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Ç) CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE EĞİTİM VE BİLİM



5.5. Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler



• Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin henüz sonuçlanmadığı 

bir ortamda Maarif Kongresi’ni (1921) toplayarak eğitime 

ve bilime büyük önem verdiğini göstermiş, bu kongrede 

yaptığı konuşmada Türkiye’nin millî bir eğitim sistemi 

kurması gerektiğini vurgulamıştır.



• 1922 yılı Ekim ayında Bursa’da öğretmenlere seslenirken; 

“Milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile fikri terbiyesinde 

rehberimiz ilim ve fen olacaktır… İlim ve fen nerede ise oradan 

alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için 

kayıt ve şart yoktur.” demiştir.



• Millî Mücadele kazanılıp 29 Ekim 

1923’te Cumhuriyet ilan edildikten 

sonra, siyasi ve ekonomik alanlarla 

birlikte hukuk ve kültür alanlarında da 

birçok değişim yaşanmıştır. Atatürk, 

tebeşiri eline alarak kara tahtanın 

başına geçmiş, Başöğretmen unvanıyla 

halka ders vermiş ve halkın eğitim 

düzeyinin yükselmesi için özel çaba sarf 

etmiştir.



• Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin temel hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi ve hedefe ulaşacak eğitim politikalarının tespit 

edilmesi için 1924-1934 yılları arasında altı defa rapor hazırlatmıştır. 

Bu raporlar doğrultusunda eğitimin çağdaş ilkeleri ortaya çıkarılmaya 

çalışılmış, böylece eğitimin yaşanılan çağa uygun, laik, akılcı, bilimsel, 

karma, disiplinli ve işe yarar olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.



• Eğitimin ülke kalkınmasını hedeflemesi ve kendine güven duyan 

nesiller yetiştirmesi gerektiği vurgulanmış, eğitim ülküsünün 

Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine 

uygun olması kararlaştırılmıştır.
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• Cumhuriyet Dönemi’nde çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal 

gelişimlerinin iyi yönde gerçekleşmesini sağlamak ve çocukları temel 

eğitime hazırlamak amacıyla okul öncesi eğitime büyük önem verilmiştir.

• Bu dönemde ilköğretim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1924 

Anayasası’nda ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu karara bağlanmış, bu 

kararla ilköğretim yaygınlaştırılarak herkesin okuryazar olması için 

çalışılmıştır.



• Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ülkede yaklaşık 72 ortaokul 

mevcuttu. 1927-1928 öğretim yılında bazı ortaokullarda karma eğitim 

uygulanmaya başlanmış, ortaokulların sayısının artırılması için 

çalışmalar yapılmıştır. Atatürk zamanında yapılan bu çalışmalar 

sonucunda, o dönemdeki ortaokulların sayısı %100 oranında artmıştır. 
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• İdadî ve sultaniler, 1924 yılında üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere 

dönüştürülmüştür. 1924’te Türkiye’deki toplam lise sayısı 23 iken, 

Atatürk Dönemi’nde bu sayı %300 oranında artmıştır. Bu dönemde 

Atatürk, bazı ders kitaplarının yazımı ve bu dersleri verecek 

öğretmenlerin yetiştirilmesi ile yakından ilgilenmiştir.
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Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde mesleki ve teknik eğitim yeteri 

kadar gelişmemişti. Mesleki ve teknik okulların gelişerek Türk 

toplumunun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirilmesi için 

araştırma ve çalışmalar başlatılmış, bu amaçla 1927 yılında akşam 

ticaret okulları açılmıştır. 

Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Kız sanat okullarının ismi bu tarihten itibaren Kız Enstitüsü olarak 

değiştirilmiş ve kız sanat okullarının sayıları artırılmaya çalışılmıştır. 

1928-1929 öğretim yılında bölge sanat okulları bünyesinde akşam 

erkek sanat okulları bölümü açılmıştır. Bu okulların sayısı her geçen 

yıl artmış ve 1938 yılında bu okulların sayısı 64’ü bulmuştur.
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• Atatürk Dönemi’nde bilimsel ve kültürel 

gelişmelere öncülük etmek ve çağdaş bir 

yüksek öğretim oluşturmak amacıyla, 

1933 yılında üniversite reformu 

yapılmıştır. Bu reform ile birlikte İstanbul 

Üniversitesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, 

Orman Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi gibi üniversiteler açılmış, 1938 

yılına gelindiği zaman üniversite ve 

yüksek okul sayısında %189 oranında bir 

artış sağlanmıştır.



