama sadece amaçları koyup, bir ekiple başarıya 
ulaşmak demek değil. 

– Sadece halka yönelik parlak konuşmalar  
muhteşem iletişim becerileri değil.  

• Toplumun refahı için özgün katkı  

• İyi yönde değişim 
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Uzun yıllar sonra 
onay  

Toplumun ve 
bireyin iyi yönde 

gelişimi 

 Başarı ve 
başarının kabülü  

Liderlik sermayesi  

(birikim, deneyim) 
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Dünyada Böyle Kaç Lider Var? 

"Ben manevi miras olarak hiçbir doğma 
bırakmıyorum, mirasçılarım olmak isteyenler akıl 
ve bilimi izlesinler"   

 

"Söylediklerim bilimle çelişirse, beni değil bilimi 
izlesinler"  (Aslında Atatürk’e ait değil) 
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En hakiki Rehber İlimdir 
Daha önce söyleyen var mı? 

• Francis Bacon: 300 yıl önce 

– Felsefeci 

– Yeni organon: insanın gücü bilgisiyle ölçülür. 
Nedeni bilirseniz sonuca varabilirsiniz. 

• Bu derece, modern bilim üzerine vurgu yapan 
siyasetçi yok 

– Türkiye’nin o koşullarda geri kalmışlığı 
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Başarının Yolu 

• Niyazi Ahmet Banoğlu anlatıyor: 

• Bir Amerikalı kadın gazeteci, Atatürk’e: 

• ”İşlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz ? ” diye 
sormuş ve şu cevabı almıştı: 

• ”Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı 
düşünmem. O işe neler engel olur, diye 
düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş zaten 
kendi kendine yürür.” 
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1933 İstanbul Üniversitesi Reformu 

• Yasa: İstanbul Darülfinun’u 1933’de kaldırılmıştır. 

– Hocalar Cumhuriyet’e ısınamıyorlar 

• Neden acaba? 

• 240 hocadan 157’si görevden alınıyor. 

• Ilk kadroda 132 Türk, 42 yabancı: Hitler’den kaçanlar 

• Dış raporlar: araştırma yapılmadığını belirtiyorlar 

• 1 Ağustos 1933: İstanbul Üniversitesi kuruldu. 

– Reşit Galip 

– Araştırma alanında ilerlemesi başlıca amaç 
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Sitasyonun Önemi 

Atatürk, 1931’de İstanbul’da Daru’l-Fünun’u son 
ziyaretinde bilim insanlarına soruyor:  

 

“Türkiye’de ilim adamları arasında ecnebi 
müellifler tarafından site edilen kaç kişi ve kaç eser 
vardır?” 

 

“Yabancı bilim insanları, Türk bilim insanlarının 
araştırmalarına kaç referans (sitasyon) verdiler?” 
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Halis Katkı 

Türkiye adresli yayınlar 



Türkiye’ye gelen Almanlar 

• Başka nerelere gittiler? 

– Hangi ülkelere? 

• 7 saat görüşme: 3 yerine 42 öğretim üyesi 
geliyor 

• Türkçe öğrenmeleri isteniyor 
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Alman Hocalar Neden Ödüller Almadı, 
Yararlı oldular mı gerçekten? 

• Almanlar kendi çalışmalarını devam ettirdiler 

• İstanbul kaynaklı çalışmalar olmadı 

– Erdal İnönü 

• İstanbul Üniversitesi dünya çapında olamadı.  

• Yetenekli insanlar bulunamadı 
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Herkes söyleniyor! 
Herkes yorum yapıyor! Yakınıyor!  
Hep kaygı, hep kaygı, hep kaygı! 

• Çevrenizdeki arkadaşlarınız hep söyleniyor, 
yakınıyorlar. Sizler de hem bu durumdan, hem 
de en yakınınızdaki arkadaşlarınızdan 
yakınıyorsunuz.  

 

• “Şimdiye kadar filozoflar yakındılar, oysa….” 

 

• Aslolan değiştirmektir! 
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Bilimsel Çalışmalarda En Önemli Eksiklerimiz 

• Yaratıcı düşünme eksikliği 

• Büyük düşünememek 
– Kişilere takılmak 

– “Büyük resim” 

• Işleri takip ve sonuçlandırmak 

• yazmamak 
– Yazıyı bilimsel üretim sürecinin dışında görmek 

• Bazıları için apayrı bir yetenek 

• Rutin işlerden kaçanlar yazar 

• Biz yazamayız çünkü çok yoğunuz 
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Atatürk’ten Neler Öğrendik? 

