
"Küçük hanımlar, küçük beyler; 
Sizler, hepiniz, geleceğin bir gülü,

yıldızı ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa

boğacak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli,

değerli olduğunuzu düşünerek
ona göre çalışınız.

Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk
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Türk'üm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem;

küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak,
yurdumu, milletimi

özümden çok sevmektir.
Ülküm;

yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk;

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe
durmadan yürüyeceğime and içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türk'üm diyene...

“Emanet Ettiğin Vatanın Bekçileriyiz”



Sevgili
Çocuklar 

Gerçek bir milli mücadele sonucu
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

bu eşsiz toprakları, siz çocuklara emanet 
ettiğinde, kendinden ve sizden çok emindi.

Geleceğin en kuvvetli umudu O’nun için sizler 
oldunuz. Atatürk, dil, din, ırk ayırt etmeksizin 
dünyadaki tüm çocuklara bir gün armağan 
etti. Bağımsızlığın en önemli tarihlerinden

23 Nisan’ı, Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı olarak ilan etti.

Ben, dedesi İstiklal Savaşı’nda gazi olmuş bir 
kişinin torunuyum. O muazzam yıllar hakkında 

dedemden çok hikaye dinledim.
Atatürk’ün başardığı zaferi ve gösterdiği 

komutanlık dehasını, tüylerim
diken diken olmuş şekilde dinlediğimi

çok net hatırlıyorum.
Çocukları çok seven Atatürk’e karşı

benim içimde anlatılamaz bir hayranlık ve
şükran duygusu vardı, o yıllarda.

Bu duygu gittikçe de kuvvetleniyor.
Atatürk’ü okumaktan çok, Atatürk’ü derinden 

anlamanın bizi yarınlara taşıyacak
en önemli bilinç olduğunu biliyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nızı kutluyor; sizler için 

hazırlanan Atatürk ve Çocuklar
isimli kitabını heyecanla

okumanızı diliyorum.

 

 

Sizleri çok seviyorum.

EKREM İMAMOĞLU
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI



Atatürk
Çocuklara

Değer
Verirdi 

Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip, 
Atatürk’e ardında nasıl bir miras 

bırakacağını sorar ve
Atatürk cevap verir.

“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 anlayışları bile değişiyor.
Böyle bir dünyada asla değişmeyecek 

hükümler getirdiğini iddia
etmek, aklın ve bilimin gelişimini

inkâr 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.“

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK



Atam 
Acını duydum,

Dünyaya geldiğim an,
Ben nasıl yanmayam,
Yas tutar bütün cihan,
Ankara’dadır Kabrin,
Fakat değilsin yatan,
Sen kalpleri fetheden,

Kalplerin fatihisin,
Bütün tarih boyunca,

Türklerin ÖNDERİSİN...



Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı
Sayın Elif Necla Türkoğlu’na

1962 yılında küçük bir öğrenci iken 
öğretmeni bir ödev verir.

Ödev, o güne dek hiç okunmamış bir 
Atatürk şiiri bulmalarıdır ve

hiç okunmamış şiiri bulan öğrenci,
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde

şiiri okuyacaktır.
Elif Hanım, bulduğu tüm kitapları 

karıştırmasına rağmen
şiiri bulamaz. O yıllarda bilgisayar ve 

internet olmadığı için
çocuklar ödevlerini kitaplardan 

araştırarak yaparlardı.
Şiiri bulamamanın hüznüyle uyuyan

Elif Hanımı sabah
bir sürpriz beklemektedir. 

Okul çantasının üzerinde, babası
İsmet Demir Uluç tarafından

yazılmış bir Atatürk şiiri durmaktadır.
Şiiri sevinçle öğretmenine götürür ve 

törende okur.
O gün ezberlediği Atatürk şiirini,

üzerinden elliüç yıl
geçmesine rağmen unutmaz. 



