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Değerli Okuyucularımız, 
 

Tabi olduğumuz dünya sistemi, maddesel seçeneklerinin zenginliği ve geniş yelpazesi ile 
sonsuz imkânlara sahip, kâinatın içindeki deneyim merkezidir…  

 
Toprak anamızın, engin okyanusların, pembe bulutların, heybetli dağların, taşkın nehirlerin, 

yakıcı volkanların yanı sıra birçok varlıklara tekâmül yolunda deneyimlerini gerçekleştirme fırsatı 
tanıyan mavi küremiz. Kim bilir asırlardan bu yana nice savaşlara, acılara, yıkımlara, depremlere veya 
nice sevinçlere, barışlara, düğünlere, çalgılara, çengilere tanıklık etmişsindir. Sahi kaç devre sonu ve 
tekrardoğuş gördün? Bu devrelerde nice nice vazifeli varlıklar görmüşsündür. Onların görevlerini icra 
edebilmeleri için sen de görevin gereği; kendilerine bazen fırsatlar tanımış, bazen de doğal afetler 
göstererek hedeflerine giderken zorlamışsındır.  

 
Varlıklar bireysel planları ve toplumsal planlarını iç içe yaşamalarının yanında, bu arada 

bütünsel olan planın da gerçekleşmişine hizmet ediyor, böylece muazzam düzen sürüp gidiyor. Ve 
varlıklar deneyimlerini sürdürürken, kâinat içinde de, dünyamızda da her hareket vazifeli varlıkların 
gözetiminde, koordinasyonunda ve yönlendirmesinde düzenleniyor. 

 
Kasım ayı e-bültenimizi, Vazife Adamı, Güneş’in topraklarımıza yansıması, En büyük Türk Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf ederek ağırlıklı olarak Vazife konusu ile devam etmek istedik. Büyük 
vazifeliyi hangi cümlelerle anlatsak kısıtlı ayrıca eksik kalırdı. Kasım sayımızda Mustafa Kemal 
Atatürk’ü biraz da bilinmedik yönleriyle ve spiritüel açıdan bakıp inceleyelim istedik.  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde sevgi, şükran ve saygılarımızla anıyoruz. 
Kendisinin ve vatanları için çaba sarf edenlerle birlikte, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 

 
İdrak, madde evreninin sonsuz madde sistemlerini birbirine bağlayan bir güçtür. 
e-Bültenlerimizdeki hedefimiz; sizleri günlük zorunlu aktivasyonlarımızın içinden bir süreliğine 

çıkarıp, enerjimizle daha üst süptil alemlere geçmeniz ve içselliğinize doğru yol almanızdır. Gerek 
idrakımızda, gerekse zihnimizde açılımlar yaratmasına vesile olmak, bizler için vazife olacaktır.  

Vatanları için emek sarf etmiş tüm varlıkların vazife şuurlarının tesirlerini her zaman 
ruhumuzda taşıyabilmek umudu ile aydınlık yarınlar diliyoruz.  

 
Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz... 
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ULUSLAR 
İlahi Nizam ve Kâinat 

 
 Uluslar (milletler) veya devletler; “vazife plânı”na insanların otomatik, yarı idrakli ve idrakli 
olarak, toplu hâlde hazırlanmalarını sağlamak üzere, vazife plânındaki yüksek idareci vazifelilerin 
nezaretleri altında kurulmuş; direkt ve endirekt bağlarla birbirlerine bağlı; bütün tali topluluk ve 
kurumlarıyla (aşiret, cemaat, aile vs.) birlikte, dünya-üstü vazife plânındaki organlar tarafından büyük 
bir ahenk içinde tek elden sevk ve idare edilen; büyük topluluklar veya sosyal kurumlardır. 
 
 İnsanlığın dünyadaki ilk ve son vazifesi, vazife plânına hazırlayıcı icapları yerine getirmektir. 
 Dünyadaki toplulukların her biri insan varlıklarının büyük vazife plânına hazırlanma 
zaruretlerinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu hazırlığı bir insanın, bir tek fert olarak, yalnız başına 
yapması imkânsızdır. İdrak istenilen inkişafları tek başına sağlayamaz; yani insanlar bütün dünya 
hayatı boyunca tek başına yaşayarak asla inkişaf edemezler. Dünyada mevcut olan ırklar, uluslar, 
cemaatler, cemiyetler, aileler hep bu zaruret ve ihtiyaçların sonuçlarıdır. Kısaca, vazife hazırlığı 
yolundaki toplu yürüyüş zarureti sonucunda idrakli ve sistemli topluluklar meydana gelmiştir ki, bu 
toplulukların başında ulus ya da devlet topluluğu vardır.  
 
 Ulus ya da devlet topluluğundaki mekanizmalar ve insanların “vazife” dedikleri işlerin 
vazife sezgisine ancak birer hazırlık malzemesi oluşu  
 Ulus ya da devlet, her şeyden önce insanlar arasında kurulmuş büyük bir topluluktur. Ortak 
gayelerle bir araya toplanmış olan bu büyük insan kalabalığı, belirli hedeflere yönelik, muntazam, 
programlı, tertipli ve gayretli bir çalışma mekanizmasına tâbidir. Bu mekanizma büyük nizama (İlâhî 
nizam) uygun ve dünya yürüyüşü ile tam bir ahenk hâlinde gider. Ulus topluluğu, bir sürü tâli 
topluluktan oluşmuştur ki, bu tâli topluluk ve kurumlar direkt ve endirekt olarak birbirlerine 
bağlanmışlardır.  
 Mesela, başta idareci bir önder vardır. Hiyerarşik bir sırayla ona bağlı bulunan idare 
mekanizmaları mevcuttur. Bu mekanizmalar içinde idare edenler ve idare edilenler, zincirleme bir 
tertiple birbirine bağlı olarak yürüyüp giderler. Görünüş itibariyle maddi hedeflere yönelmiş görünen, 
ulus ya da devlet kapsamında ele alınan idare mekanizmalarındaki faaliyetler aslında insanları bu tür 
toplulukların üst simetrikleri denilebilecek daha üst plânlara hazırlamak içindir ve bu hazırlık da vazife 
sezgisinin hazırlığıdır. Dolayısıyla bu tür topluluklar içinde yapılan işlerde vazife plânına ait 
hazırlıkların taslaklarını bulmak mümkündür. İnsanların, bir ulus ya da devlet topluluğu içinde –kendi 
idrâklerine göre– “vazife” diye adlandırdıkları şeylerin hepsi ancak, vazife sezgisinin birer hazırlık 
malzemesidir. İnsanlar bu hazırlığın icabı olarak, bu malzemeler vasıtasıyla büyük cehit ve gayretler 
sarf ederek “asıl vazife bilgisi” ne kavuşabileceklerdir. 
 Bir ulus içinde bireyleri vazife sezgisine hazırlayıcı çok çeşitli faaliyetler vardır. Bunların 
bazıları daha kolay ve rahat şartlar altında yapılırken, çoğu zahmetli, yorucu, üzücü hâllerde cereyan 
eder. 
 Özetle, uluslar veya devletler, insanları büyük vazife plânına hazırlayan, vazife plânındaki 
yüksek idareci vazifelilerin nezaretleri altında kurulmuş sosyal kurumlardır. Dünyadaki topluluklar 
büyük organizasyon sistemlerinin ilk hazırlık egzersizleridir. Bütün topluluklar fertlerin inkişafı içindir. 
 Bir ulus camiası içinde bir sürü maşerî plân, yani topluluk bulunur ki, bu toplulukların 
görünüşte birbirlerine bağlı görünen ve öyle görünmesi icap eden durumları, aslında vazife 
organizasyonlarının gördükleri fonksiyonmanlara (fonksiyon görme, vazife görme, işleme) tâbidir. Bir 
ulus veya büyük bir topluluk içinde –yine aynı zaruretlerle– kurulmuş olan küçük bir aile topluluğunun 
da bu bilginin ışığı altında ele alınması gerekir.  
 
