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CUMHURİYET’İN BİLİM ADINA KAYDETTİĞİ 
GELİŞMELERİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ

KÂHYA, Esin 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
 Yeni Türkiye Cumhuriyeti, yüzyılın ilk çeyreğinden kurulmuştur ve 

yeni bir idare  zamanında bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak 
şüphesiz bu yeni devlette hizmet verenler Osmanlı Devleti zamanında 
yetişmiş olan düşün adamlarıdır. Onlar, Atatürk’ün önderliğinde yeni bir 
devlet ve yeni bir bilimsel yapının temellerini atarken, aynı zamanda daha 
sonraki bilimsel zihniyeti ve çalışmaları da şekillendirmişlerdir. 

Bu dönemde, öncelikli olarak, eğitim ve öğretim kurumları ele alınış; 
bunu bilimsel kurumlar izlemiştir.

Bu kurumlarda yurt dışından gelen uzmanlar önemli rol oynamışlardır. 
Bunlar arasında Avrupa’dan İkinci Dünya savaşında gelen öğretim 
elemanları da vardır. Buna ilave olarak,  eğitim ve öğretim için yurt dışına 
gönderilen  gençler de bu yolda önemli katkılar yapmışlardır. Bunlar 
arasında nispeten erken dönemde olanlar arasında matematikte Cahit Arf’ı, 
astronomide Nusret Gökdoğan’ı, fizikte Mehmet Refi’i ve tıpta  Hulusi 
Behçet’i  sayabiliriz.

Bu bildiride, biz bu dönemdeki bilimsel kurumları ve çalışmaları kısaca 
değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, bilim, kurumlar, teknoloji.
ABSTRACT
The New Turkish Republic was founded in the first quarter of the 

twentieth century and the new government continued to support scientific 
activities that had been already existed during the Ottoman Empire. 
However the scientists and thinkers who served the new government had 
been already trained during the Ottoman Empire too. However the new 
scientific institution and the new government that were founded under the 
leadership of Atatürk also formed the new scientific approach and the new 
scientific studies.
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In this period, firstly the institutions of education began to be reformed 
and this was followed by the foundation of the new scientific institutes. 

The foreign specialists played important role in order to be reformed 
in the system of education. Among them can be seen the scientists who 
also came to Turkey during the Second World War. In addition to them the 
young generation who sent to the foreign countries in order to be educated 
returned their country and they served to improve scientific activities in 
their country. Among the forerunners of them can be mentioned Cahit Arf 
in Mathematics, Nusret Gökdogan in astronomy, Memet Refi in physics 
and Hulusi Behcet in medicine.

In this paper we give brief information about the scientific institutes and 
their activities.

Key Words: Republic, science, institutes, technology.

------

Cumhuriyet döneminde yetişen bilim adamları yirminci yüzyılda 
Osmanlılardaki fikir hareketlerinin gelişmesinde ve Cumhuriyet’in 
başlangıç yıllarındaki temel kurumların şekillenmesinde ön ayak 
olmuşlardır. Şüphesiz bu gelişmelerde en önemli etken Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. O yeni kurulan Cumhuriyet’in eğitim ve öğretim sistemin 
şekillenmesinde olduğu kadar ekonomik yapının, ulaşımın, iletişimin ve 
diğer temel kurumların yapılanmasında en önemli adımların atılmasını 
sağlamıştır. 1920 tarihinden itibaren başlattığı bu yenilik hareketlerinde 
Batı’daki bilimsel seviyenin esas alınması hatta onun aşılması gerektiğini 
söyleyen Atatürk: ‘Dünyada her şey için maddiyat ve maneviyat için ve de 
muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici bilimdir; fendir. Bilim ve fenden 
başka kılavuz aramak gaflettir; bilgisizliktir; doğru yoldan sapmadır.’

Atatürk bu sözleriyle başarıya giden tek yolun bilim ve teknikte belli 
aşamalar kaydetmek suretiyle gerçekleşebileceğine işaret etmektedir. 
Bunun için de temel devrimleri yapılması gerektiğini fark etmiş ve eğitimin 
bütünüyle yeniden yapılanması için temel eğitim ve yüksek öğrenimi 
yeniden yapılandırmıştır.  

Yüksek öğrenimle ilgili olarak on dokuzuncu yüzyılda (1863) kurulmuş 
olan Darülfünun 1924’te İstanbul Üniversitesi adı altında eğitim ve öğretim 
hayatına devam etmiştir. Atatürk, 1933 yılında yeniden köklü bir üniversite 
reformu için Profesör Malche’yi görevlendirmiştir Onun verdiği rapor 
doğrultusunda yeniden yapılanma hareketine gidilmiştir.
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Üniversite reformunun gerçekleştirildiği yıllarda, aynı zamanda 
Almanya’dan büyük bir beyin göçü gerçekleşmiştir. Almanya’dan 
konularında uzman birçok değerli bilim adamı Türkiye’ye gelmiş ve kendi 
alanlarıyla ilgili birimlerin gelişmesinde, eğitim ve öğretimde etkin rol 
almışlardır. Bunlar arasında sadece tıp, fen ve teknik alanlarda öğretim 
elemanları yoktur, aynı zamanda sosyal bilimlerle ilgili olan kişiler de 
bulunmaktadır.  Örneğin Yüksek Ziraat Enstitüsünde görev almış olan 
öğretim elemanlarını bunlara örnek olarak verebiliriz.

Atatürk zamanında şekillenen yeni üniversite ve fakülte anlayışı 
çizgisinde, 1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, 1943 yılında 
Ankara’da Fen Fakültesi ve 1946 yılında Tıp Fakültesi kurulmuştur. Aynı 
zamanda, daha önce mevcut olan fakültelerle birleşmek suretiyle Ankara 
Üniversitesi adı altında birleştirilmiştir. Bunun bir istisnası bugünkü Gazi 
Üniversitesidir. Bu okul Türkiye’ye öğretmen yetiştiren bir okul olarak ayrı 
tutulmuş; dil ve meslek öğreniminde yetiştirdiği elemanlarla Türkiye’ye 
önemli hizmetler vermiştir. Ancak 1982’deki yeniden yapılanma 
çerçevesinde Gazi Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi şeklinde yeniden 
yapılanma sürecine girmiştir.

1982’de çıkan yeni yüksek öğretim yasası gereğince, Türkiye’de o 
güne kadar kurulmuş olan Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 
(Konya), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi (Erzurum), 
Elazığ’daki Fırat Üniversitesi, Malatya’da İnönü Üniversitesi’ne ilave 
olarak çeşitli üniversitelerin kurulmasına, daha önce mevcut olan Gazi 
Eğitim Yüksek Okulu gibi, bazı yüksek okulların fakülte haline getirilmesi 
karara bağlanmıştır. Zaman içinde değişik illerde açılan üniversitelerle 
birlikte Türkiye’deki üniversite sayısı 71’i bulmuştur. 