Yeni Türk harflerinin kabulünden sonra eğitim seferberliğine daha fazla önem 

verilmiş, yeni harfleri tanıtmak ve halkın okuma yazma oranını artırma 

amacıyla millet mektepleri açılmıştır (1928). Halkevleri, 1912 yılında kurulan 

Türk Ocakları’nın yerini almış, Atatürk şehirlilerden köylülere kadar herkesin 

ilmî ve fikrî gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni halk evlerinin kurulmasını 

istemiştir (1932). Bu konudaki çalışmaları bizzat takip eden Atatürk, birçok 

halk evini de ziyaret etmiştir. Halk evleriyle ilgili kendisine sorulan bir soruya 

“Mutluyum, çünkü başardım.” diye cevap vermiştir.



16.02.2021www.tariheglencesi.com



• Cumhuriyet Dönemi’ndeki bilimsel çalışmalar daha çok astronomi, 

matematik ve fizik alanlarında yapılmıştır. Astronomi çalışmalarında Fatin 

Gökmen (1877-1955) dikkat çeken isimlerdendir. Kandilli Gözlemevi’nin 

kurucusu ve ilk müdürü olan Fatin Gökmen, 1911 yılında Kandilli 

Gözlemevi’nde ramazanın başlangıcının belirlenmesi konusundaki 

çalışmaları ile dikkat çekmiştir. 1936 yılında Türk Takvimi adlı eserinin 

yanında, Eski Hitay Takvimi ve Eski Türklerde Heyet ve Takvim gibi eserler 

yazmış, ayrıca Astronomi ile ilgili çeşitli eserler de kaleme almıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim

Fatin Gökmen (1877-1955) 



• Bu dönemde matematik alanındaki çalışmaları ile öne çıkan Cahit Arf

(1910-1997), cebirsel denklemler üzerinde yoğunlaşırken özel hâller 

problemini çözmüştür. Hasse Arf Teoremi ile sadece Türkiye’de değil 

dünyada da tanınmış olan Cahit Arf, sentetik geometri problemlerinin 

cetvel ve pergelle çözülebilirliği konusunda çalışmalar yapmıştır. Cahit Arf’ın

uzaydaki düzlem eğrileri ile ilgili çalışmaları da vardır. 

Cahit Arf (1910-1997)



• Cumhuriyet Dönemi bilim insanları arasında yer alan Behram 

Kurşunoğlu (1922 - 2003), nükleer fizik üzerinde yoğun çalışmalar yapmış 

ve atom fiziği üzerine çeşitli makaleler yazmıştır. Orhan Asım Barut 

(1926-1994) ise matematik, kuramsal fizik, yüksek enerji fiziği ve 

parçacık fiziği konularındaki çalışmalarıyla tanınmış, protonla ilgili olarak 

maddenin yapısını, elektron ve nötronlar arasındaki elektromanyetik 

etkileşimi bağlayan Basit Madde Modeli’ni geliştirmiştir.
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Orhan Asım Barut
Behram Kurşunoğlu



• Fizik konusunda atomların çekirdeğindeki parçacıkların etkileşimi ile nötron, 

proton ve mezon gibi parçacıkların davranışlarını inceleyen Feza Gürsey

(1921-1992), bu çalışmasıyla “Linear Olmayan Sigma Modelleri” adı verilen 

ikili simetri görüşünü geliştirmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde kimya alanında 

yaşanan gelişmelere İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Kimya Enstitüsü öncülük 

etmiştir. Bu dönemde kimya alanında çalışma yapanlar arasında Sedat Bey, 

Mehmet Arif Bey ve Ali Rıza Bey gibi bilim insanları da vardır.

Feza Gürsey



• Cumhuriyet Dönemi’nde tıp konusunda da önemli gelişmeler olmuştur. Bu 

konuda çalışmalar yapan önemli bilim insanlarından bazıları şunlardır. Deri 

hastalıkları üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Hulusi Behçet (1889-1948), 

kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı’nı keşfetmiştir. Prof. Dr. Akil Muhtar 

Özden, Santonin Testi’yle Avrupa tıp literatürüne geçmiştir. Yine Prof. Dr. 

Mazhar Osman psikiyatri konusunda kendi ekolünü oluşturmuştur. 

Prof. Dr. Akil Muhtar Özden
Prof. Dr. Hulusi Behçet 



• Tarih Bilimi’nde ise, daha çok Osmanlı Devleti ile ilgili çalışmalarıyla 

tanınmış olan ve 25’ten fazla kitap, 300’den fazla makale ile ömrünü tarih 

araştırmalarına vakfeden Halil İnalcık (1916-2016) ön plana çıkmıştır. Kemal 

Haşim Karpat (1923-2019), siyaset bilimcidir. 20 ülkede yayımlanmış 130 

makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları 

Cemiyeti'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış, Orta Asya Cemiyeti'ni 

(ACAS) kurmuştur.
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Halil İnalcık Kemal Karpat
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