  

http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=vazife%20plânı
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=organ
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=İdrak
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=inkişaf
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=aile
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=İlâhî%20nizam
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=İlâhî%20nizam
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=plân
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=cehit
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 Aileden ulusa kadar dünyadaki büyük küçük bütün topluluklar; ortak gayeler etrafında 
birleşmiş insanlardan kuruludur. Bununla birlikte, insanlarda o ideale doğru bilmeden, otomatik 
olarak akıp giden bir hazırlanış ve sürükleniş cehdi vardır ki, bu da tekâmül denilen ihtiyacın bu 
safhadaki zaruretidir. Esasen dünyada hemen hemen hiçbir topluluk yoktur ki, hakiki bir “vazife 
idraki”yle oluşmuş ve herhangi bir hedef uğrunda tek bir fert hâlinde yürümek kudretini gösterebilmiş 
fertlerden kurulu olsun. 
 Bir ailedeki fertlerden, bir okulda okuyan çocuklardan, bir fabrikada çalışan işçilerden, bir 
kışlada talim gören askerlerden, bir dairede çalışan memurlardan, bir toplantıda kararlar alan 
diplomatlardan, bir hastanede tedavi gören hastalardan ve tedavi eden doktorlardan, bir devleti ya 
da ulusu teşkil eden vatandaşlardan oluşan topluluklar, kısacası insanların sayısız topluluklarının 
hepsi; otomatik nitelikleriyle, büyük vazife plânının yüksek sezgilerini hazırlayıcı tatbikatları sağlayan 
güçlü ve sürükleyici vasıtalardır.  
 Kimisi ‘nefsaniyet’ düşkünlüğünün sonucu olarak bir tımarhanede ömrünü geçirir, kimisi bir 
hapishaneye kapatılır (Kıyas bilgisi), kimisi bir lokma ekmeğini kazanmak için mesela maden 
ocaklarının en ağır hayat şartları içinde, bütün ömrü boyunca gömülü kalır. Bunlar hep “vazife bilgisi 
sezgisi”ne ulaşmak, yani ilâhî icaba (Aslî icap) idrakini intibak ettirebilecek, ahenge girebilecek 
durumlara gelebilmek içindir. İnsan bunu yapmakta ne kadar ‘cehit’ ve gayret gösterir ve ne kadar 
başarılı olursa vazife plânına o oranda hızlı ve emin olarak yaklaşmış bulunur ve dünya hayatının 
ıstıraplı, ağır kademelerini de o kadar çabuk atlatmış olur.  
 

 

İlahi Nizam ve Kâinat-Dr.Bedri Ruhselman (Sf. 168-169-170-172-173-175-179-198-199) 
İlahi Nizam ve Kâinat Terimler Sözlüğü-Alpaslan Salt  
Ruh ve Madde Yayınları –İstanbul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=tekâmül
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=nefsaniyet
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=Kıyas%20bilgisi
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=Aslî%20icap
http://www.ilahinizamvekainat.com/Terimler-Sozlugu.php?kelime=cehit
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ÜSTÜN VAZİFELİLER 
Ergün Arıkdal 

 
 Üstün Vazifelileri Ruhsal İdare Mekanizması Belirler: 
 Dünyada ya da başka bir tekâmül mekânında, bir vazifenin yerine getirilme zorunluluğu 
belirince, onun bir vazifelisi belirlenir. Ruhsal İdare Mekanizma'nın belirlediği bu vazifeli, görevini 
emredildiği gibi yapar.  
 Gerçek vazifelinin herkes tarafından bilinmesi gerektiği zaman, bunlar çok geniş faaliyetler 
halinde ortaya çıkarlar. Örneğin, Peygamberlik hareketleri gibi. Onların herkesin bilmesinde büyük bir 
icap, bir zorunluluk vardır. Ama gerçek vazife dağılımında bu ortaya çıkmak gibi zorunluluk söz 
konusu olmadığı durumlar da vardır.  
 Bu tip vazifeliler, genellikle halktan biriymiş gibi vazifesini görür.  
 Vazifeli denince herkesin hatırına, çok büyük doğru yolu göstermelerle insanlığı geliştirmiş 
olanlara özgü vazifelilik sıfatı gelir. Büyük insiyeler vazifeli denir. Esasen her büyük insiye vazifeli 
değildir. Yani, Ruhsal İdare Mekanizması vasıtasıyla, özel olarak bir vazifeyi omuzlarına almış olmak 
başka şeydir. Fakat kendi tekâmülün gereği olarak vericilik niteliğinin gelişmesinden dolayı insanlara 
birçok şeyleri anlatmak gibi bir dereceye çıkmak ve bunu kendisine vazife edinmek başka şeydir.  
 Her iki durumda da, Yukarı'sı elini sizin omuzunuzdan geriye çekmez. Sanki seçmiş gibi sizi 
destekler, ama düştüğünüz zaman, sizi tutmaz.  
 Fakat özel vazifeli sürçeceği zaman, taş önünden çekilir ve o iş için önünde engel kalmaz. 
Uygun görülmüş bir vazifelinin ulaşacağı hedef bellidir. Muhakkak ulaşır. Hazıra mı konuyor? Hayır, 
gene de uğraşır.  
 Onların insan gözüyle başından geçen her şey, kendi emeklerinin, kendi fiillerinin sonucudur.  
 Bütün üstün vazifeli varlıklar Ruhsal İdari Mekanizması tarafından belirlenmişlerdir. Bunlar, 
vazifelerinin gereği olarak Mekanik İdari Mekanizması'nın icaplarına vazifesi gereği bağlı değildirler.  
 