Cumhuriyet’ten sonra da yurt dışına öğrenim için ve ihtisas için 
eleman gönderilmesine devam edilmiştir. İlkin daha belirli sayıda öğrenci 
gönderilmesine karşın ve bu işlem Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla 
uygulanırken, 1982’den sonra, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de YÖK 
yurt dışına eleman göndermeğe başlamıştır. Özellikle de 1982’den sonra 
kurulan yeni üniversitelere ve daha önce kurulmasına karşın kâğıt üzerinde 
kalmış bazı üniversitelerin fonksiyonel hale getirilmesiyle ortaya çıkan 
öğretim elemanı açığını kapatmak üzere, yaklaşık 4000 öğrenci Avrupa 
ya da Amerika’ya gönderilerek, öğretim elemanı açığı kapatılmağa 
çalışılmıştır.
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Ayrıca, Cumhuriyet’ten sonra yabancı öğretim elemanı getirtilmesine 
devam edilmiştir. Bunun en yoğun uygulaması ise 1933 Üniversite 
Reformu ve onu izleyen yıllara rastlamaktadır.  1950’li yıllardan sonra artan 
üniversite sayısı ile paralel olarak yurt dışından gelen yabancı uzman ve 
öğretim elemanı sayısında da artış gözlenmektedir.  Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde birçok yabancı uzman 
ve özellikle de Amerika Bileşik Devletlerinden gelen elemanların görev 
yaptığı belirlenmektedir. Şüphesiz, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de 
eğitimin İngilizce olması bunda önemli rol oynamıştır.

Türkiye bilim adına atılan önemli adımlar arasında, şüphesiz bilimsel 
kurumlaşma büyük önem taşır. Bunlardan bir kısmı Osmanlı Devleti 
zamanında kurulmuş olan ancak, Cumhuriyet zamanında yeniden 
yapılanmaya tabi tutulan kurumlardır. Bunlar arasında Kızılay’ın ayrıcalıklı 
bir yeri vardır. Dr. Abdullah Bey, Cemil Topuzlu Paşa gibi devrin seçkin 
doktorlarının bir araya gelerek kurmuş olduğu bu kurumun tarihi 1868 
ise de ancak 1877’de Hacı Arif Bey başkanlığında fonksiyonel hale 
gelebilmiştir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1911 yılına kadar çalışmalarını 
sürdürmüştür. Cumhuriyet döneminde Kızılay adını alan bu cemiyet, ya 
da dernek Türkiye’de erken tarihli en kapsamlı hizmet veren ve sadece 
Türkiye çapında değil, uluslararası hizmet götüren bir kurum olarak ad 
yapmıştır. 

Yine Cumhuriyet’ten önce kurulup, Cumhuriyet döneminde yeniden 
yapılanmaya tutulmuş kurumlardan biri de Refik Saydam Enstitüsü’dür. 
1888’de “Telkihhane” olarak kurulan kurum daha çok ülkede görülen 
bulaşıcı hastalıklar ve özellikle de çiçek hastalığına karşı yapılan aşılama 
işlemleriyle görevli idi.  Bu kurum 1928 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı 
bir kurum hâline getirilerek, sadece çiçek aşısı değil, bilinen hemen bütün 
bulaşıcı hastalık aşılarının yapıldığı; bunlarla ilgili aşıların üretildiği ve 
araştırmaların yapıldığı bir araştırma kurumu haline getirildi; daha önce 
ayrı olan kuduz aşısı ile ilgili kurum da buraya bağlandı. Ayrıca, zaman 
içinde onun görev alanı genişletildi; örneğin besin maddelerin sağlıklı 
olup olmadığı konusundaki kontrolü bu kurum üstlenmiştir. Vermiş 
olduğu sağlık hizmetleri yanı sıra, bu kurum alanında bir okul görevini de 
üstlenmiştir. 

Cumhuriyet’ten önce kurulmuş, ancak Cumhuriyet’le birlikte yeniden 
yapılanma geçirmiş kurumlardan birisi de Kandilli Gözlemevidir. 1911 
yılında İstanbul’da kurulan “Kandilli Rasathanesi” adını taşıyan bu kurum, 
her ne kadar başlangıçta daha çok meteorolojik çalışmalar için kurulmuşsa 
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da, daha sonra bu görevlerinin yanı sıra,  astronomi çalışmalarını yürütmek, 
Güneş, Ay tutulmaları, depremle ilgili çalışmaları ve de hemen bütün 
göksel olayları araştırmak ve halkı bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, gözlemevinin kurulmasını sağlamış 
olan Fatin Gökmen tarafından ayrı bir gözlemevi oluşturulması 
gerektiğini ifade etmiştir. Belçika’daki Kraliyet Gözlemevi örnek alınarak, 
hâlihazırdaki Kandilli Gözlemevinin binaları yaptırılmıştır. 1926 yılında 
depremleri belirlemek üzere, ilk defa sismografik çalışma merkezi 
kurulmuştur. 1935’te yeni teleskop ve bazı aletler getirtilmek suretiyle 
gözlemevi yenilenmiştir. 1982’de üniversiteler yeniden yapılanmaya tabi 
tutulduğunda, bu kurum Boğaziçi Üniversitesine bağlanmış; bu kuruma 
ağlı olarak çeşitli astrofizik çalışmaları yapılacağı birimler kurulmuştur.

Bir başka gözlemevi 1935’te İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 
E. F. Freundlich tarafından kurulmuştur. Bu gözlemevine 1936’da 
gelen aletlerle sistemli bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Zaman içinde 
aletleri yenilenerek, astronomi ve astrofizik konusundaki çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan bir başka gözlemevi 1963’te Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulmasında Prof. Dr. E. A. 
Kreiken’ın önemli rolü olmuştur. Gözlemevinde,  daha çok yoğun olarak 
yıldızlar ve de özellikle, çift yıldızlar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 
Türkiye’de kurulan bir başka gözlemevi Ege Üniversitesine bağlı olarak 
1965 yılında Doç. Dr. Abdullah Kızılırmak ve Doç. Dr. Recep Egemen’in 
idaresindeki bir grup sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyet sonrası kuruluşlar arasında 1925’te kurulan Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğü daha çok hava şartlarının belirlenmesi ve halkın 
bu konuda bilgilendirilmesi görevini üstlenmiştir. Yine onun görevleri 
arasında konusuyla ilgili araştırma yapmak ve Türkiye’nin iklim 
özelliklerini belirlemek de bulunmaktadır. Bu çalışmalarını bir bültenle de 
kamuya duyurmaktadır. 