Atatürk
Çocuklara
Çok Değer

Verirdi 
Çocukların eğitiminin ne kadar önemli 

olduğunu her fırsatta vurgulardı.
Çocuk demenin, gelecek demek olduğunu

bildiği için ülke geleceğine yatırımın,
çocuğun eğitiminden geçtiğini birçok

konuşmasında söyledi.
22 Eylül 1924 tarihinde Samsun’da 

öğretmenlere şöyle seslendi;
“Dünyada her şey için, medeniyet için,

hayat için, muvaffakiyet için
en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

İlim ve fennin haricinde mürşit aramak 
gaflettir, cehalettir, delalettir.“
Medeni bir toplum olmak için

bilime ne kadar önem vermemiz
gerektiğini doksan yıl önce söylemiş ve 

gelecek nesillere bıraktığı mirası açıklamıştır.
“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet,

hiçbir donmuş ve kalıplaşmış
kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım
ilim ve akıldır.“



Atatürk, bilgisizlik ve cehaletin milletimize 
zarar vereceğini söylemiştir.

Bu yüzden eğitime önem vermiş, 
gençlerin ve çocukların hepsinin bilgiyle 

donanmaları için alfabeyi
daha kolay öğrenmeleri gerektiğini

fark etmiş ve Latin Harflerine çevirmiştir.
Atatürk’ün başarılı bir asker, ileriyi gören 

bir devlet adamı ve zamanın ötesinde
bir düşünce insanı olmasının temel

nedeni okuduğu kitaplardır.
Atatürk’ün daima yanında olan 

arkadaşları, kitap sevgisine
şahit olmuşlardı. 

Atatürk’ün bir kitabı merak ettiğinde
bitirmeden uyuyamadığını

arkadaşları anlatır.
Cumhuriyet’in ilanına kadar savaş 

nedeniyle sürekli Anadolu’yu
gezen Atatürk’ün en büyük hayali,

evinde kurduracağı kütüphane olur.
Ankara’ya yerleştikten sonra 

Keçiören’deki köşkünde bir
kütüphane yaptırmıştı. Daha sonraki 
yıllarda Çankaya’da yapılacak olan
köşk için mimardan iki özel istekte 

bulunmuştu; geniş ve ferah
yemek odası ve büyük bir kütüphane...
Atatürk, kütüphanede saatlerce çalışır; 

kitap okur; notlar alırdı.
Atatürk’ün hizmetinde bulunan 

Cemal Granada bir anısını
şöyle anlatır;



Bir gün, yine Atatürk tarihle ilgili
 kalın bir kitap okuyordu.

Kitaba öylesine dalmıştı ki çevresiyle
hiç ilgilenmiyordu. 

Bir sürü devlet meselesi dururken Atatürk’ün 
saatlerce kitap okuması

Vasfi Çınar’ın canını sıkmış olmalı ki 
dayanamayıp seslendi;

-Paşam, tarihle uğraşıp zihninizi yormayınız, 
19 Mayıs’ta Samsun’a

kitap okuyarak mı çıktınız?
Atatürk, Vasfi Çınar’a gülümseyerek

cevap verdi:
-Ben çocukken fakirdim.

İki kuruş elime geçse bir kuruşunu
kitaba verirdim. Eğer böyle yapmasaydım 

vatanım için bu yaptıklarımın hiçbirisini 
başaramazdım.

Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında
37 ve tüm hayatı boyunca ise 3 bin 997 kitap 

okuduğu biliniyor.
Kitap okumanın önemini çok iyi bilen Atatürk, 

çocuklar için bir de kitap hazırlamıştır. 
Geometri terimlerine daha kolay hatırlanabilir 

Türkçe isimler yazmıştır.
Nutuk, Atatürk’ün yazıp gençlere bıraktığı ve 
yaptıklarını anlattığı yol gösterici bir kitaptır.

Atatürk çocuklara ve gençlere çok önem 
vermiş bir liderdi.

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuklara 

armağan etti ve 23 Nisanlar her yıl
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak 

kutlanmaktadır.