 Vazifelilerin Vazife Dışı Halleri Kabul Edilemez: 
 Vazifeli varlıkların vazifelerini yerine getirmekten başka halleri kabul edilmez. Sadece 
vazifesini yerine getirmelidir. Vazifelilere verilen güç, ancak vazifelerinin yerine getirilişinde 
kullanılacak biçimde ayarlanmıştır. Vazifeli, bu söz konusu kudreti, ancak o iş üzerine kullanmak 
zorundadır. Aksi takdirde uyarılar alır.  
 Bu, yeryüzünde de böyledir. İnsanlar ellerine geçen imkânları kendi alın terleri sonucunda 
kazandıklarını zannederek dava sahibi olurlar. Ve "Ben şöyle güçlüyüm, ben şöyle güzelim, ben şöyle 
sanatkârım" diye, kendisine verilmiş olan belirli bir gücü, kendi hakları zannederler. Oysa durum hiç 
de böyle değildir. O, otomat olarak, bilmeden, kendi vazifesini yerine getirmek için bir takım güçlerle, 
bir takım donanımlarla donatılmış olarak doğmuştur. Bütün o güçler, vazifesini yerine getirmek için 
birer cihazdır. Ama insan ne yapıyor? O cihazları kendisinin sanarak üzerine ambargo koyuyor. Bir 
unutma süreci içerisinde tamamen karanlık ve kapanmış bir şuurla, vicdanın ikazlarını susturarak, 
bazen bilgisizce bir sabırla, insan, kendisine çizilmiş olan gerçek yoldan gitmek istemiyor. Oysa olaylar 
onu hep o yöne doğru itiyor. 
 Ancak, o insanın belli bir yönde gitme gereği vardır. Ama o, kendisine verilmiş olan donatımı 
kendi mülkü zannediyor. Ve bir gün geliyor ki, mülk sahibi mülksüz, övünen insan övünemez, güç 
sahibi güçsüz kalıveriyor. Çünki onlara verilen güç, vazifelerinin yerine getirilişinde kullanılacak 
biçimde hazırlanıp ayarlanmıştır. Bir kontrol mekanizması, bizi her türlü donatımla beraber yeryüzüne 
indirir.  
  
 
“VAZİFE” kitabından- Ruh ve Madde Yayınları-İstanbul 
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VAZİFE REALİTESİ 
Akış 

 
 Üstteki Alttakinin Tekâmülünde Vazifedardır.  
 Kâinat içinde hiç bir maddi ve ruhsal realite sistemi yoktur ki, birbirine karşı sorumlu olmasın. 
Daima birbirini daha yükseğe çekmek, vazifeleridir.  
 Her yer meknuzdur, meskûndur. Vazife planları üst üste yığılmıştır. Bir üst, bir alttakinin 
tekâmülüne hizmet eder; daha doğrusu tekâmül etmesine yardımcıdır. Varlıkların bu tarzda, bu 
boyuttan diğer bir boyuta atlamak suretiyle birbirlerine yardımcı olması, İlahi bir Emir ve Prensip’tir. 
 Sevginin en asil ve müspet ifadesi, bilerek insanlara hizmet etmektir.  
 Şuurlu hizmet realitesi, vicdan realitesi olmadan gerçekleşemez. Vicdan realitesinin 
reaksiyonu vazifedir.  
 Eğer vicdanınız insanlık için gerekli olan seviyeyi bulmuş olur ise, idrakinizde ve şuurunuzda 
bir kararma mevzu bahis olmaz. İşte bu yüzden, vicdan realitesindeki insan, idrak ve şuurunun 
açıklığından dolayı ve bunların kendisine sağlamış olduğu bilgi sebebiyle kısa zamanda, bir “vazife 
sezgisi” merhalesine doğru yol alır.  
 Kalbinizin derinliklerinden gelen gerçek sezgi ve bilgileri iyi takip edin. Onlar sizin rehberiniz 
olacaktır.  

 
 

VAZİFELİDE İŞ BECERİCİLİK VASFI VE  
İŞ ANLAYIŞI 

Akış 

 
 İş, bugünün realitesi içerisinde en önemli bir husustur. Fikir ve tenkit, herkesin başarabileceği 
bir faaliyet olmamakla beraber, kendiliğinden bir iş ortaya koymak veya programlı bir işi 
gerçekleştirmek, herkesin ortaya koyacağı bir husus değildir.  
 Düşünceleriniz ve bilgileriniz eğer sağlam temelde ise sizce, olabildiği kadar açılmış ve 
anlaşılmış ise, elimizden geldiği kadar” lafı yoktur artık. Bilgine müracaat ederek, Ben şu sınıra kadar 
bu işi yaparım” ahdinin sizden yayılması istenilendir. Fakat neticenin ortaya çıkması yalnız sizin 
iradenize tabi değil. Mesele budur.  
 
 
“VAZİFE” kitabından- Ruh ve Madde Yayınları-İstanbul 
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VAZİFE YOLUNDA METODLAR 
Akış 

 
 Yukarısının eli ayağı olma seviyesine ulaşmanız için üç yol vardır.  
 Birincisi umumi yol; Çevredeki tesir cereyanlarının yükselmesi. Bu, ferdin dışında bir 
harekettir. Burada nefissiz sabır gerekir.  
  

İkinci yol; Muhakemedir. Muhakeme taşlarınız kıyasınızdan çıkmış olanla değil,size verilmiş 
olan bilgi ile olmalıdır. Çünkikıyasınızda nefsin sapması her an işe girebilir. Çünki buradaki kudret 
haliniz bu sapmayı köstekleyici, ona mani olucu kudrette değildir. Hüküm cümleniz sabit ve bilinen 
cümle olsun. Gerek kitaplar, gerekse tebligat, bunun için sezi bol bol malzeme vermiştir. 
“Sembolleştirmenin sapmasından sakının.” 
  

Bu yüzden Üçüncü bir yol var: Bu yolu başarabilirsiniz. Bu yolun ismine “şuur temizliği” 
diyeceğiz.  Bu yol üç tali şekilde incelenir; 

a- Gerek duyularınız, gerek aklınız ve gerekse sezgilerinizle almış olduğunuz bilgileri, 
izlenimleri ani hükümlendirmeye sokmayınız; fakat bunları zaptediniz. Zapt, bir kayıt 
değildir.  

b- Sonra müşahadeye geçiniz. Zaptınız kuvveti ve kudreti nispetinde önünüzde hadiseler 
cereyan edecektir. Ya da siz, cereyan etmekte olanları görmeye başlayacaksınız. Burada, 
zaptettiğiniz ile tespit ettiğiniz hadise arasındaki irtibatı kuracaksınız, gene 
hükümlendirmeyeceksiniz.  

c- Üçüncü safha, bu tek tek hükümlerinizi biraraya getirip, derin bir düşünüş içerisinde 
sentez faaliyetidir.  

