
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, Devrimleri, İlkeleri ve Kişilik Özellikleri 
başlıklarında toplanan dört bölümdeki tarihi bilgilere; anılar, ilginç 
bilgiler, söyleşiler ve şiirler eşlik ediyor. Atatürk’ün askerî, siyasî ve 
kültürel alanlarda yaptığı yenilikleri hangi düşünceden yola çıkarak 
gerçekleştirdiğini, geleceğe yönelik bakış açısını irdelerken, okura 
birçok alanda yeni bakış açıları kazandırıyor. Atatürk’ün kitap 
sevgisine, doğaya yaklaşımına değiniyor; güzel sanatların bir topluma 
katacağı evrensel değerleri anlatıyor; bir liderin genel kültüre neden 
önem vermesi gerektiğine işaret ediyor. Cumhuriyetin ilanının önemi, 
ilk meclisin açılması, kadın hakları gibi konulara değinirken devrimlerin 
o döneme göre neden gerekli olduğunu, hangi amaçlarla yapıldığını 
sade ve açık bir anlatımla dile getiriyor. 

Atatürk’le Birlikte Düşünelim
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, kişiliği ve düşünce dünyasını, Cumhuriyet 

devrimlerini, ilkelerini; “Biliyor musun?” sayfaları, şiirler, fotoğraflar, anılar, özlü 
sözler ve bulmacalar gibi etkinliklerle anlatan bir atölye kitabı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sanatsal, düşünsel, 
yaşamsal gereksinimleri 
karşılayacak olanakları 
sağlayan Cumhuriyet 
devrimlerini yeniden gözden 
geçirirken, Atatürk’ün 
kişiliğinde insanlığın ilham 
verici, yaratıcı değerlerinin 
dünya ile nasıl paylaşıldığını 
anlatılıyor. 

• Mustafa Kemal Atatürk’ün 
azminden, çevreciliğinden, 
vatan sevgisinden, 
sabrından, bağımsızlık 
ilkesinden, sanatsever 
yönünden ipuçları 
verirken, yaratıcı düşünme 
becerilerini yazı yoluyla 
geliştirmek için olanak   
     sağlıyor.

1. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini 
gösteren işaretler nelerdir? Siyasî ve 
kültürel özellikleri bir ülke ile ilgili bize 
hangi fikirleri verir?

2. Atatürk devrimlerinin temelinde 
yatan düşünce nedir? Devrimler 
olmasaydı, günümüzde neler farklı 
olurdu?

3. Cumhuriyetin kazanımlarını 
korumak, devamlılığını sağlamak 
için bireylerin üzerine düşen görevler 
nelerdir?

4. Atatürk’ün ilkelerinin ortak özellikleri 
nelerdir? Topluma yön veren liderlerin 
ilkelerini şekillendiren düşünceler nedir 
ya da ne olmalıdır?

5. Atatürk’ün, kitapta yer almayan 
başka hangi kişilik özellikleri olabilir? 
Başka ne eklenebilir?

1. Atatürk’ün okuduğu kitaplar, 
onu hangi alanlarda etkilemiştir? 
Atatürk’ün okuduğu ve yazdığı diğer 
kitapları da araştırarak, düşünce 
şeklini nasıl etkilediğini anlatın. 

2. “Toprak en yumuşak başlı arkadaştır. 
Ne istenirse verir. İstemesini bilmek 
gerekir,” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu 
sözü açıklayan bir kompozisyon yazın.

3. Atatürk’ün yaptığı devrimler 
olmasaydı, toplum bugün hangi 
alanda, hangi durumda olurdu?  
Soruyu açıklayan detaylı, yazılı ve 
resimli bir çalışma hazırlayın. 

4. Günümüzde eğitim, kültür, kadın 
hakları, çocuk hakları vb. alanlarda 
yenilik yapılması gerektiğini 
düşündüğünüz noktalar var mıdır?  
Bu yenilikler nelerdir? Hedefi, vizyonu, 
iş bölümü ve programı olan bir proje 
hazırlayın. 
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