Cumhuriyet döneminde, nispeten başlarında diyebileceğimiz 
tarihlerinde kurulan kurumlardan biri de Maden Teknik Arama (MTA) 
Genel Müdürlüğüdür (1935).  Bu kurum Türkiye’nin doğal kaynaklarının 
işletilmesi, araştırılması ve gerektiğinde korunması ile görevlendirilmiştir. 
Sadece mevcut madenlerin işletilmesi ve araştırması ile ilgili olmayıp, 
Anadolu’da doğal yapısı ile ilgili her türlü malzemenin de korunması ve 
araştırmasından sorumlu bir kurum olarak, Türkiye’nin jeolojik ve coğrafik 
yapısının incelenmesinden de sorumlu tutulmuştur. Bu bağlamda olmak 
üzere, bir nevi okul görevini de üstlenmiştir.
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 1935 yılında kurulmuştur. İlkin Alman 
astronom E. F. Freundlich tarafından kurulan bu kurum, daha sonra 
çalışmalarını Ankara üniversitesinde sürdürmüş ve 1962 yılından itibaren 
ODTÜ’de sürdüren bu kuruluş, 1982’den itibaren Boğaziçi Üniversitesiyle 
iletişim içinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1979 tarihinden itibaren ise 
TÜBİTAK bünyesinde Uzay Bilimleri Araştırma Ünitesinin kurulmasıyla 
birlikte, TÜBİTAK’a bağlanmıştır. 1996 tarihinde Saklıkent’teki yeni yerine 
kavuşan bu araştırma merkezi 1997 yılında ilk gözlemini de yapmıştır. 
Günümüzde TÜBİTAK’a bağlı bir kuruluş olarak görevini yapmaktadır. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) her ne kadar 
yasası 1963’te yürürlüğe girmişse de, faaliyete geçmesi yaklaşık 3 yıl 
almıştır. Onun amacı, Türkiye’deki matematik, fizik, astronomi, kimya, 
biyoloji ve tıp alanlarındaki araştırmaları desteklemek, bu konulara ilişkin 
bilimsel çalışma yapacaklara ya da eğitim göreceklere burs vermek ve bu 
konuda Dünyada yapılan çalışmaları Türkiye’ye getirmek, duyurmak ve 
bu çalışmaları mümkün olduğunca sistematik ve en mükemmel şekilde 
gerçekleştirmektir.

Cumhuriyet döneminde kurulan (1950) belli başlı kurumlar arasında 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ayrıcalıklı bir yer taşımıştır. Silah 
üretiminden sorumlu olan bu kurum her türlü patlayıcı maddenin 
üretilmesinden sorumluysa da zamanla daha çok askeri amaçlara yönelik 
olarak üretimini şekillendirmiştir.  

Cumhuriyet sonrası kurumlar arasında şüphesiz Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu ayrıcalıklı bir yer taşır. 1956 yılında kurulmuş olup, barışçıl 
amaçlarla yararlanmak üzere ve ülkenin çıkarları doğrultusunda konuyla 
ilgili çalışmalar sürdürmektedir. Nükleer maddeler üzerinde araştırmaların 
esaslarını belirlemek ve bu konudaki plan ve programları yönlendirmekle 
görevlidir.

Cumhuriyet döneminde tedavideki kurumlaşma yeniden ele alınan 
konulardan biridir. İlk kurulan hastaneler arasında Heybeliada 
Sanatoryumu (1924), Haydarpaşa Numune Hastanesi (1935), Bakırköy 
Akliye ve Asabiye Hastanesi (1927), Yedikule Verem (Göğüs Hastalıkları) 
Hastanesi (1950), Koşuyolu Verem (Göğüs Hastalıkları) Hastanesi, 
İstanbul Göğüs cerrahisi Merkezi (1962), İstinye Devlet Hastanesi, Sosyal 
Sigorta Hastaneleri (Ankara ve İstanbul’da) ve bunun yanı sıra, yüzlerle 
verilebilecek sayıda yeni hastane kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı özel 
hastane bir kısmı devlet hastanesi; yukarıda verilen bazı örneklerden de 
anlaşılacağı gibi, bazıları genel hastaneler, bazısı ise belli konularda bakım 
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ve tedaviyi üstenmiş hastanelerdir. Örneğin Ankara’daki Ankara Hastanesi 
ve Numune Hastanesi genel olan hastanelerdir; hemen her konuda hasta 
tedavisini üstlenmiş olan bu devlet kurumlarının yan sıra, göz, kalp ve 
göğüs hastalıkları gibi bazı ihtisas kollarındaki tedaviler için müstakil 
hastaneler, klinikler açılmıştır. 

Bu hastanelerin yanı sıra, yeni açılan üniversitelere ilişkin olarak 
üniversite hastaneleri kurulmuştur. Bunlar arasında Ankara’da İbn 
Sina Hastanesi ve Hacettepe Tıp Fakültesine bağlı Hacettepe Hastanesi 
ile İzmir’deki Ege Üniversitesi, Adana’daki Çukurova Üniversitesi 
Hastaneleri kurulmuştur. Böylece, yeni kurulan üniversitelerdeki tıp 
fakültelerine bağlı olarak eğitim ve öğretim amaçlı sağlık birimlerinin 
sayısı günden güne artmıştır.

Bu kurumlaşma zaman içinde daha gelişmiş ve bu kurumlara yenileri 
ilave olmuştur. Özellikle de TÜBİTAK bünyesinde kurulan bazı yeni 
birimlerle bilimin farklı dallarındaki bilimsel faaliyetler teşvik edilmiştir. 
Ancak burada değişmeyen ilkelerden birisi, sürekli yurt dışına eleman 
gönderilmesi ve Atatürk’ün ısrarla vurguladığı bir prensibe rağmen batı 
dillerinde yaygındır ve bu da daha çok ağırlıklı olarak İngilizcedir. Hâlbuki 
bir ülkenin bilimsel açıdan gelişebilmesi için öncelikli olarak kendi dilinde 
eğitim yapması ve kendi dilinde bilimsel yayın vermesidir. Bu amaçla da 
bilim ve düşünce dilinin değişen şartlar altında bilimsel olarak gelişimini 
düzenlemek üzere Atatürk, Dil ve Tarih Kurumunu kurmuş, ancak bu iki 
kurum 1984 yılında iki yeni kurumun, Kültür Merkezi ve Atatürk Araştırma 
Merkezi’nin ilavesiyle 4 bağlı kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu çatısı altında birleştirilmiş ve çalışmalarını bu çatı altında 
sürdürmektedirler.

Cumhuriyet döneminde yetişmiş bilim adamlarının ilk kuşak bilim 
adamları, aslında Osmanlılar döneminde yetişmiş olanlardır ve bunlara 
“Cumhuriyet’e kanat gerenler” adı da verilmiştir. Ancak, gelişen ve 
Atatürk’ün ifadesiyle çağını yakalayıp, hatta birçok gelişmiş ülkeyi geride 
bırakabilmek için her şeyden önce, yetişmiş uzman bilim adamlarına 
ihtiyaç vardı, ancak savaş ortamı içinde bazı eğitim kurumları düzenli 
olarak eğitim ve öğretimi yürütememişti. Çünkü birçok elemanı savaşta 
görev almışlardı. Ayrıca, yeniden yapılanma içine girildiğinde mevcut 
bilim adamlarının sayıca yetersiz olduğu görüldü. 

Bu bilim adamları her ne kadar sayıca az ise de, çoğu Avrupa’da 
eğitimin yapmıştı; bilimsel olarak yetersiz oldukları söylenemezdi. Ancak 
yeni elemanlara ihtiyaç vardı. 
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Bundan dolayıdır ki, Cumhuriyet’in ilk yapılanmaları sırasında, daha 
önce, Osmanlılar zamanında olduğu gibi çeşitli alanlarda temel eğitim ve 
ihtisas için eleman gönderilmiştir. Bu dönemin bilim adamları arasında 
özellikle matematik ve astronomi ile ilgili araştırma yapanlar arasında 
Hamit Diligan, Cahit Arf, Ali Haydar Esat, Fatin Gökmen, Mahmut Nedim, 
Hamit Sami Selen, Ali Yar’ın (daha çok kozmoloji) adı sayılabilir.

Burada ilkin Osmanlı döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet’in temel 
bilimsel kurumlarının kurulmasında etkin olanlarla başlayarak, 80 yılda 
yetişmiş belli başlı, dünyaca ünlü ve de, Türkiye’de ilgilendikleri alanlarla 
ilgili ilk yapılanmaları gerçekleşen bilim adamlarından örnekler verelim.