Bu anlatılanlar zor değildir. Yalnız, nefissiz bir sabır ve nefissiz bir akıl ister.  
 Anlayışınızı, yani psişik tasarruf gücünüzü kendi işinize, muhitinizin işine ve olaylara doğru 
yönlendiriniz. Olaylarda saklı bulunan tesirleri kendinize almaya çalışınız. Bunu yaparken en büyük 
silahınız, gayretiniz ve makul vicdanınız olacaktır. Çünki, bütün olayların sizlere apaçık görülebilmesi 
ancak, Tedriç Kanunu çerçevesinde, safha ve safha gerçekleşecektir. İşte buradaki gayret, bu 
safhaların takibinde size büyük bir güç kazandırır. Bunun sonucu, belirli safhaların tamamlanma ile bir 
imana ulaşmaktır ki, o zaman kendi psişik tasarrufunuz, mevcut harici sahada bir fiili tasarrufa döner. 
Yani siz, aksiyon adamı olursunuz ve bildiğinizden dolayı, imanınızın büyük şiddeti altında bir 
fonksiyon ifa edebilirsiniz.  
 
“VAZİFE” kitabından- Ruh ve Madde Yayınları-İstanbul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Başka varlıkların tekamül planlarına saygı ve hürmet 
beslemek belli bir bilgi seviyesinin ortaya çıkardığı bir 

edep ve vazife idraki ile mümkün olur.” 
   

Varlık Kemal Yolcusu  
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AYDINLIK 
Öykü 

 
 Bir bilge çölde öğrencileriyle otururken demiş ki; “Gece ile gündüzü nasıl ayırt edersiniz? Tam 
olarak ne zaman karanlık başlar, ne zaman ortalık aydınlanır? 
 Öğrencilerinden biri; “Uzaktaki sürüye bakarım” demiş, “Koyunu keçiden ayıramadığım 
zaman akşam olmuş demektir.” 
 Başka bir öğrenci söz almış, “İncir ağacını, zeytin ağacından ayırdığım zaman, anlarım ki sabah 
başlamıştır.” 
 Bilge uzun süre susmuş. 
 Öğrenciler meraklanmışlar ve “Siz ne düşünüyorsunuz?” diye sormuşlar. 
 Bilge şöyle demiş; “Yürürken karşıma bir kadın çıktığında, güzel mi çirkin mi, siyah mı, beyaz 
mı diye ayırmadan, ona “kız kardeşim” diyebildiğimde ve yine yürürken önüme çıkan erkeği, zengin 
mi yoksul mu diye bakmadan, milletine, ırkına, dinine ayırmadan, “erkek kardeşim” sayabildiğimde 
anlarım ki sabah olmuştur, aydınlık başlamıştır…” 
 
Ruh ve Madde Dergisi-Ocak 2017 
 
 

 
 
 

Bir yolcunun yolda yürüyebilmesi için ufku 
görmesi yeterli değildir... 

Ufkun Ötesi'ni de görmesi gerekir.  
 

    Mustafa Kemal Atatürk  
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE GÜÇLÜ LİDER 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANISINA SAYGIYLA 

 
Yaşam yolumuz her birimiz için çeşitli dönemeçlerden oluşur. Zaman zaman bazı kırılma anları 

yaşarız. Bu kırılma anlarını ancak olayın içinde olmadan dışarıdan gözlemleyerek fark edebiliriz. Bu 
farkındalık hali kendi yol haritamız için, nereden gelip nereye gideceğimizi daha net anlamamıza yol 
açar. 

Tıpkı bizlerin yaşam yolunda gerçekleştirdiğimiz dönemeçler gibi ulusların, dünya gezegeninin 
de dönemeçleri olmaktadır. Ancak biz geçmiş tarihimize tarafsız bir gözle bakarak değişimleri, 
dönüşümleri gözlemleyebiliriz. Her bir tecrübe çok kıymetlidir. Her bir tecrübe bizim gelişimimiz için 
bir vasıtadır, bir araçtır. O tecrübenin bilgisi her varlık için gereklidir. Bireysel tekâmül için, bütünsel 
tekâmül için gerekli araçtır.  

İşte bu bakış açısıyla baktığımızda üzerinde yaşadığımız Anadolu Toprakları’nın dünya 
gezegeni üzerinde en bereketli alanlardan olduğunu gözlemleyebilmekteyiz. Anadolu’nun geçmişine 
baktığımızda çok eski tarihlerden itibaren birçok ulusun bu topraklarda yerleştiğini, göç ettiğini, 
özellikle bu toprakları deneyimlemek istediğini fark ediyoruz. Hala yeni keşifler bizlerle… Tarihsel 
zenginlik içinde yaşamaktayız. İçinde bulunduğumuz zenginliğin tesirleri altındayız. İçimizde 
atalarımızdan gelen etkileri hissetmekteyiz. Ve o güzellikler bizleri ayakta tutmakta, ne olursa olsun 
içimizdeki o güçle hareket etme kabiliyeti içindeyiz. 

Bu toprakların zenginliği bu alana nasip olmuş lider yapıdaki üstadların doğumuna da tanıklık 
etmiştir. Dünya üzerinde yaşamış ve çok kısa zamanda çok işler yapmış büyük bir lidere rehberlik 
etmiş toprakta yaşamaktayız. Dünya tarihini değiştirmiş, örnek alınmış, izinden yürünmüş bir lider… 
Tıpkı bir güneş gibi Anadolu topraklarında yaşamış, bu topraklarda enerjisiyle rehberlik etmiş, bu 
topraklardaki varlıklarla birlikte örnek olmuştur. Hepimiz biliyoruz ki bu lider Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’dür.  

Sadece yeniliklerle değil, Anadolu halkını birleştirici, bütünleştirici tek bir gövde gibi harekete 
rehberlik etmiştir. Onun yol göstericiliği ile Anadolu halkı tek ve bütün olmuştur. Yürek’te teklik, 
Akıl’da teklik, Emek’te, gayrette, çabada teklik… 

İlkelerini çok sağlam bir şekilde ortaya koymuş, değişmez nitelikler yaratmış, güçlü temeller 
atmıştır. Ve hala tesirleriyle bu ulusun üzerinde etkileri sürmektedir.  

Tıpkı bir Ateş gibi, tıpkı bir Güneş gibi, tıpkı bir Işık gibi… 
İşte onun umutlu, yol gösterici, geleceği yönlendiren ifadeleri: 
“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam, 

uzaktan bütün Doğu uluslarının da uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne 
kavuşacak olan çok kardeş ulus vardır.  