“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek 
ve sürdürecek olan sizsiniz“

Çocukların, geleceğin bekçileri olduğunu 
her fırsatta dile getirdi ve Cumhuriyeti

onlara emanet etti.
Bütün dünyanın hayranlık duyduğu

bir liderdi.
Atatürk’ün Belçika, Pakistan, Meksika, 

İsrail, Hollanda, Yeni Zelanda,
Venezuela, Küba, Romanya, Şili ve

birçok başka ülkelerde
heykeli yapılmış ve meydanlara 

konmuştur.
Ölümünden sonra dünyadaki

bütün ülkeler, onun üstün
yeteneklerini ve liderliğini öven

haberler yapmıştır.
Atatürk’ün yemek masasında daima, 
kâğıt, kalem, yazı tahtası bulunurdu. 

Konukları arasında çocuklar da olurdu.
Hep birlikte sohbet eder; notlar alırdı.

Atatürk’ün çocuklar ile ilgili yaptığı 
çalışmaları, diğer ülkelere
yol gösterici ışık olmuştur.

1924 yılında, Çocuk Hakları Bildirgesi’ni 
imzalayan beş devlet adamından biri 

Atatürk’tü.
Savaş yıllarında, yollarda aç sefil bir 

halde bulduğu annesiz babasız 
çocuklarla ilgilenmiş; onların karınlarını 

doyurup para verip kalacak yer 
ayarlanması talimatını vermişti.



Birinci Dünya Savaşı’nda,
Doğu Anadolu’da görev yaptığı

sırada tuttuğu hatıra defterinde yetim ve
aç kalmış çocukları da yazmıştır.

Bir anısında şöyle yazar;
“Yollarda birçok göçeni gördük;

Bitlis’e dönüyorlar.
Hepsi aç sefil... Dört beş yaşlarında

bir çocuğu, ana babası yol üzerinde terk etmiş.
Çocuk, bir karı kocanın peşine takılmış;
ağlayarak onları geriden takip ediyor. 
Kendilerine çocuğu niçin almadıklarını 

sordum. Bizim evladımız değildir, dediler.“
Atatürk, yolda perişan halde gördüğü

çocuğu almayan aileye kızmış ve
bu olay onu öylesine etkilemiştir ki
hatıra defterine duygularını yazar.
Atatürk, Doğu Anadolu’daki görevi

sırasında yolda bulduğu İhsan ve Ömer 
adında iki çocuğu yanına alır; bakımlarını

sağlar; onlara boş zamanlarında
şiirler ezberletir.

Hatıra defterinde yazdıklarına göre Atatürk, 
Birinci Dünya Savaşı’nda iki çocuğu daha 

evlatlık almıştır. Bu çocuklardan
biri olan Van’dan aldığı Abdürrahim’i,

annesi Zübeyde Hanım’ın yanına
göndermiştir. Eğitimi için Avrupa’ya da

yollamıştır.
Abdürrahim Tunçok, 1991 yılında
bir gazeteciye verdiği cevapta

“Ben ailem olarak Annem Zübeyde Hanımı, 
ablam olarak Makbule Hanımı ve

Paşamızı tanıdım. Kendimi, daima Atatürk’ün 
ve bu ailenin çocuğu olarak kabul ettim; 

gerçek annem ölmüş; babam
cepheye gitmiş ve geri dönmemiş.



Üç yaşımdayken Atatürk beni yanına 
almış. Benim ailem Paşamdır,“ der ve

anlatmaya devam eder.
“Atatürk, Suriye’de görevli olduğu sırada

çölde çıkan kum fırtınası yüzünden
gözleri büyük zarar görünce,

onu görmeye annem Zübeyde Hanım ile
ben gittim. Atatürk, oldukça

zayıflamıştı; fakat gözleri görüyordu.
Beni kucakladı, öptü.

Sevincini tekrar tekrar dile getirip 
‘Ne güzel ikiniz de yanımdasınız’ deyip 

durdu. Atatürk, bir gün, benimle
fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

Emir verip ordunun terzisini
çağırdı. Bir gecede bana yöresel kıyafet 

dikildi ve ertesi gün doktor yüzbaşı, 
fotoğraf makinesiyle geldi ve 

fotoğrafımızı çekti.
Bu, unutamadığım bir anımdır.“

Savaş nedeniyle babalar cephede 
savaşıyor; anneler de cepheye silah 
taşıyorlardı. Bu yüzden, sokaklarda

kalan çocuklara bakılmaları için
1 Kasım 1921‘de Çocuk Esirgeme

Kurumu’nun kurulması çalışmaları 
başladı. Atatürk, savaşlar,

hastalıklar ve yokluklar nedeniyle
yetim ve öksüz kalan çocuklar için
Çocuk Esirgeme Kurumu’nu açtırdı.