Cumhuriyet döneminde astronomi ile ilgilenenlerin çalışmalarını doğal 
olarak daha çok matematik ağırlıklı olarak yürüttükleri görülmektedir.  
Yine bu dönem astronomisinde, fizik çalışmalarının da önemli etkisi 
belirlenmektedir. Özellikle yüzyılın ikinci yarısından itibaren kozmosun 
kimya ve fizik yapısı ile ilgili çalışmalar dikkati çekmektedir.  Astronomiye 
ilgi duyanlar ve bu konuda çalışanlar arasında Hamit Dilgan daha çok 
matematik ağırlıklı olarak çalışmalarını yürütmüştür. Yine bu dönemin 
belli başlı astronomları arasında Ahmet Rasim, Ali Haydar Esat, Mahmut 
Nedim, Hamit Sadi Selen, Ali Yar (daha çok kozmoloji) gibi bilim 
adamlarını görmekteyiz. Ancak şüphesin onların yanı sıra, nispeten daha 
çok dikkati çeken isim Fatin Gökmen’dir.

Fatin Gökmen (1877-1955) Kandilli Gözlemevinin kurucusu ve de 
ilk gözlemevi müdürüdür.  İlkin Sultan Selim Camii Muvakkithanesinde 
Hilmi Efendi’nin yanında çalışmış ve Salih Zeki’nin desteği ile 1901 
yılında Riyaziyet Medresesine girmiş ve 1904 yılında okuldan mezun 
olmuştur. Daha sonra astronomi ve geometri ile yoğun bir şekilde ilgilenen 
Fatin Gökmen, 1911 yılında Kandilli Gözlemevinde gözlem yapmağa 
başlamıştır. Özellikle Ramazanın başlangıcının belirlenmesi konusundaki 
çalışmalarıyla dikkati çeken Fatin Gökmen, bu çalışmalarının yanı sıra 
takvimle ilgili çalışmalar yapmış ve 1936 yılında bu çalışmalarını Türk 
Takvimi adlı eseriyle bize tanıtmıştır. Ayrıca, Eski Hitay Takvimi ve  Eski 
Türklerde Heyet ve Takvim gibi eserler vermiştir. Bu eserlerinin yanı sıra, 
Kandilli Gözlemevi adına Meteoroloji Bülteni çıkarmış (1911-1912) ve 
İlm-i Heyeti Riyaziyyede Hataya Nazariyesi (1927), Sismograf Nazariyesi, 
Rubu Tahtası, Nazariyatı ve Tersimi, Arz, Ecram-ı Semaviyyenin Hareketi 
gibi astronomi ile ilgili çeşitli eserler kaleme almıştır.

Nispeten geç dönemde ise yukarıda adı geçen astronomlara Hüsnü 
Seçkin, Nüshet T. Gökdoğan; daha sonra Hakkı Akyol, ve Mustafa Aytaç, 
Cankut Örmeci ve Orkan Altan’ın adlarını ilave edebiliriz.
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Cumhuriyet döneminde yetişmiş ilk bilim adamları arasında matematikle 
ilgili olarak, Sabri Gürtop, H. Hüsnü Sayman,  Hamit Diligan, Ali Hikmet 
Tungay, Salih Murad Uzdilek, Osman Alisbah sayılabilir. Daha sonraki 
yıllarda yine bu konuda çalışanlar arasında Nazım Terzioğlu, Cahit Arf, 
Nusret Kürkçüoğlu, Ali Fuat Berkman, Cevdet Bilsay, Mithat Candoğan, 
Baha Gürsoy, Ratip Berker’i saymak mümkündür.

Ayrıca, ODTÜ’de ve İTÜ’de özellikle de fizikle ilgilenen bazı bilim 
adamları, matematik konusunda da kayda değer çalışmalar yapmışlardır. 
Zaten matematikle ilgilenenlerin bir kısmı astronomi, bir kısmı fizikle de 
yakından ilgilenmişlerdir ki bu da bu iki bilim dalının izacı göz önünde 
tutulursa, son derecede doğaldır.

Burada kısaca bu bilim adamları hakkında bilgi verelim. Bu bilim 
adamlarından Ratip Berker (d. 1909) hidrodinamik konusunda önemli 
çalışmalar üstlenmiştir.  Lille Üniversitesinde matematikle ilgili eğitim 
görmüştür. 1933-1934 yılları arasında İstanbul Üniversitesi görev almış; 
daha sonra sırasıyla aynı üniversitede doçent, profesör ve de dekan olarak 
görev almıştır. 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Makina Fakültesinde 
Mekanik ve Akışkanlar kürsüsünde ordinaryüs profesör olmuştur.  Daha 
sonra bilimsel çalışmaları sayesinde Amerika ve Almanya’daki matematik 
cemiyetlerinde üye oldu. Matematik ve mekanik konularında çeşitli 
eserler kaleme almış olan Ratip Berker, Almanya’da çıkarılan Handbuch 
der Physik adlı hidrodinamik ile ilgili eserde 200 sayfalık bir kısım onun 
tarafından hazırlanmıştır.

Yine burada el almak istediğimiz ve “Cumhuriyete Kanat Gerenler” 
olarak da adlandırılan bilim adamlarından biri de Cahit Arf’tir (1910-
1997).  O matematik çalışmalarıyla dikkati çekmiştir. Bir süre Galatasaray 
Lisesinde öğretmenlik yapan Cahit Arf, Almanya’da Hasse’in yanında 
çalışmış; daha sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesinde ve daha sonra 
ODTÜ’de görev yapmıştır.  Cebir alanındaki çalışmalarının özellikle 1938 
yılında yoğunlaştığını söyleyebildiğimiz Arf, Hasse’in yanında çalışırken, 
cebirsel denklemler üzerinde yoğunlaşmış ve özeller hâller problemini 
çözmüştür. Bu çalışmasıyla sayılar teorisine de önemli bir katkıda 
bulunmuştur.

Arf, özellikle Fransız matematikçilerinden Galois’ya ilgi duymuş ve 
onun da ilgilendiği gruplar kavramı üzerinde çalışmıştır. Özellikle cebirsel 
geometri üzerinde çalışan Cahit Arf’in çalışmaları arasında Arf-halkaları, 
diye bilinen çalışması daha sonra daha genişletilerek kullanılmış; bu 
çalışmalar topolojide uygulama alanı bulmuştur.  Arf’in çalışmaları arasında 
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daha çok uygulamalı matematiğe dönük olanları da vardır. Mühendislikle 
ilgili bazı konularda da çalışmıştır.

Cahit Arf’in çalışmaları arasında kuadratik formlar ayrıcalıklı bir yer 
taşır. Bu formlar üzerinde ondan önce çalışmış olan Alman matematikçi 
Witt’ten de yararlanmak suretiyle kuadratik formları sınıflandırmıştır. 
Onun bu çalışması Dünya matematik literatürüne Arf invariantları olarak 
geçmiştir. 