Onların yeniden doğuşu, kuşkusuz ki ilerlemeye ve refaha yönelik olarak gerçekleşecektir. Bu 
uluslar, bütün güçlüklere ve bütün engellere karşın, zafer kazanacaklardır ve kendilerini bekleyen 
geleceğe ulaşacaklardır.” 

Vazifemiz onun koyduğu ilkeler doğrultusunda ilerlemektir. O ilkeleri daha kapsamlı 
anlayabilmek, o ilkeleri daha derinden kavramak gayreti içerisinde olmak vazifemizdir.  

Böyle bir imkan içerisinde doğmak bizim varlığımızın da gücünü, kapsamını, derinliğini 
göstermektedir. Doğduğumuz toprakların, doğduğumuz Anadolu’nun, etkisi altında olduğumuz güçlü 
liderlerin, güçlü Ataların hakkını vermek durumundayız. Ve bu muhteşem sorumluluğu 
gerçekleştireceğimizin farkındalığı içindeyiz.  

Bütün bu olanakları bizlere sağlayan güçlü Atalarımıza  
Sevgiyle, Saygıyla… 

 
Oya Emir (Timurdoğan) Kasım 2018 
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SEMBOLLER 
        

            GÜNEŞ 
 

Işığın göklerdeki yerinde ne güzel görünürsün, 
Ey yaşayan güneş, 
Sen ki ilk yaşamaya başlayan… 
Güneş kendini aydınlatmasının ardından tüm göksel ve dünyevi cisimleri  

      aydınlatır. (Dante)  
 

Güneş hemen hemen tüm tradisyonlarda kutsallık atfedilen, ışığın, bilginin, iyiliğin, Yaratıcı 
gücün, Ruhsal Yönetim’in temsili olarak ortaya çıkan bir semboldür. En yüce kozmik güç; her şeyi 
gören ilahilik ve onun gücü; Tanrı’nın fizik ortamda tecellisi, kozmosun kalbi; varlığın ve sezgisel 
bilginin merkezi; dünyanın zekası; aydınlanma; dünyanın, gündüzün ve adaletin gözü; fethedilmemiş 
olan; ışık; parlaklık; adalet, asalet güneşle ilişkilendirilen kavramlardandır. O, pek çok toplumda kabul 
edildiği gibi İlahi İyiliğin görünürdeki imajı, 'Işığın Aşkın' arşetipi’dir. 'İlahi Işığın Kelamı' olarak da 
kabul edilir. Pek çok kültürde bu yönde bir algı ortaklığından bahsedilebilir ancak unsurların 
yorumlanışı inanç ve düşünce dünyasından bağımsız değildir.  Gelmiş geçmiş tüm kadim bilgeliklerde 
Güneş sembolüne rastlanır ve pek çok tradisyonda insanlığın manevi eğitimlerinin Görünenin 
Ardındaki Görünmeyen Güneş tarafından yapıldığı iddia edilir. 

Güneşin bu denli önemli bir sembol olmasının nedenleri olarak bazı görüşler ileri sürülmektedir. 
Örneğin  

• Çevresine etkide bulunan bir güç kaynağı olan Güneş’in insanın görüş menziline giren en 
kudretli nesne oluşu, 

• Çıkardığı ışıkla karanlığı aydınlatması, gerçeklerin görünmesini sağlıyor oluşu, 

• Yeryüzünde yaşamın sürmesi için canlıların muhtaç olduğu doğal bir ısı ve ışık kaynağı oluşu, 

• Ezoterik tradisyona ve Teozofik kaynaklara, çok eski bir “devre”de yoğun bulut 
katmanlarından dolayı yeryüzünden görülmeyen Güneş’in ilk kez göründüğünde insanlarda 
derin hayranlık duygusu yaratması, bu derin hayranlığın nesillerce unutulmayışı. Güneş ve 
yıldızları bu bulutların dağılmasından sonra görebilmiş olduğu bilgisini çeşitli halkların 
mitolojilerindeki efsaneler de doğrular görünmektedir. Bir Maya metininde o devrin özelliği 
olarak, “bir çeşit sis”in varlığından söz edilir.  

Altay Türkleri’nin bir efsanesine der ki : “Ne ay ne Güneş varmış, insanlar uçarmış, uçanlar ısı 
verir, ışıklar saçarmış. 

Doğu tradisyonlarında hemen hemen anonim olan bir inanış da şöyle der; İnsanların güneşi 
göremedikleri bir dönemde ilahlarla doğrudan temas halindeydi.  

Çeşitli Uygarlıklarda Güneş Sembolü 
Görünür ve Görünmeyen Güneş:  Görünür ve görünmeyen, hissedilebilir ve kavranabilir, 

dışsal ve içsel güneşler arasında genel olarak bir ayrım söz konusudur. Çoğu tradisyonda Güneş 
evrensel Baba, Ay ise Annedir; bunun istisnaları sadece Amerikan Kızılderililerinde, Maorilerde, 
Cermenlerde, Kelt tradisyonunda ve Japon sembolizmlerinde görülür. Söz konusu tradisyonlarda 
Güneş dişil, Ay ise eril prensibi temsil eder. Güneş, sürekli doğup battığı için ve ışınları hem hayat 
verici ve hem de tahrip edici olduğundan Güneş hem hayatı ve ölümü, ayrıca ölüm yoluyla hayatın 
yenilenmesini simgeler. Işınlar çıkartan güneş ve ışınlı kalp, aydınlanma ve zekâyı temsil eder.  
Hareketsizce duran güneş zamansızlığın, Ebedi Şimdi’nin, aydınlanmanın, zamandan ve varoluş 
döngüsünden kurtulmanın sembolüdür  

Astrolojide; Astrolojide güneş hayatın, canlılığın, bireylerin enkarne karakterlerinin, kalbin ve 
onun isteklerinin sembolüdür.  Oniki güneşli ağaç Adityas’ı, Zodyağı ve yılın aylarını ifade eder. 
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Hristiyanlıkta-Eski Ahitte-İslamda; Hıristiyanlıkta Baba olan Tanrıyı; yani evrenin yöneticisini 
ve sürekliliğini sağlayanı, ışık ve sevgi yayıcısı olanı temsil eder. İsa, doğruluk güneşidir. Bazı dördüncü 
yüzyıl mozaiklerinde İsa etrafı güneş ışınlarıyla veya güneşten bir hale ile çevrili olarak resmedilmiştir. 
Hıristiyan ikonografisinde doğunun üzerinde tekrar tekrar yükselen güneş ölümsüzlüğü ve yeniden 
doğuşu sembolize etmektedir.  Eski Ahit’te güneş Tanrı’nın Gök kubbeye yerleştirdiği iki büyük ışıktan 
biri olarak kabul edilmiştir.  Güneş, başmelek Mikail’in evidir, Yahudilikte İlahi İradenin ve İlahi 
Rehberliğin simgesidir. Güneş, Hindistan’da, Suriye’de olduğu gibi Varuna’nın gözüdür; Pers 
inanışında Ahura Mazda’nın gözü, Yunanistan’da Helios’un (güneş tanrısı) ve Zeus’un gözü, Mısır’da 
Ra’nın gözü olarak belirir. İskandinav inisiyasyonunda Odin’in gözü her şeyi görendir. İslam 
düşüncesinde de yaratıcı ile birlikte Hz. Muhammet’in de güneşe teşbihi yaygındır.  