Anadolu gezilerinde de
ilk, bu kurumları ziyaret ederdi.



Mustafa Kemal Atatürk, daha o yıllarda
çocuk sorununun ne kadar önemli

olduğunu görmüş ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nun açılmasını sağlamıştır ve

bu kuruma halkın yardım etmesi gerektiğini 
konuşmalarında da sürekli vurgulamıştır.
Yıl 1920, Ankara Erkek Lisesi öğrencileri

askere yazılarak cepheye gidip savaşmak 
istediklerini iletirler.

Mustafa Kemal Atatürk, itiraz eder ve
şunları söyler:

“Şimdi, sizlere ihtiyacımız yok; okullarınıza
geri dönünüz. Derslerinize iyi çalışınız;

iyi yetişiniz. Okulunuz bitince ve zaferden 
sonra, hepinizi, Avrupa’ya tahsile 

göndereceğim.
Asıl, Avrupa’ya gidip tahsilinizi

tamamladıktan sonra size ihtiyacım olacak.“
Çocukların eğitimine çok önem veren

Atatürk, gençleri cepheye değil eğitime 
yönlendirmiştir; fakat yine de birçok

genç okulu bırakıp vatan savunmasına 
katılmıştır. 16 Mayıs 1922 yılında,

İzmir’in işgalini kınamak için Ankara’da
bir İzmir gecesi düzenlenir. Öğretmen okulu

öğrencileri de tiyatro oynarlar.
Salon ağzına kadar doludur.

Atatürk, en önde kendisine ayrılan yere 
oturmaz; arka taraflarda halkın arasında 

oturur. Sahneye altı yaşındaki
Gültekin çıkar ve babasının yazdığı ‘Hınç’ adlı 

şiiri okur. Şiir bittiğinde salon ayaktadır ve
şiiri tekrar okuması için ısrarlar başlar. 



Gültekin aynı coşkuyla tekrar okur.
Şiir bitince Atatürk, Gültekin’i yanına 
çağırır ve kolundaki altın saati çıkarıp 

hediye eder.
Saati Mısırlı bir prenses, Atatürk’e hediye 

etmiştir. Gültekin, yıllar sonra
bir gazeteye verdiği röportajda saati

hala büyük bir özenle sakladığını anlatır.
Atatürk, çocuklara büyük sevgi ve

saygı beslerdi. Nerede bir çocuk görse 
onunla sohbet eder; duygulanırdı.

Bir gün, yaveri ile dolaşmaya çıkar. 
Tepede iki çocuğun uçurtma uçurmak 

için verdiği mücadeleyi görünce 
yanlarına gider ve neşeyle çocukları izler. 

Uçurtma tam havalandığı sırada 
dengesini kaybeder ve Atatürk’ün 

ayaklarının dibine düşer.
Çocuklar uçurtmayı almak için 

Atatürk’ün yanına koşarlar.
Atatürk, çocuklara kendisini tanıyıp 

tanımadığını sorar.
Çocuk heyecanla cevap verir:

“Sen, Gazi Paşa’sın.“
Atatürk gülümser ve Gazi Paşa 
olmadığını, benzettiğini söyler.

Çocuk cevap verir:
“Yok, benzetmedim; sen Gazi Paşa’sın;

hiç kimse sana benzemez.“
Atatürk, bu cevap karşısında çok 

duygulanır. Adını ve büyüyünce ne 
olacağını sorar:

“Adım Cemil, büyüyünce asker olacağım. 
Düşman bir daha bu topraklara ayak 

basacak olursa onları tekrar
kovacağım.“



Atatürk, heyecanla çocuğa sarılır ve alnından 
öper. Yanındakilere döner;

“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor.
Bu eseri onlara bırakacağım ve

gözüm arkada kalmayacak.“
Atatürk’ün manevi çocuklarından

Sabiha Gökçen, ilk kadın pilot olmuştur.
Afet İnan ise Türk Kadın Hakları ile ilgili çok 
önemli çalışmalar yapmış bir profesördür.