Cahit Arf’in çalışmaları arasında uzaydaki düzlem eğrilerle ilgili olanlar 
da bulunmaktadır. Eğrinin çok katlılık özellikleri bozulmadan en küçük kaç 
boyutlu uzaya girebileceği idi. O, tek boyutlu tekil cebirsel denklemlerinin 
sınıflamasını kapatmış ve problem çözümünde etkin olduğunu fark 
ettiği ve karakteristik halka dediği bazı halkaların etkin olduğunu fark 
etmiştir ki daha sonra bu halkalar Arf Halkaları olarak adlandırılmıştır.  
Cahit Arf’in çeşitli çalışmaları arasında belli başlıları olarak şunları 
verebiliriz: Untersuchengen über Erweiterunggen bewerterer perfekter 
Körper, Untersuchengen über in Körpern der Characteristik 2, Sur la 
Détermination d’un milieu élastique plan admetton des frantierèes libres 
à tension constantes, Über ein Analogon des Riemann-Roschon Satzes in 
Zahlkörpern.

Ali Fuat Berkman  (d.1901) inşaat yüksek mühendisi olarak hizmet 
vermiştir.  İstanbul yüksek mühendis okulundan mezun olmuş ve D.D.Y. 
da yüksek mühendis olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ord. Prof. Dr. 
İnşaat Fakültesinde öğretim üyesi olarak hizmet vermiştir. Zemin mekaniği 
zerinde özellikle araştırmalar yapan Ali Fuat Berkman Bu konuyla ilgili 
Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu, Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti, 
Association Internationale des Ponts et Corpantes, TYMB cemiyetlerinde 
görev yapan bu bilim adamı ahşap inşaat için ihzari şartnamesi, şantiye 
tekniği, yapı işletmesi idaresi, masif köprüler için hesap esasları, demiryolu 
çelik köprüleri için hesap esasları, şose demir köprülerinin bakım ve 
muayenesi, Alman Betonarme Komisyonu şartnamesi, Yeni Metotlar 
(çeviri), mütehavvil fiyatlı sistemlerde muvakkat ve kati hesapların teorisi 
gibi yazıları bulunmaktadır. Daha çok teknik konularda, yeniden yapılanan 
Anadolu’da ve özellikle de demiryollarında hizmet vermiştir. Bilhassa 
köprüler ve de demir köprüler üzerinde durmuştur. 

Fizik çalışmalarıyla ilgili olarak, erken tarihli araştırmacılar arasında 
Esat Feyzi, İsmail Ali, Ahmet Şükrü, Mehmet Refik ve Mustafa Sıtkı’yı 
zikredebiliriz. Bunlardan Esat Feyzi’nin ve İsmail Ali’nin röntgen 
ışınlarıyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyoruz. İlerleyen yıllar içinde 
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fizikle ilgilenenlerin sayısında artış olduğu gibi, konularında da farklar 
oluşmuştur. Yine bu dönemde astronomi ve matematik arasında görülen 
sıkı ilişkinin aynı zamanda fizik ve matematik ve de fizik ve kimya 
arasında da geliştiğini söylemek mümkündür. Fizik ve kimya ile aynı 
derecede ilgilenen bilim adamlarından Avni Refik Bekmen fizikokimyanın 
bir ihtisas dalı olarak Türkiye’’e şekillenmesinde etkin olan kişilerden 
biridir. Yine bu dalda çalışanlardan birisi de İlhami Civaoğlu’dur.

Yine Cumhuriyet dönemi bilim adamları arasında Behram 
Kurşunoğlu’nu zikretmeliyiz (d. Bayburt 1922). Cambridge’de fizik 
eğitimini tamamlayan Behram Kurşunoğlu özellikle nükleer fizik üzerinde 
yoğun çalışmalar yürütmüştür.  Cambridge’deki çalışmalarını takiben 
Cornell Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmüştür.  Dönüşünde ülkesinde 
E.U. RS. İlmi İstişare ve geliştirme Kurulunda yer almıştır; Ayrıca, o Orta 
Doğu Ülkeleri Nükleer İlimler ve Teknoloji Fakültesinde öğretim elemanı 
olarak çalışmış ve Başvekalet Atom Enerjisi Komisyon Azası olarak 
görev yapmıştır. Onun British Atomic Scientists Association, Cambridge 
Philosophical Society, Americal physical Society, Non-Relativistic 
Physicial Society üyesi olarak da çalışmıştır. Onun belli başlı çalışmaları 
daha çok atom fiziği üzerinde yoğunlaşmış olup, Space time on the rotating 
disk, On Einstein’s Unified Field Theory, Gravitation and Electrodynamics,  
Unified field Theory and Born-in field electrodynamics, Expectaions from 
a Unified Field Theory, Derivation and Renormalisation of Tamm-dancoff 
Equations ve bu konuda muhtelif makaleler kaleme almıştır.

Cumhuriyet dönemi fizikçileri arasında Orhan Asım Barut (1926-1994) 
Zürich’te yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Amerika’da, Chicago’da 
doktora çalışmalarını devam ettirmiştir. Matematik ve kuramsal fizik 
konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış olan Orhan Asım barutçu, yüksek 
enerji fiziği ve parçacık fiziği konusundaki çalışmalarıyla ad yapmıştır. O 
parçacık fiziği ile ilgili olarak onların elektromanyetik ve zayıf etkileşimleri 
üzerinde durmuştur. Protonla ilgili olarak, maddenin yapısını ve elektron 
ve nötronlar arasındaki elektromanyetik etkileşimi bağlayan basit madde 
modelini geliştirmiştir. Onun çalışmaları arasında Quantum Systems, 
Polarization Dynamics in Nuclear and Particle Physics, Quantum Space 
and Time-the Quest Continues, Quantum Electrodynamics and Quantum 
Optics, Quantum Theory, Groupd, Field and Particles sayılabilir.

Cumhuriyet döneminin belli başlı bilim adamları arasınsa Sait 
Akpınar’ın da ayrıcalıklı yeri vardır. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi’nde görev yapan ve oranın kurucularından olan Sait Akpınar, 
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deneysel fizik çalışmalarının da öncülüğünü yapmıştır. Cahit Arf gibi 
çalışmalarını Almanya’da yapan Sait Akpınar, Goethe Üniversitesinde fizik 
eğitimi almış ve orada fiziğin yanı sıra kimya ve matematik öğrenmiştir.  
Bu üniversitede fizik doktoru unvanı alan Akpınar, özellikle kristaller ve 
kristallerde gözlenen gaz ışıması (lüminesans) olaylarını incelemiştir. 

Daha sonra nükleer fizikle ilgilenmeğe başlayan Sait Akpınar, nükleer 
sayıcılardaki ayırma gücünü ve sayıcılardaki yeni tip elektrik boşalımını 
tanımlamıştır. Onun belli başlı çalışmaları arasında radyoaktif izotopların 
tıpta uygulaması da bulunmaktadır. Tiroit bezindeki iltihaplanmaların 
radyoaktif iyot kullanılmak suretiyle salgının ayarlanabileceği konusundaki 
çalışmaları laboratuar ortamında incelemiş; bu yoldaki çalışmaları 
başlatmıştır. Onun yayınları arasında Über den Einbau Chemisch 
Definierter Zusaetze in Alkalihalogenidkristallen zikredilebilir.