Kızılderililerde ve Çeşitli Yerli Halklarda; Beyaz güneş, güneşle 
ilişkili hayvanlarla bağlantılıdır ancak siyah güneş yılanla ve dünyevi güçlerle 
ilişkilendirilir. Avcı toplumlarda güneş Büyük Avcı’dır. Güneş bazen Hayat 
Ağacı’nın meyvesi olarak ifade edilir. Güneşin Çocukları kraliyet ailesinden 
olan, enkarne tanrılardır. Afrika tradisyonunda bazı kabilelerde güneş dişil 
güçtür, Anne’dir. Simyada Güneş (Sol) zihindir. Sol ve luna (güneş ve ay) 
altın ve gümüştür, kral ve kraliçedir, ruh ve bedendir. Sol niger (siyah 
güneş), ilk maddeyi temsil eder. Güneş gezegenini sembolize eden içi 
noktalı daire, tamamlanmanın ve Büyük Çalışma’nın, Ruhsal İdare ve Gözetimin sembolüdür. 
Amerikan Kızılderililerinde evrensel ruh, göğün kalbidir. Güneş dansı en önemli ritüellerindendir. 
Maorilerde güneş ve ay gökyüzünün gözleridir. Avustralya’nın güneybatısında yaşayan Wiradjuri ve 
Kamilaroiler’de güneş, yaratıcının oğlu dur. Göğün yüce varlığının güneşle özdeşleştirilmesi Afrika’da 
sıkça görülür. 

İnisiyatik Tradisyonlarda; 
Tradisyonlarda inisiyelere “Güneş’in Oğulları”, “Işığın Oğulları”, “Doğan Ra Yıldızı’nın Oğulları” 

gibi isimlerin verildiği de görülmüştür. Aztekler ve İnkalar da Güneşin Çocukları olarak tanımlanırlar. 
İnkalarda güneş, insan formunda ifade edilir, bu formun yüzü ışın yayan altından bir disktir ve bu 
form bir atadır. İran tradisyonunda, Ormuzd’un gözü olarak ifade edilir. Ölümsüz, parlak, hızlı atı 
olan… Güneşe tapan kişi, Ormuzd’a tapıyor demektir, Başmeleklere, kendi ruhuna tapıyor demektir. 
Kanatlı güneş diski de aynı zamanda Ormuzd’u veya Ahura Mazda’yı temsil etmektedir. 

Anadolu’da; 
Ruhsal anlamda atfedilen öneminin yanı sıra güneşin dünyasal tezahürleri incelendiğinde 

insanlık tarihi boyunca, krallarla ve kahramanlarla özdeşleştirilen Güneş ile uygarlıkların gelişimi 
arasında bir paralellik bulunduğu görülmektedir. Adı güneşin ya da yıldızın doğduğu ülke anlamına 
gelen Anadolu’nun ortasındaki bir bölgede mevcut olmuş Alacahöyük kültürüne ait birçok metal disk 
bulunmuştur. Güneşi temsil ettiği sanılan bu disklerin üzerinde onbir ışın, üçlü hayvanlar, haçlı daire, 
yaylı spiral gibi başka sembollere de rastlanır. Bir disk üzerinde yapılan ölçümler, diskin üç gezegenin 
güneşe olan uzaklıkları esas alınarak yapıldığı tespit edilmiştir. Türkler güneş sembolüne çok önem 
atfetmişler, Öntürkler güneşi son derece önemsemekle birlikte ona tapmamışlardır. Mevlana’ya göre 
güneş, perdenin ardındaki Güneş’in yansımasıdır. Evrenin kalbi, gökyüzünde ve dünyada Tanrı’nın 
işaretidir. 

Şamanizm, Budizm, Taoizm ve Çin’de,  Güneş’in ışınlar yayar biçimde temsilini Moğollar 
obalarını, Çinliler ise pagodalarını inşa ederken kullanmışlardır. Çin’deki şehircilik anlayışında halen 
kullanılan bu güneşsel yayılım tarzının zaman zaman feng shui sanatıyla da ilişkilendiği 
görülebilmektedir. Güneş ışınlarının yayılımını esas alan geometri Pisagor sembolizminde de önem 
kazanmıştır.  Asya Şamanizm’inde şaman giysileri veya davulları üzerinde güneşi temsil eden 
sembollere rastlanır. İnka ve Maya başlıklarında Güneş, dairesel biçim verilen tüylerle temsil 
edilir.  Budizmde Budanın Işığı, Güneş Buda gibi kavramlar vardır.   Taoizm’de Güneş yangdır ve büyük 
göksel güçtür.  Çin sembolizmine göre Güneş, eril ilke olan yangın simgesidir. Çin tradisyonunda 
güneş ayrıca gökyüzünün, günün gözünün, dünyayı dölleyen aktif gücün temsilidir. Güneş, gücün 
oniki sembolünden biridir. 
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Hermetizm’de, Hermetik tradisyonda Yaradan’ın imajı olan sembol özellikle Mısır’da önemli 
bir yer tutmaktadır. Mısır’da Güneş Tanrı Ra kültü, ritüelde ve mitolojide, Sümer ve Akad kültürlerine 
nazaran daha önemli bir yere sahiptir. Horus, karanlıkla savaşan güneş gücüdür. Kanatlı güneş diski 
Ra’nın ve Aton’un (Mısır Tanrısı) güneş gücünün ve hayatın yenilenmesinin sembolüdür. 

Horus’un Gözü-Ra    
Grek Tradisyonunda, Kimi araştırmacılar tarafından “Aklın ateşi” 

olarak da tanımlanan Güneş, zamanla Yunan-Roma dünyasında kozmik bir 
ilkeye dönüşmüştür. Grek tradisyonunda Güneş, her şeyi doğuran ve 
besleyen, dünyanın yöneticisidir.  Platon’a göre Güneş görünür olanda 
ifadesini bulan iyiliğin simgesidir. Platon inisiyasyonunda güneş görebilirliğin, 
doğurmanın, beslemenin ve büyümenin hazırlayıcısı olurken, Pisagor 
inisiyasyonunda on güneş, devri mükemmelliği eder. 