Atatürk, diğer manevi çocukları Rukiye,
Nebile ve Ülkü’nün de eğitimleri ile

yakından ilgilenmiştir.
Okul ziyaretlerinin birinde, çocuklara

dersleri ezberlemeyip anlayarak 
öğrenmelerini tavsiye eder ve çocuklara

şöyle seslenir:
“Ben çocukken hiç ezberleyemezdim. 

Öğretmenlerimden ceza alırdım;
lakin bundan memnunum.

Her ezberlettiklerini belleseydim, dimağımda 
düşünmeye yer kalmayacaktı.“

Atatürk, 1930 yılında Edirne Erkek Öğretmen 
Okulu’nu ziyaret eder. Bir sınıfa girer ve 

çocukların arasına sıraya oturur.
Ders, fiziktir. Atatürk dersi dinledikten sonra 
çocuklara döner ve fen derslerinin önemini 
açıklar. “Çocuklar, bilhassa fizik, kimya gibi

fen derslerine önem veriniz.
Öğretmen olduğunuzda bu dersleri ihmal 
etmeyiniz. Memleketin kalkınması fen ile 

olacaktır. İlime ve fenne önem veren
milletler çok çabuk kalkınmışlardır.“



Atatürk, geleceğin sahipleri olan 
çocukların eğitimlerine verdiği önem 

nedeniyle fırsat buldukça okulları
ziyaret eder; sınavlarda öğretmenlerin 

yanında oturur ve çocuklara
sorular sorar; sohbet ederdi.

Yine bir gün, kız lisesine giderek 
öğrencilerin derslerine katılır. 

Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte
kantinde yer. Yıllar sonra o okuldan 

mezun olan öğrenciler, Atatürk ile ilgili 
anılarını, bir röportajda anlatmışlardır.

Atatürk’ün yakın arkadaşı Kılıç Ali,
anılarında Atatürk’ün çocuklara olan

sevgisini şöyle anlatır:
“Gittiğimiz her yerde mutlaka

bir çocukla sohbet ederdi.
Çocuklara kâğıt, kalem verir ve

yaşlarına göre kimine resim çizdirir; 
kimine hesap yaptırırdı.

Oğlum Demir, küçüktü. Yazı ve şiir 
yazmaya hevesliydi.

Bir gün, Gazi Paşa oğlumla saatlerce
sohbet edip şiirlerini dinleyip

yazılarını düzelttirmişti.“
Atatürk, çocuklara yetişkin gözüyle 

bakar ve o değeri verirdi.
Yaveri Hasan Rıza Soyak’a

çocuk eğitimiyle ilgili düşüncelerini
şöyle açıklar: 

“Çoğu ailede kötü bir alışkanlık var, 
çocuklarını konuşturmazlar ve

dinlemezler. 



Onlar söze karışınca
‘Sen büyüklerin konuşmasına karışma’ der; 

çocukları sustururlar.
Çok yanlış ve zararlı bir davranış…

Hâlbuki, çocuk serbestçe konuşmalı;
düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi

ifade edebilmelidir.
Bu, çocuğu geleceğe en doğru şekilde 

yetiştirecek harekettir.“
Atatürk’ün çocuklara olan sevgisi,

sayfalara sığamayacak kadar fazladır.
Atatürk, çocukların geleceğimiz için
önemini bilen ve onlara değer veren

bir devlet adamıydı. Çocukların eğitimini
çok önemsedi ve birçok okul açtırdı.

Çocuklara hak ettikleri değeri daima verdi.
“Küçük hanımlar, küçük beyler; 

Sizler, hepiniz, geleceğin bir gülü,
yıldızı ve ikbal ışığısınız.

Memleketi asıl ışığa
boğacak olan sizsiniz.

Kendinizin ne kadar önemli,
değerli olduğunuzu düşünerek

ona göre çalışınız.
Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk
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