Mekanik konusundaki çalışmalarıyla dikkatimizi çeken Cumhuriyet 
sonrası bilim adamlarından birisi de Ahmet Cemal Eringen’dir. (d.1921) 
Ortam mekaniği ile ilgili çalışmalarıyla bu alandaki çalışmalara öncülük 
yapmıştır. Onun çalışmaları arasında sıvı kristaller ve hava burgacı 
gibi konular dikkati çekmektedir. Cemal Eringen’in yayınları arasında 
Nonlinear Theory of Continius Media, Mekanics of Continua, Foundation 
of Micropolar Thermoplasticity ve Elastodynamics bulunmaktadır.

Cumhuriyet sonrası fizik çalışmaları yapanlar arasında Feza Gürsey’in 
(1921-1992) de adını zikretmek gerekir. Hâlen adına kurulmuş olan Feza 
Gürsey araştırma merkezi ile adı yaşatılan nadir bilim adamlarımızdandır. 
İstanbul Fen Fakültesi mezunu olan Feza Gürsey, Londra’da doktora 
yapmıştır. Daha sonra Amerika’da araştırmalarını sürdürmüştür. Bu 
çalışmalarını izleyen yıllarda ülkesine dönen Feza Gürsey, ODTÜ’de 
fizik kürsüsüne gelmiştir. Teorik fizik çalışmalarıyla tanınan Feza Gürsey, 
atomların çekirdeğindeki parçacıkların etkileşimi ve nötron, proton ve 
mezon gibi parçacıkların davranışlarındaki özellikleri incelemiştir. Bu 
çalışmalarıyla linear olmayan sigma modelleri adı verilen ikili simetri 
görüşünü geliştirmiştir. Simetrinin nasıl bozulacağını da inceleyen Gürsey, 
parçacıkları kütle farklarının ne oranda olacağını belirlemiştir. 

Daha sonraki yıllarda simetri konusundaki çalışmalarını sürdürmüş ve 
ona yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmalarıyla, Gürsey ayrıcalıklı 
gruplardaki simetri üzerinde çalışmış; elektron, nötron gibi lemptomları bir 
araya toplayan E (6) grubunun içerdiği oktonyon cebrinin renk dinamiği 
ile ilgisini belirlemiştir. Einstein’ın Bileşik Alan Kuramına ayrıcalıklı 
grupların uyum gösterdiğini belirlemiştir. Onun belli başlı yayınları 
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arasında Group Theoretical Concepts and Methods in Elementary Particle 
Physics onun çalışmalarını bize ana noktalarıyla tanıtmaktadır.

Yine Cumhuriyet dönemi bilim adamlarından olan Hüseyin Cavit 
Erginsoy (1924-1967) katı hal fiziği ile ilgili çalışmalarıyla adını duyurmuş 
olup, lise ve yüksek öğrenimini İngiltere’de tamamlamış olup,  özellikle 
yarı iletkenler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Zamanımızın 
transistorlarının temel yapısını teşkil eden yarı iletkenleri inceleyen 
Erginsoy, yarı iletkenlerdeki elektronların nötr atomlar tarafından 
saçılmasını incelemiş; özellikle düşük ısıda bu saçılmasının daha etkin 
olduğunu teorik olarak belirlemiştir. Bu konudaki çalışmaları daha çok 
teorik boyutta yürütülmüş; uygulamada pek sonuç vermediği için pek destek 
görmemekle birlikte teorik boyutta hala geçerliliğini sürdürmektedir. 

Onun çalışmaları arasında kristallerdeki nötron veya x ışık 
bombardımanının meydana getirdiği radyasyon etkisi üzerinde araştırma 
yapmış;  kristal yapıdaki değişimleri göstermiştir. Konuyla ilgili geliştirmiş 
olduğu teoriye Cavit Erginsoy Teorisi, adı verilmiştir. Bu çalışmalarıyla 
nükleer fiziğe yönelen Erginsoy, Türkiye’deki Nükleer Araştırma 
Merkezi’nin (Çekmece’de) etkin bir rol üstlenmiştir. Onun çalışmalarından 
başlıcaları Yarı İletkenlerde Yabancı Maddelerde Saçılma ve Yüklü Enerji 
Parçacıkların Monokristallerden Geçişinde Yöne Bağlı Özellikler adını 
taşımaktadır. 

Cumhuriyet dönemindeki kimya çalışmaları aslında sistematik 
olarak, Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık 5 yıl önce, yani Birinci 
Dünya Savaşı’nın bittiği yıl, yani 1918’de İstanbul Üniversitesine bağlı 
olarak kurulan Kimya Enstitüsü ile başlamıştır.  Bu enstitü faaliyetine 
1933 Üniversite Reformu’na kadar devam etmiştir. Daha sonra, 1933 
yılında yeniden yapılanmasından sonra faaliyetini sürdürmüştür. 1943 
yılında İstanbul Üniversitesinin yanı sıra, Ankara’da Fen Fakültesi 
içinde kimya öğrenimi başlamıştır.  Daha sonra, Ege Üniversitesi ve 
diğer yeni kurulan fakültelerdeki Fen-Edebiyat Fakülteleri içinde kimya 
öğretimi verilmeğe başlanmıştır.  Kimya konusunda çalışanlar arasında Ali 
Sedat Bey, Mehmet Arif Bey, Ali Rıza Bey zikredilebilir. Cumhuriyet’ten 
sonra ise,  bu alandaki çalışmaların daha büyük aşama gösterdiği ve diğer 
bilim dallarında olduğu gibi, gelişmenin sonucu olarak alt dallanmalar 
gösterdiği belirlenmektedir. Cumhuriyet döneminde kimya konusunda 
çalışanlar arasında yukarıdaki adlara ilave olarak, fizik çalışmaları ile 
de dikkati çeken İlhami Civaoğlu ve Avni Bekman’ın yanı sıra, Nurettin 
Munşi Algan, Tahsin Ruşti Beyer, Fazlı Faik ve Baha Erdem zikredilebilir. 
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Kimya yirminci yüzyıl bilimidir, denilebilir. Yukarıda da belirtilmiş 
olduğu gibi, Türkiye’de de önemli çalışmaların yapıldığı kimya fizikle olan 
bağlarının yanı sıra, biyoloji ile de ilgili bağlı bazı gelişmeler kaydetmiştir.  
Bu konuda çalışanlar arasında Mecdi İbrahim Okay zikredilebilir. 
O, organik kimya üzerinde kayda değer çalışmalar yapmıştır. Şevket 
Birand ve Ahmet Okay ise mineroloji konusundaki çalışmalarıyla dikkati 
çekmişlerdir. Daha geç tarihli araştırmacılar arasında ise A. Mümtaz 
Balsöz, Rasim Tulus, Emin Dikman, Nuri Yüksekışık ve Oğuz Okay’ı 
verebiliriz.

Cumhuriyet döneminde yetişmiş belli başlı bilim adamları arasında 
hâlen hayatta olan ve daha çok kimya üzerinde yoğunlaşan Oktay 
Sinanoğlu’dan da söz etmek gerekir. Onun moleküllerin çok elektronlu 
teoriyi geliştirmiştir. Çalışmalarında daha sonra daha çok alanın 
matematiksel boyutuna eğilen Sinanoğlu, geliştirdiği teorinin kimyasal 
olarak uygulaması olduğu belirlenmektedir. Bu da onun çalışmalarının 
uygulamadaki ön tahmine olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

Ayrıca, Oktay Sinanoğlu daha sonraki yıllarda özellikle Türkçenin 
kullanımı ile ilgilidir. Ona göre, yabancı dillerin yanı sıra, Türkçenin 
de kullanılması ve dilin kullanımına çok dikkat edilmesi gerektiğini 
söylemektedir. Onun çalışmaları arasında On the Hypochromism in 
Polynucleotides, Effect of Denser Media on Intermolecular Forces, 
Kimyasal Tepkimeler Örüt Kuramı, Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü onun 
eserleri arasındadır.