Mu Bilgeliğinde; Kitapları Mustafa Kemal Atatürk tarafından incelenmiş ünlü 
Mu araştırmacısı James Churchward’a göre Güneş sembolü Mu Kıtası’nda 
Tanrının tekliğini ifade ediyordu.  Bu amaçla güneş Mu’nun tek Tanrılı dininde 
daire çizimiyle belirtilirdi. Mu kıtasının kraliyet arması bir Güneş İmparatorluğu 
simgesiydi çünkü armanın üzerindeki simgeler ya da harfler incelendiğinde bu 
iki kelime (Güneş İmparatorluğu) ortaya çıkıyordu. Armanın üzerinde bir güneş 
ile ondan çıkan sekiz ışın ve bu ışınların etrafını çeviren bir daire 
görülmektedir.   Bu ışınlar Churchward’a göre sekiz yönü temsil eder ve 
bununla tüm dünyanın, tüm insanlığın Güneş İmparatorluğu’nun etkisinde 

olduğu ortaya çıkar. Güneş, Tanrılığın tüm niteliklerini kendinde toplayan kolektif ve en yüksek 
semboldü. Bundan ötürü güneş, kralların kralının sembolü olmuştu. 
 Dogonlar’da;  Söz konusu bilgilerde bu dönemde insanların Nommo’nun gemisi yere 
konduğunda insanlar ilk kez güneşin doğuşuna tanık oldular. Güneş önceden de mevcuttu fakat 
Amma onu batıya itmiş olduğundan insanlar onu göremiyorlardı. Güneş doğduktan sonra Sirius yol 
gösterdi. (Dogon tradisyonu) 

Ezoterizm’de; Güneş sembolü Sirius çiftyıldızını ifade etmek için de kullanılır. Araştırmacı 
Murry Hope ve ezoterik alanda çalışmakta olan diğer pek çok araştırmacı, Güneş sembolünün Güneş 
sistemimizdeki değil, spiritüel güneşi ve tezahürü olan Sirius çiftyıldızını temsil ettiğini 
düşünmektedir. Sözkonusu araştırmacılara göre Dogon tradisyonundaki Güneş sisteminin Sirius 
sistemi ile evlenişi, güneş sisteminde Sirius Kültürü’nün başlaması anlamına gelmektedir.  

Güneş sembolü çeşitli tradisyonlarda genellikle Ruhsal Yönetim’i temsil eder. Güneşin farklı 
ilahlarla kişileştirilmesi sembolizmlerinde Yüksek İdare Mekanizması’nın farklı fonksiyonları ifade 
edilmektedir. Buna örnek olarak, “Kaosu ışıklarıyla varlık haline çeviren Güneş” sembolizminde 
görülen, Semavi Yönetim’in kozmik oluşumlarla ilgili oluşturucu etkinliği, Güneşin dünyaya uzanan ve 
ellere dönüşen tasvirinde Mekanizma’nın yeryüzü üzerindeki sevk ve idare fonksiyonu, Güneş’in 
göğün gözü tarzında belirtilmesi sembolizminde yeryüzünde hiçbirşeyin Semavi Yönetim’in gözünden 
kaçmaması olarak ifade edilir.  

Neo Spiritüalist Görüşte; 
Neospiritüalist görüşte, Güneş sembolü ile “Yeryüzünde Mu’dan itibaren Görünenin 

Ardındaki Görünmeyen Güneş, Güneş kültü gibi ifadelerle, ezoterik tradisyonda ve sembol dilinde 
daha pek çok çeşitli isimlerle anılan Sirius Kozmik Kültürü ve Eğitim Sistemleri anlatılmak istenmekte 
ve gezenimizle Sirius Kozmik Kültürü arasında bir bağ kurulmaktadır.”  

Bu konu hakkında Neospiritüalizmin ülkemizdeki gelişimine büyük katkıları olan Üstad Ergün 
Arıkdal:  ‘Sirius Sistemi Galaktik sevk ve idare merkezlerinden biridir.“ cümlesi ile görüşünü açıkça 
ifade etmektedir. 

Neospiritüalizmde, Güneş’le sembolize edilen yüksek eğitim sistemlerinin kapıları her 
isteyene, istediği zamanda açılmamaktadır. Bilginin dejenere edilmemesi için yalnız inisiyelere 
açılmakta ve alınan bilgilerin aynen aktarımına çok özen gösterilmektedir.   Spiritüel öğretiye göre, 
“Güneşle sembolize edilen Semavi Yönetim her dönemde Kozmik Sisteme ait yeni bilgiler açar. Yeni 
tesirler, yeni enerjiler, yeni eğitim sistemleri böyle oluşur. Eğitim ve eğitmenliğin iç içe geçtiği bu özel 



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Kasım 2018 

14  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

dönemler genelde devre sonlarında ortaya çıkar ve ruhsal bir uyanışı başlatırlar. Ruhsallığın günlük 
yaşama inmesine gayret edilen bu özel çalışmalarda, o yüksek enerjiler kişinin bünyesine de 
sindirilmiş olur. Ancak uygulama yaparak hayata geçebilecek olan bu bilgi ve eğitimler yeni süreçlerin 
başlamasına neden olur. Buna yeni realitenin gelişi demek de mümkündür. Yeni yolun getirdiği yeni 
açılımlar, yeni öğrenimler ve yeni uygulamalar mutlaka vardır. 

Doğal olarak herkes Semavi Yönetimlere kendi dosyasını teslim etme telaşı ve arzusu 
içindedir, devre sonları sıçrama zamanlarıdır. Evrensel sistemde, evrensel uygulamalarda kesin 
bitişler ve kesin başlangıçlar pek olmamaktadır, iç içe geçen alanlar gibi düşünülür ve günlük yaşamda 
uygulamaların yapılmasına da hayli önem verilir. Eski kalıp ve alışkanlıklar fark edildiği oranda, 
olaylara verilen tepkilere dikkat edilerek, eski tip yanıtlarla artık yürüyemeyeceğini de öğrenmiş ve 
anlamış olmak Güneş Kültü ile de tanımlanan bazı kozmik bilgilerin insan yaşamında sembolize 
edilmesini ve uygulamalarını da ifade eder.” 
 
 
Ayşın Gültutan tarafından derlenmiştir. (Ekim-2018) 
Kaynaklar: -Semboller Ansiklopedi-Alparslan Salt 

      - Türkiyat Mecmuası-Esra Akbalık 
       -İnternet  
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EMEĞİ GEÇENLER 
 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
(19 Mayıs 1881 – 10 Kasım1938) 

Büyük Vazifeli 
      

 Büyük vazifeli olarak dünyaya bedenlenen Atatürk'ün 
hayatını ve yeryüzüne katkılarını kitaplarca anlatılsa sanırız ki 
kağıtlar yetmeyecektir. Bu yazımızda; bilinmeyen veya az bilinen 
yönleriyle O'nu ifade etmeye çalışacağız. Ata'mızı ölüm yıl 
dönümünde, saygı ve sevgiyle şükranlarımızla anıyoruz. 
 