• İyi insan olmak 

– Yararlı olmak 

• Mücadeleci olmak 

– Doğrularda inatçı 

– Israrcı 

• Esneklik (resilience) 

• Açık fikirli olmak 

– Şablonlarla düşünmemek 

– Olgu bazında düşünmek 

• Büyük düşünmek 
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Büyük Düşünmek Ne Demektir? 

• Yatay (horizontal) 

– Resmin bütününü görmek 

• Ufak şeylerek takılıp kalmamak 

• Dikey (vertikal) 

– Iddialı olmak 

• Dünya çapında düşünmek 

• Sınırlarımızı yıkmak 
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Amerikan Klinik Araştırmalar Derneği (ASCI, American 
Society of Clinical Investigation) ve Jön Türkler 

• Kendilerini genç Türkler olarak isimlendiren dokuz kişi 
Washington’da 1909 yılında yapmışlar ve 20. Yüzyılın ilk 
yarısında Amerikan tıbbının öncüleri olmuşlar.   

• 1924: Klinik Araştırmalar dergisinin çıkmaya başlamış, üye 
sayısı çok artmış.  

• Jöntürkler toplantıları ABD’nin tıpta en çok ilgi toplayan ve en 
üst düzeydeki toplantısı olarak anılmış, her yıl yapılmış. 

• Bu toplantılarda bilimdeki son gelişmeler ve kariyer fırsatları 
konuşulmuş, genç bilim insanlarının arkadaşlık kurmaları bu 
sayede olmuş,  1950’ler, 1960’lar ve 1970’ler boyunca 
Atlanta’ya kapalı kalmış. Ancak daha sonra çok sayıda 
uzmanlık alanı olması nedeniyle konular çeşitlenmiş. 
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Atatürk gibi düşünmenin 

zamanı değil mi? 



Neyin Zamanı? 

• Samimi, açık ve dürüst olmanın zamanıdır 

– Önümüzdeki dönem böyle olacaktır 

– Kumpaslar, Bizans-Osmanlı oyunları artık bitecektir 

• Bilime güvenmenin zamanıdır 

• Hurafelerden ve dedikodulardan sıyrılmanın 
zamanıdır 

• Bilime ve bilim insanlarına değer verme 
zamanı geliyor, hazır olun. 
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2017: Lancet ve Nature’da Marx ve Bilim Vurguları 
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Nasıl Bir Uzman Yetiştirmek İstiyoruz? 

• Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden 

• Bilgiyi kullanabilen 

• Bilgi üreten 

• Öğrenmeye ve gelişmeye açık 

• Diğer branşlar arasında özgüveni yüksek 

– Konulara hakim, bilgili 

– Iletişimi yüksek 
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Yaptığımız İş ve Dünyaya Açılmak 

Toplumun sadece küçük bir kesimi olan sağlık 
sektöründeyiz 

– Sağlık sektörünün küçük bir kesimi olan infeksiyon 
hastalıkları mensubuyuz 

• İnfeksiyon hastalıklarının belirli bir kesimiyiz. 

 

 

İşini mükemmel yapan dünyaya açılır. 

38 



39 

Başarı Akademisi’nin inovasyon ve 
teknoloji törenine boynumda  
Cumhuriyet altını ile katıldım.  
 
Sordular: 
“Boynundaki nedir?”   Cumhuriyet’in altını,  
“Peki üzerindeki kim?”  Cumhuriyet’in Atatürk’ü. 
 
Atatürk benim kahramanım. Çünkü,  
“Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin” diyor. 
 
Öğrencilerime Atatürk’ü anlatıyorum ve onlara şu öğüdü veriyorum: 
“Hiçbir şey çalışmadığında, Atatürk gibi düşünün.” 

Atatürk benim  

kahramanım  
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Kararlı ve Akılcı İyimserlik 
Sen yolunda 

yürü, bırak ne 

derlerse desinler 

 

 

Segui il tuo 

corso, lascia dir 

la genti 

Hayatta En 

Hakiki Mürşit 

İlimdir, Fendir. 

 

En büyük 

mirasımız! 

En kötü koşullarda bile, 

avantajlar, çözüm yolları 

ve fırsatları görebilmek 

için çaba 

 

 

Krizler fırsatları doğurur 
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Kaynaklar 

1. Erdal İnönü, Sabancı konuşması 
2. Falih Rıfkı Atay: Çankaya 
3. Niyazi Berkes: Atatürk ve Devrimler 
4. Yakup Kadri: Atatürk 
5. Nutuk 
6. Metin Özata, Atatürk ve Bilim 
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Teşekkür 

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu üyeleri 

KLİMİK Derneği çevresinde canla başla çalışanlar 
ve tüm çalışma arkadaşlarım 
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