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de önemli aşama kaydeden dallardan 
birisi de jeolojidir. On dokuzuncu yüzyılda bilim niteliği kazanmış olan 
jeoloji,  Maden Tetkik Arama Kurumunun kurulması ile daha sistematik bir 
şekilde yer kabuğu araştırmalarının yürütülmesi sağlanmıştır. Bu konuyla 
ilgilenen bilim adamları arasında Şevket Birand, Ahmet Canokay, Bedri 
Güneri, Fahriye Atıf, Hamit Nafiz Pamir’in adlarını sayabiliriz.

Cumhuriyet dönemi bilim adamları arasında Hamit Nafiz Pamir’i de 
zikretmek gerekir. Jeoloji ile ilgili çalışmalarıyla dikkati çeken Hamit Nafiz 
Pamir, Ural Dağları ile ilgili çalışmaları ve buna bağlı olarak kayaçların 
oluşumu ile ilgili çalışmalarıyla dikkati çekmiştir. Türkiye’de Bingöl civarı 
ve Ergani havzasının oluşum özelliklerini incelemiştir. 

Hamit Nafiz Pamir fosil tabakaları ve onlara dayalı olarak, yaş tayini 
konusunda bilgi vermiştir. Bu konudaki önemli çalışmalarından biri de 
İstanbul’un fosil yapısı ile ilgilidir. Pamir bu çalışmalarının paralelinde 
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olmak üzere, jeolojik araştırmaların kurumlaşmasında da önemli rol 
oynamış; Jeoloji Enstitüsü ve MTA’nın kuruluşunda onun önemli rolü 
olmuştur.  

Döneminin birçok bilim adamı gibi, Pamir de araştırmalarını verdiği 
Bingöl Dağları, Ergani Havzasında Hidrolojik Araştırmalar şeklindeki 
eserlerinin yanı sıra el kitabı niteliğinde Umumi Arziyat, Dinamik Jeoloji 
gibi eserler de vermiştir.

Bütün bu bilim dallarında görülen gelişmelere biyoloji ve tıp alanındaki 
gelişmeleri de katmak gerekir. Cumhuriyet döneminde biyoloji çalışmaları, 
daha çok 3 kol hâlinde sürdürülmüş olup, birisi daha çok ölü doğayı 
konu alan jeolojidir ki, bu konudaki çalışmalardan yukarıda söz edildi. 
Diğerleri ise botanik ve zooloji çalışmalarıdır.  Cumhuriyet döneminde bu 
konularla ilgili çalışma yapanlar arasında Hikmet Birand, Suavi Yalvaç, 
Yusuf Vardar sayılabilir. 1933 reformu özellikle biyoloji üzerinde etkili 
olmuş; Almanya’dan gelen bilim adamları, Alfred Heilbronn ve Kosswig 
bu alanın yeniden yapılanmasında önemli hizmet ifa etmişlerdir. Daha 
sonraki yıllarda biyologlar, gerek zooloji gerekse botanik konusunda, 
daha çok ağırlıklı olarak alan çalışmaları yapmışlar ve Türkiye’nin 
florası ve faunasını belirlemeğe çalışmışlardır. Bu konulardaki çalışmalar 
günümüzde de devam etmektedir. Örneğin ülkedeki kelaynak kuşlarının 
koruma altına alınması ve yine Antalya civarındaki  deniz kaplumbağalarını 
koruma altına alınması bu çalışmalar sonucunda alınmış kararlar olarak 
nitelendirilebilir.

Bu alandaki nispeten daha geç tarihli çalışmalar arasında ise Sara Akdik, 
Şevket Akalın, Selahattin Okay, Ahmet Mithad Tolunay’ın çalışmaları 
gösterilebilir. 

Cumhuriyet döneminde önemli aşamaların kaydedildiği dallardan 
birisi de tıptır. Atatürk tıbbın önemine işaret etmiş; hekimlerimize ne 
kadar güvendiğini ise, ‘beni Türk hekimlerine emanet edin’ sözleriyle 
ifade etmiştir. Cumhuriyet döneminde yetişen hekimler de ona layık 
olacak şekilde tıpta önemli adımlar atılmasını sağlamak için gayret sarf 
etmişlerdir. Cumhuriyet döneminde tedaviye ilişkin en önemli adımlar 
hastanelerin savaş sonrasında yeniden ele alınıp düzenlenmesi ve yeni 
kurulan sağlık bakanlığı bünyesinde alınan kararlarla sağlığın bir bütün 
olarak ele alınması, sadece hastaneler değil, sağlık ocakların da yardımı ile 
sağlık hizmetlerinin daha verimli hâle getirilmeğe çalışılmıştır. Bunun için 
de hastanelerin yanı sıra, yukarıda söz konusu edilen hıfzısıhha enstitüsü 
kurulmuş; Kızılay yeni ruhla yeniden yapılandırılmış ve verem savaş 
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derneği, sıtma Eradikasyon Merkezi gibi kurumlar faaliyet göstermeğe 
başlamıştır. Böylece sadece tedavi değil, koruyucu hekimliğin de ele 
alınıp, bu yolda da önemli adımların atıldığını söylemek mümkündür.

Tevfik Sağlam, Cumhuriyet’e kanat gerenler arasında yer alan belli 
başlı hekimlerimizdendir.  1897 yılında Tıp Okulundan başarı ile mezun 
olan Tevfik Sağlam, Meşrutiyet döneminde, Birinci Dünya savaşı 
sırasında ve Kurtuluş Savaşı sırasında cansiperane çalışmıştır. 1919’da 
Veba komisyonunda görev yapmış; 1920’den itibaren yeni hükümete 
bağlı olarak İzmir’de, daha sonra da Gülhane’de başhekim olarak görev 
yapmıştır. Tevfik Sağlam bir idareci olarak İstanbul Tıp Okulunun yeniden 
yapılanmasında gerçekten önemli bir rol üstlenmiştir.

1933 üniversitenin yeniden yapılanması sonucu Tıp Fakültesi 
dekanlığına atanmıştır. Daha sonraki yıllarda Kızılay ve daha sonra ad 
Verem savaş Derneğinin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Bu konuda 
Prof. Dr. Nusret Karasu ile birlikte çalışmış ve 1946-1950 yıları arasındaki 
yoğun çalışmalar olumlu sonuç vermiş ve bunun sonucunda başarılı 
olmuşlardır. 1963 yılındaki ölümüne kadar da bu konudaki çalışmalarını 
sürdürmüş olan iyi bir dâhiliyeci olarak, çalışmalarını ölene kadar 
sürdürmüştür. 