Yeni Türk Kimliğinin yaratıcısı 
TC Kimlik No:10000000146 
Adı: Gazi Mustafa Kemal 
Soyadı: Atatürk 
 
 

 Gördüğünüz gibi Atatürk’ün TC kimlik numarası 10000000146 Peki ama neden 10000000146? 
Türkiye’de ölü ya da diri tam 126 milyon kişi numaralandı. 11 rakamdan oluşan “Türkiye 

Cumhuriyeti Kimlik Numaraları” içinde en prestijli numara Atatürk’e verildi. Bu aynı zamanda ilk 
numara: 10000000146. 

29 Ekim’de Türkiye’de kimlik numarası verme işlemi bütün İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aynı 
anda başladı. Bilgisayarlar yardımı ile 100 milyon 18242 den başlayarak 999 milyon 9998242;a kadar 
herkese karışık olarak numaralar verildi. Numaralarda kimseye ayrıcalık tanınmadı. Atatürk için özel 
bir numara seçildi. 

 “Merkezi Nüfus İşleri Sistemi” adı verilen projenin başdanışmanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan: 
“Sistem 11 rakamdan oluşuyor. Ancak son 2 rakam numaranın güvenliğini sağlamak amaçlı konuyor. 
Dolayısıyla son iki rakamı devreden çıkardığımızda Atatürk’ün numarası sistemin ilk başlangıç 
numarası olan 100000001 çıkıyor sonundaki rakam 46 ise bir hataya sebebiyet verilmemek için 
kullanılan güvenlik numarası” dedi. 

 
Mustafa’nın babası gümrük memurluğunda çalışıyordu. Daha 

sonra buradaki görevini bırakıp kereste ticareti yapmaya başladı. Ali Rıza 
bağırsak tüberkülozuna yakalanmıştı. 47 yaşındayken vefat etti ve Mustafa 
henüz 6 yaşındayken evinin direğini kaybetti.  Zübeyde eşi öldüğünde 30 
yaşındaydı. 

Ali Rıza’nın 93 Harbi olarak bilinen 1878’deki Osmanlı-Rus 
savaşından kalma kılıcı vardı. Selanikli gönüllülerden oluşan taburda görev 
yapmıştı. Bilinen tek fotoğrafı da bu taburdayken çekilmişti. İşte o kılıcını, 
Ali Rıza oğlunun beşiğinin başucuna astı.  

MUSTAFA; O KILICIN ŞEREFİNİ ÖĞRENEREK BÜYÜDÜ. 
Babasının vefatından sonra Mustafa’ya altın köstekli saat kalmıştı. 

Manastır Askeri Lisesine kadar saati kullandı, bir gece sıtma nöbeti geçirdi. 
Baygın düştü. Altın köstekli saat o gece kayboldu.  Babasının tek hatırası 
elinden kayıp gitti.  
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Ablası Fatma, veremden vefat ettiğinde Mustafa 
doğmamıştı.  

Mustafa’nın ağabeyleri vardı, Ahmet ve Ömer. 
Rumeli’yi kasıp kavuran çiçek salgınında ölmüşlerdi. 
Mustafa iki yaşındaydı.  Ağabeylerini hatırlamıyordu. 

En küçükleri Naciye’ydi. O öldüğünde ise 
Mustafa 16 yaşındaydı.  

Diğer kardeşi Makbule hanım ise, 1885 yılında 
doğmuş ve uzun yıllar annesi Zübeyde hanımla birlikte 
yaşamıştır. Soyadı Kanunu çıkarıldığı dönemde Makbule 
Hanım “ATADAN” soyadını almıştır. Bir süre siyasetle 
uğraşmış sonrasında siyaseti bırakmış ve evlenmiştir. 18 
Ocak 1956 yılında 71 yaşında hayata gözlerini yumarak 
bu dünyadan ayrılmıştır. 

Yıl 1908.. İlk görev yeri Şam’da iken, Annesine ilk 
maaşıyla, etrafı sim sırmayla işlenmiş başörtüsü 
göndermişti. 

Zübeyde bir kadının yaşayabileceği en ağır 
üzüntüleri yaşadı. Dört evladını kaybetti. Eşini toprağa 
verdi.  Oğlunun üzerine titriyordu. 1893 yılında Askeri 
Okulu'na Rüştiye'ye gittikten sonra Askeri’yi seçen 
Mustafa Kemal’den uzun yıllar boyu ayrı kaldı.  

15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal gidiyorum dediğinde oraya adeta bomba düşmüştü, Yorgun 
ruhu bitmek tükenmek bilmeyen ayrılığı taşımıyordu. Bayıldı kaldı. Ama görev yurt sevgisi, vatan 
göreviydi. Vazifeydi.  

Zübeyde yürekli, inançlı, yurtsever bir kadındı. Mayıs 1921’de İstanbul’da yetimhane yararına 
kermes düzenlendi. Tek Oğlu’nun idam fermanı çıktığında üzüntüsünden kısmi felç geçirmiş, bacakları 
tutmaz olmuştu.  Zübeyde felçli bacağını sürükleye sürükleye kermese gitti. Yemenilerle dolu masanın 
başına oturdu. Satış yaptı. Mustafa Kemal’in annesi, tüm şehit çocukların annesi olduğunu 
gösteriyordu.  

14 Ocak 1923… Gün ağarmak üzereydi.  Mustafa Kemal, emir eri 
Ali Çavuş’u çağırdı.  

“Haber var mı?” diye sordu. Ali Çavuş “maalesef var” diyemedi.  
“Şifre geldi ama çözülemedi” filan diye geveledi. O derin mavi 

bakışlarından bir bulut geçti… 
“Bir rüya gördüm, yeşil tarlalarda anamla dolaşıyordum, 

birdenbire fırtına çıktı, anamı yanımdan alıp götürdü, anamın öldüğünü 
biliyorum” dedi. Mustafa Kemal vatan görevinde olduğu için cenazeye 
katılamadı.  

 
Atatürk’ün çocuğu olmamıştı, savaş yıllarından başlayarak birçok 

çocuğun hamiliğini üstlenmiş, birçoğunu da evlat edinmişti. Atatürk’ün 
manevi evlatları; Afet İnan, Sabiha Gökçen, Ülkü Adatepe, Nebile Hanım, 
Rukiye Erkin, Zehra Aylin, Sığırtmaç Mustafa, Abdurrahim Tuncak, İhsan Ömer, