
ATATüRK 
OLMAK

Yazan: Aytül Akal
Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu

Öykü / 24 sayfa

7+ YAŞ / 1, 2 ve 3. SINIF

Temalar  
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belirleme

Ana Temalar 
Atatürk, Değerlerimiz

Büyüyünce ne olacağını merak eden çocuk, uzun uzun düşünmüş: Babası 
gibi tuhafiyeci mi, annesi gibi eczacı mı olsa? Ressam, mimar yoksa kaptan 
mı? Karar verememiş bir türlü. 

Bir gün sınıf öğretmeni, Atatürk’ü anlatmış. Ülkeyi düşmanlardan 
kurtardığını, Cumhuriyet’i kurduğunu söylemiş. İşte o zaman Atatürk olmaya 
karar vermiş çocuk. Fakat onun bu düşüncesine herkes olumsuz tepki 
vermiş. Onun Atatürk olamayacağını, Atatürk olmanın bir okulu olmadığını 
söylemiş. 

Öğretmeni bir gün, “Atatürk’ün yaptıklarını anlar, düşüncelerini izler, 
ilkelerini korursan, sende ondan bir parça var demektir,” deyince çocuk 
sevinmiş ve içindeki Atatürk’ün, hayatı boyunca yüreğinde yaşayacağını, 
barış ve kardeşlik yolunda, ona ve bütün çocuklara sonsuza kadar ışık 
tutacağını bildiği için çok mutlu olmuş.

KİTABIN ÖZETİ

Büyüyünce yazar ya da şair olmak, 
Aytül Akal’ın çocukluk düşüydü. Öyküleri, 
masalları, şiirleri, birçok dergi ve gazetede 
yayımlandı. Aynı süreçte köşe yazıları 
yazdı, röportajlar yaptı. 1991’de ilk çocuk 
kitabı Geceyi Sevmeyen Çocuk yayımlandı. 
O tarihten sonra çocukların büyülü 
dünyasına dalarak, yalnızca çocuklar 
ve gençler için yazmaya başlayan Akal, 
Türkiye’den en çok kitabı çevrilen yazarlar 
listesinde 1. sıradadır.

AYTüL AKAL

Yazarın Yazarın Tudem Yayınlarından 
çıkan kitapları:
Süper Gazeteciler 1 (roman)
Süper Gazeteciler 2-Parktaki Esrar (roman)
Süper Gazeteciler 3-Likörlü Çikolata (roman)
Süper Gazeteciler 4-Belalı Davetiye (roman)
Kayıp Kitaplıktaki İskelet 1 (roman, Mavisel 
Yener ile)
Kayıp Kitaplıktaki İskelet 2-Yaşayan Ölüler 
(roman, Mavisel Yener ile)
Kayıp Kitaplıktaki İskelet 3-Fare Sarayı 
(roman, Mavisel Yener ile)
Kırmızı Arabanın Hayaleti (roman)
Süper Çocuklar-1 Renk Delisi (roman)
Süper Çocuklar-2 Ses Delisi (roman)
Süper Çocuklar-3 Koku Delisi (roman)
Babamın Sihirli Küresi (öykü)
Kızım Nerdesin? (öykü)
Oğlum Ben Çocukken (öykü)
Babam Duymasın (öykü)
Annem Neden Çıldırdı? (öykü)

Büyüyünce Atatürk gibi olmak isteyen 
bir çocuğun öyküsü…

Aytül Akal
Ayşın Delibaş Eroğlu

www.ucanbalik.com.tr

ATATÜRK OLMAKOğlum okuldan heyecanla geldi, “Anne senin yazar bizim kitaptaydı.” “Kim 
oğlum benim yazar?” Hemen ders kitabını açtı ve bana Atatürk Olmak isimli bir 
yazı okuttu. Altında ‘Aytül Akal’ yazıyordu. Hemen yazıyı okudum ve çok beğendim. 
Özellikle de “Her Türk çocuğu biraz Atatürk’tür,” kısmını. Atatürk’ü saygıyla 
anıyorum.

        Hacer Kuru

Atatürk Olmak, Oğuz’un ilk Aytül Akal kitaplarından biriydi. Şu anda da 
Atatürk kütüphanemizde özel bir yeri vardır. Bilhassa Atatürkçülük adı altında 
yapılan ve Ata’yı ilahlaştıran ve akabinde metalaştıran anlayışın hakim olduğu 
dönemde bu kitap ilaç gibi gelmişti.

        Evrim Akman
 
Mustafa Kemal Atatürk üzerinde yazılmış onca çocuk kitabı okumama ve 

okutmama rağmen, bu kitapta özellikle ilgimi çeken; Atatürk’ü hayatın içine koyan, 
Ulu Önder’in tüm ileri vasıflarının yanında bizden, içimizden biri olduğunun altının 
çizilmesi oldu. Bu yolla çocuk, hayata dair ileri hedefler koyma 
motivasyonu ediniyor ve bu gerçekten çok önemli.

              Özlem Seller
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LAtatürk’ün yaptığı yenilikleri araştırıp 

arkadaşlarınız ile paylaşın.

Atatürk’ün çocukluk yılları ile ilgili 

fotoğraflar bulup onları okul panonuzda 

sergileyin.

Öğretmen, “Atatürk’ü anlıyorsan, o zaten 

her zaman senin içindedir,” sözüyle ne 

demek istemiştir?

Atatürk ile ilgili şiirler bularak sınıfta 

okuyun.

Atatürk’ün çocuklarla ilgili anılarını ve 

fotoğraflarını araştırıp sınıf içinde kısa bir 

sunum hazırlayın.

SINIf ETKİNLİKLERİ

1. SINIF – HAYAT BİLGİSİ
Ülkemizde Hayat
1.5.4. Atatürk’ün hayatını bilir.

1.5.5. Millî gün ve bayramlara katılmaya istekli olur.

Evimizde Hayat
1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.

1. SINIF – TÜRKÇE
Sözlü İletişim 

T1.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.

T1.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve 

duygularını ifade eder.

Anlama 

T1.2.7. Okuduğu metnin ana hatları hakkında sorular sorar ve soruları cevaplar.

T1.2.9. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T1.2.10. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını 

öğrenmek için soru sorar.

Yazma 

T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

2. SINIF – TÜRKÇE
Okuma 

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap 

arar.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük 

vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

3. SINIF – HAYAT BİLGİSİ
Okul Heyecanım, A.3.22. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak 

edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya görsel yollarla ifade eder.

Benim Eşsiz Yuvam, B.3.29. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi 

açıklar.

Dün, Bugün, Yarın, C.3.6. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla 

ifade eder.

Dün, Bugün, Yarın, C.3.7. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması 

arasında bağlantı kurar.

Dün, Bugün, Yarın, C.3.8. Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı 

hizmetleri açıklar.

3. SINIF – TÜRKÇE
Okuma, 2.1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

Okuma, 2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur.

Okuma, 2.12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 