Zeki Zeren (d. 1900) İstanbul Üniversitesinde anatomi üzerinde 
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Kürsüsünde görev yapmıştır. Anadolu’nun çeşitli hastanelerinde 
görev yapmıştır. Türk Tıp Encümeni, Türk Tıp Cemiyeti, Türk dil 
Kurumu, Uluslararası Tıp cemiyetinin üyesi olmuştur. Onun çalışmaları 
arasında Sistematik ve Topografik Anatomi Koleksiyonu ile Disseksiyon 
Kılavuzu, Sağlık Memurlar için Küçük Cerrahi ve İlk Yardım, Ayrıca çeşitli 
uluslararası derneklerin tertiplemiş olduğu toplantılara katılmış; dikkate 
değer bildiriler vermiştir. 

Üveys Mazkar (1900-1982) embriyolojideki çalışmalarıyla bilim 
dünyasında adını duyurmuştur. Onun temel eğitimi veteriner hekimlik 
olup, İstanbul Tıp Fakültesinde histoloji ve embriyoloji kürsüsündeki 
çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonra, Eczacılık Okulu müdürlüğü 
de yapan Üveys Mazkar, embriyonun gelişim süreci üzerinde araştırma 
yapmış ve bu konu ile ilgili yayın yapmıştır. Belli başlı yayınları arasında 
“Embriyoloji” adını taşıyan el kitabı dikkati çeker.  

Nusret Karasu Cumhuriyet’in yetiştirdiği önemli hekimlerimizdendir. 
(1902-  ). İstanbul üniversitesinde tıp eğitimini tamamlayan Nusret Karasu 
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Gülhane’de İç Hastalıkları Kürsüsünde çalışmış ve ihtisasını tamamlamıştır.  
1946 yılına kadar askeri hekim olarak Gülhane’de görev yapan Nusret 
Karasu, 1946’da kurulan yeni tıp Fakültesinde (Ankara Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi) kurucu dekan olarak görev almıştır. Daha sonra sırasıyla Kızılay 
Başkanlığı (1960-1964) ve 1960’ta kurulan hükümette Sağlık Bakanı 
olarak görev yapan Nusret Karasu 1946-1951 yılları arasında Verem savaş 
Derneğinin kurulmasında çalışmıştır, ve 1947’de ikinci başkan ve 1950’den 
itibaren de başkan olarak görev yapmıştır.  Çeşitli idari görevleri arasında, 
UNESCO Milli Halk Sağlığı Komitesinde de görev yapan Nusret Karasu 
bir bilim adamı olarak daha çok göğüs hastalıklarıyla ilgilenmiş ve ilkin 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, daha sonra da, Türkiye’de kurulan 
yeni üniversitelerde bu kürsünün kurulmasında öncülük etmiştir. 

Hekim olarak BCG aşısının kullanımını destekleyen Nusret Karasu bu 
sayede verem hastalığının azalacağını ve de kontrol altına alınabileceğini 
savunmuştur. Yine göğüs hastalıklarıyla ilgili çalışmalarıyla BCG 
aşısının, cüzzamın kontrol altına alınmasında da önemli rolü olduğunu 
savunmuştur. Tedaviden ziyade, koruyucu hekimliğin önemini 
vurgulayan Nusret Karasu, günümüz tıbbının savunduğu fikirleri, hayat 
boyunca savunmuştur.

Gazi Yaşargil, halen yaşamakta olan ve sadece tıpla değil, tıbbın 
felsefi yanı ile de yakından ilgilenen bir bilim adamıdır. Onun tıpla 
ilgili olarak daha çok sinir sistemi ve buna bağlı olarak nöroşirurji ile 
ilgilenmektedir. Ona 1999 yılında yılın beyin cerrahı unvanı verilmiştir. 
Onun yayınlarından da anlaşılacağı gibi, daha çok beyin ve sinir damar 
ilişkisi üzerinde durmaktadır.  Onun belli başlı çalışmalarından bir kısmı 
şunlardır: Central Nerveous System Tumours, Clinical Considerations, 
Surgery of the Intracranial Aneurysms and Results (Microneurosurergy), 
Avm of the Brain, Clinical Considerations, General and Special Operative 
Technique, Surgical Results.

Ayrıca son onlu yıllarda tıp etiği üzerinde çalışmalarla, hasta-hekim 
ilişkisi, sağlık sigortası gibi konularla tıbbın ve halk sağlığını daha iyi 
korunması konusunda her gün yeni bir adım atılmağa devam edilmiştir.

Halk sağlığı ile ilgili önemli konulardan biri de, ilaç ve ilacın kullanımı, 
ilacın üretimi ya da genel adıyla ilaç endüstrisi Cumhuriyet sonrası ele alınan 
önemli konulardan biri olmuştur.  Bu konuda önemli hizmetler verenlerden 
birisi İbrahim Ethem ve diğeri Süleyman Ferit Eczacıbaşı’dır.
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İbrahim Ethem Ulagay (1880-1943) İstanbul Tıp Okulundan mezun 
olduktan sonra, Ali Rıza Bey’in yanında staj yapmış; daha sonra 1933 
Üniversite reformu sırasında Türkiye’ye gelmiş ve Gülhane’nin yeniden 
yapılanmasında önemli rolü olan Dyke Paşa’nın yanında, kimya konusunda 
çalışmıştır. Daha sonra Dr. Numan Paşa’nın teşviki ile bir biyokimya 
laboratuarı açan Dr. Ulagay, orada çeşitli tıbbi tahliller yapmağa 
başlamıştır. Daha sonra Akil Muhtar’ın asistanlığını yapan İbrahim Ethem, 
onun idaresinde farmakoloji derslerini vermeğe başlamıştır. Bu arada 
Darphanede çalışmağa başlayan bilim adamının idaresinde o zamanki altın 
gümüş karışımı olan altınlar basılmağa başlanmıştır. 

Birinci Dünya savaşında görevinden ayrılmış ve müstakil olarak 
çalışmağa başlamıştır. Burada galenik preparatlar hazırlamış; östregenin, 
campor yağı gibi preparatları ve pentazol ve digilanat gibi terkipleri 
hazırlamıştır. 

İbrahim Ehem’in hizmetleri İkinci Dünya Savaşı sırasında da sürmüştür.  
1941 yılından itibaren vitamin kapsülleri hazırlamağa başlamıştır.  Ayrıca 
karaciğer ekstreleri üretmiştir. İbrahim Ethem İbrahim 1943’te öldükten 
sonra çocukları kimyager Rasin Ulagay, eczacı Nezih Ulagay ve Kimyager 
Suat Ulagay babalarının laboratuarını geliştirmişler ve Cumhuriyet 
döneminde ilaç sanayi ve kozmetikleri açısından önemli hizmetler 
vermiştir. Ayrıca ilk Türk kodeksinin hazırlanmasında da onlar önemli 
hizmetler vermişlerdir.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı (1887-1973) da İbrahim Ehem gibi,  
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de ilaç sanayinin yeni temellerinin 
atılması ve gelişmesi açısından önemli rol oynamış ve bu fonksiyonunu 
hâlâ ilgi alanını geliştirip, genişleterek sürdürmektedir. 

Onun ölümünden sonra onun oğlu Nejat Eczacıbaşı ve Nevzat Eczacıbaşı 
ve daha sonra Bülent Eczacıbaşı ilaç üretimi ile ilgili fabrikalarını 
kurmuşlar, ancak sadece ilaç sanayindeki ürünlerinin yanı sıra, porselen 
sanayinde de üretim yapmışlardır. 


