
Dünyayı Değiştiren İnsanlar
ATATÜRK



“Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler hepiniz gelece in bir gülü, ğ
yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! 
Memleketi asıl aydınlı a bo acak ğ ğ
sizsiniz. Kendinizin ne kadar 
mühim, kıymetli oldu unuzu ğ
dü ünerek ona göre çalı ınız. ş ş
Sizlerden çok eyler bekliyoruz.ş ”



Mustafa, 1881 yılında, bir 
bahar günü Selanik’te bu 
pembe evde doğdu. Annesi 
Zübeyde Hanım ve babası 
Ali Rıza Bey’di.

Mustafa’nın Makbule 
adında bir kız kardeşi vardı. 
Onunla çok iyi anlaşırdı. 
Okul çağı geldiğinde 
Mustafa Şemsi Efendi 
İlkokulu’na başladı.

Genç bir delikanlı olan 
Mustafa asker olmak 
istiyordu. Asker yetiştiren 
Askeri Rüştiye yani askeri 
okulun sınavlarına girdi ve 
başarılı oldu.  
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KOMUTAN 
ATATÜRK

Mustafa Kemal okuldan 
başarıyla mezun olmuş ve 
ülkenin içinde bulunduğu 
zorlu koşullar gereği üstüne 
düşen görevleri hemen 
yerine getirmek için 
çalışmaya başlamıştır.

Atatürk çok çalışkan bir 
askerdi. Onun yanında olan 
tüm erler ve komutanlar 
ona güvenirdi. Acele etmez, 
kararlarını düşünerek 
verirdi. Bir karar vermeden 
önce yanındakilere danışır, 
onlardan fikir alır sonra 
karar verirdi.

Baş Komutan Atatürk diyor 
ki “Çocuklarımızı artık 
düşüncelerini hiç 
çekinmeden açıkça ifade 
etmeye, içten inandıklarını 
savunmaya, buna karşılık da 
başkalarının samimî 
düşüncelerine saygı 
beslemeye alıştırmalıyız.” 
 Büyük bir komutan olan 
Atatürk düşüncelerimizi 
ifade etmemizi ve 
diğerlerinin düşüncelerine 
saygı göstermemizi 
öğütlemiştir.                             
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OKUYAN 
ATATÜRK

Atatürk çok okurdu. Nereye giderse gitsin yanında farklı konulardan kitaplar 
olurdu. Fırsatını bulur bulmaz hemen kitabını alır, okumaya başlardı. Trende, 
vapurda hatta bir ağacın altına oturup kitabını okur, kitap okurken tüm dikkatini 
kitabına verirdi. Bazı sayfaları iki kere okur daha iyi anlamaya çalışırdı. 

Atatürk bir kitap okurken yanında bir not defteri ve kalemi olurdu. Okuduklarını 
daha iyi anlamak, kendi düşüncelerini pekiştirmek ve kitaba geri döndüşünde 
daha hızlı hatırlamak için kitabının yazısız kısımlarına   ya da not defterine kısa 
notlar alırdı.     

Atatürk 57 yaşında yaşama veda ettiğinde tam  3397 kitap okumuştu. 
Kütüphanesinde Farsça, Fransızca, Almanca, Rusça ve İlgilizce kitaplar vardı. Yani 
farklı dillerde yazılan eserlere de merak gösterir, okumaya çalışırdı.
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YAZAN 
ATATÜRK

Atatürk çok yazardı çünkü insanın düşünceleri üstünde çalışması için yazması 
gerekir. Kitaplar hakkında aldığı notları zaman zaman gözden geçirirdi. Böylece 
bilgilerini tazeler, unutmazdı.

Atatürk düşüncelerini yazar, yazdıkları üstünde çalışır, değiştirmesi gereken 
yerleri değiştirirdi. Hatalı olduğunu düşündüğü bir sözcük ya da satırın üstünü 
çizer, düzeltmeyi yerinde yapardı.

Gençliğinde şiirler yazmış. Kurtuluş Savaşı ertesinde Türkiye Cumhuriye’tinin 
çocukları için yaptıklarını anlatan Nutuk adlı eserini kaleme almıştır. Geometri 
hakkında dahi yazdığı bir kitap vardır.

Her gittiği yere defter, kalem ve kitaplarını götürür, çalışmaya ara vermek aklına 
bile gelmezdi.  
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Atatürk okurken yanında bir
not defteri bulundurur ya da
kitabın üstüne yazardı.

Yazarken önce taslak hazırlar sonra bu 
yazılar üstünde  çalışır, son halini alınca
temize geçirirdi. 



ANLATAN 
ATATÜRK
Atatürk düşüncelerini ifade 
etmenin önemini bilirdi. 
Büyük insanlar düşüncelerini 
hem yazarak hem de 
konuşmalar yaparak 
anlatırlar.

Atatürk çok başarılı bir 
konuşmacıydı. Kendisini 
dinleyenlere sözlerinin 
doğruluğuyla güven verirdi. 
Yapılması gerekenleri anlatır 
ve bir öğretmen gibi adım 
adım gidilecek yollar, 
karşılaşılacak engellerle ilgili 
bilgi verirdi.

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden 
milletvekillerine önce 
Kurtuluş Savaşı’nın nasıl 
kazanılacağını sonra da 
Türkiye Cumhuriyetini nasıl 
kurulup, eğitimin, sanayinin 
ve bilimin nasıl 
ilerletileceğini anlatmıştır.

Atatürk konuşmalarını önce 
yazar ve bu yazılar üstünde 
çalışırdı. Herbir konuşması 
bir ders niteliğindedir.
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SANAT SEVER 
ATATÜRK

Atatürk sanata eğitime verdiği kadar büyük bir önem verirdi. O, sanatın önemi 
hakkındaki düşüncelerini şu cümleyle anlatmıştır:  “Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Sanata katkısı olmayan ve sanatçı 
yetiştirmeyen milletlerin yaşamak için gereken en önemli kaynaklarını 
kaybettiklerini Atatürk böyle anlatır.

Sanatın her alanıyla ilgilenirdi. Resim ve heykel, müzik, edebiyat, mimarlık, dans 
ve tiyatro onun hayatında hep önemli bir yere sahip olmuştur. Müzeleri ve sanat 
galerilerini gezerdi. Gezerken sorular sorar ve eserin ayrıntılarını öğrenmeye 
çalışırdı. Kendisi edebiyatla yakından ilgilenir, şiirler yazardı. Dans etmeyi de çok 
sever hem geleneksel Türk oyunlarını hem de batı danslarını bilirdi. Türk 
çocuklarının da kendisi gibi sanat konusuna bilgili olmalarını istemiş, sanatçılar 
yetiştirmek için okullar açmıştır.
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İlk devlet resim ve heykel 
müzesini gezerken
İbrahim Çallı'dan bilgi alıyor.
20 Eylül 1937

Atatürk dans etmeye önem verir 
ve çok zarif dans ederdi.
 Atatürk ve Afet Hanım İzmir 
Vapuru'nda dans ederken 
(27 Ağustos 1934)



ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI 
KİTAPLARDAN BAZILARI

Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine 
Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15-20 
Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci 
Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan 
tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır. 
Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri 
belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak 
yayınlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı 
da yapılmıştır.
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"Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları" adlı kitap 
Prof. Dr. A. Afetinan tarafından ilk kez 1930'da 
"Vatandaş İçin Medeni Bilgiler" adıyla yayımlanmıştır. 
Art arda baskıları yapılan ve uzun yıllar ortaokullarda 
ders kitabı olarak okutulan "Vatandaş İçin Medeni 
Bilgiler" in büyük çoğunluğu Atatürk'ün doğrudan 
doğruya kendisinin kaleme aldığı belgelere 
dayanmaktadır...

Atatürk'ün ölümünden bir buçuk yıl kadar önce kendi el 
yazısı ile yazdığı Geometri Klavuzu ( 1936 - 1937 ), dil, 
bilim, kültür ve eğitim açısından çok önemli, çok değerli 
bir çalışmadır.



Sihirli Bahçe Montessori Okulu

Ata’ya saygılarımızla.
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