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Atatürk’ün bilime ve sanata verdiği önemin sayesinde 
ülkemiz ne gibi kazanımlar elde etmiştir? 



ATATÜRK’ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEM: 
Bu konuya girmeden önce bilimin kısa tanımını yapalım. 

Bilim; evrenin yapısının ve hareketlerinin 
birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde 

incelenmesini kapsayan çalışmalar bütünüdür. 



ATATÜRK DİYOR Kİ: 

Atatürk “Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir 
dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle 
ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk 
ve mutsuzluk anlayışların bile değişiyor. Böyle bir 
dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini 
iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkar etmek 
olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve 
başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra 
beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen 
üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar “ sözüyle bilime verdiği 
önemin özetini zaten bizlere sunmaktadır.  





Atatürk’ün devrimlerinin temellerinden olan ve sanat ve 
bilimsel düşüncenin temeli olarak gördüğü laiklik 

ilkesini nasıl tanımlarsınız? 



LAİKLİK  
En yaygın tanımı; din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrılmasıdır. Ancak bu tanım laiklik ilkesini tam 
anlamıyla anlatmada yetersiz kalmaktadır. Laiklik din 
ve vicdan özgürlüğünün yanında kişilerin inanmama 

özgürlüğünü de kapsar. Devletin dinlere eşit mesafeli 
olmasını öngörür. Laik ülkelerde devletin resmi dini 

olmaz. Ayrıca demokrasi kavramı da laikliği 
kapsamazsa içi boş bir kavram olur. Laikliğin tam 

olarak işletilemediği geri kalmış ülkelerde, dini siyasete 
alet etme ve din sömürüsü yaygınlıkla görülür. Bu tür 

geri kalmış toplumlarda yurttaşlık bilinci yerine bir 
kişinin tebaası olma arayışı yaygındır. Laiklik 

çağdaşlığın ön koşuludur. Nitekim Atatürk’te laikliği 
“adam olmak” diye nitelemiştir. 



ATATÜRK’ÜN BİLİMSEL GELİŞME İÇİN YAPTIKLARI 

   Harf devrimini gerçekleştirmiştir. Türkçeye yapı 
olarak uymayan ve öğrenimi zor olan Arap 
alfabesi kaldırılmış ve öğrenilmesi daha kolay 
olup dilimize daha uygun olan Latin harfleri kabul 
edilmiştir. Böylece okuma yazma oranı kayda 
değer bir biçimde artmıştır.  

 



1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla Türk Antropoloji 
Enstitüsü kuruldu. 



Hitler Almanya’sından kaçan Yahudi bilim adamları 
Türkiye’ye davet edilmiştir. Bunlardan biri de Albert 
Einstein’dır.  

 



1925’te Kayseri’de uçak fabrikası kurulmuştur. 



Kırsal kesimlere bilim ve sanat eliyle devrimleri 
benimsetmek amacıyla Köy Enstitüleri kurulmuştur. 

 



Tekke, zaviye ve türbeleri kapatarak halkı 
hurafelerden arındırıp akılcı düşünmeye sevk etmiştir.  
 



Türkçede yabancı kökenli sözcüklerin 
boyunduruğundan kurtarmak amacıyla Türk Dil 
Kurumu’nu kurmuştur. Türkçenin bilim dili haline 
gelmesinde büyük katkısı olmuştur. 

 



1931 yılında Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. 

 



Cumhuriyetin geleceği olarak gördüğü genç kuşakları 
aydınlatmak için bizzat kendisi “Vatandaş için medeni 
bilgiler” kitabını yazmıştır. 

 



1936 yılında Türk geometri terimleri kullanarak 
“Geometri”  kitabı yazmıştır. 



ATATÜRK’ÜN SANATA VERDİĞİ ÖNEM 

 



Atatürk’ün ülkenin önemli heykel dikmesinin ve çeşitli 
ressamlara portresini yaptırıp çeşitli kamu binalarına 

astırmasının nedeni sizce nedir?  



        İbrahim Çallı, Atatürk Portresi, TÜYB, 1935 



Mihri Müşvik, Atatürk Portresi, TÜYB, 1922 



Feyhaman Duran, Atatürk Portresi, TÜYB, 
1934 



Krippel’in yaptığı Ankara Ulus anıtı 



Pietro Canonica’nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı  



Yanıt: Bunun en önemli nedeni, ulusa güzel 
sanatları sevdirmek ve benimsetmektir. 



Atatürk ulusal kültürümüzü geliştirmek için ayrıca 
ülkemize başta Etnografya Müzesi, İstanbul Resim 
Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi olmak 
üzere bir çok müze açtırmıştır. 

 

ATATÜRK’ÜN SANATA VERDİĞİ ÖNEM 



Cumhuriyet döneminde, 1926’da açılan Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde bir resim bölümü faaliyete geçirildi.  
 



Sahne sanatlarının en zoru olan Opera konusunda 
öncülük eden, Türk sanatçılarını arkalayan da 
Atatürk’tür. İran Şahı’nın Türkiye’yi ziyaretinde 
oynanmak üzere bir eser hazırlatmıştır. 



Atatürk döneminde heykel alanında yapılan
çalışmalar adeta devrim niteliğindeydi. Sanayi nefise
mektebinde heykel bölümü olmasına karşın ciddi bir
çalışma ortaya çıkmamıştı. Cumhuriyet ile birlikte
durum değişti. Türkiye’nin dört bir yanında Atatürk
heykelleri açıldı.



1927 Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne dönüştürüldü. Resim öğrenimi için 
Avrupa’ya öğrenci gönderildiği gibi yabancı 
hocalardan da yararlanıldı. 



SONUÇ 
 

Atatürk son derece ileri görüşlü, olayları iyi tahlil eden, 
tarihten ders almasını bilen, çok okuyan ve en önemlisi 

gerçekçi bir dahiydi. Bir ulusun bilim ve sanattan yoksun 
bir şekilde yaşayamayacağını çok iyi anlamıştı. Değişime 

ve gelişmeye ayak uyduramayan toplumların geleceği 
olmayacağını çok iyi öngörmüştü. Yapmak istediği bizleri 
tebaadan ulusa çevirmekti. Yani egemenliği bir kişiden 

alıp tüm topluma yansıtmaktı. Bunun da bir kültür 
devriminden geçtiğini biliyordu. Cehaletle savaşımın en 

önemli araçlarından ikisi de sanat ve bilimdi ve o da 
bunun bilincindeydi.  



     SÖZLÜK 

Akılcılık: Bilginin tek kaynağının akıl(us) olduğunu savunan akım. 

Antropoloji:  
insan bilimidir. Antropologlar tüm toplumları, kültürleri, insan kalıntılarını ve 
fiziksel, biyolojik yapılarını inceler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını 
araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasına 
yardımcı olur.  

Tekke: Tarikattan olanların bulundukları, ibadet ve tören yaptıkları bir yapı. 

Zaviye: Tekke gibi tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapı.

Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
manevi değerler.  

Enstitü: Özel konularda araştırma yapmak için oluşturulan kurumlardır. 
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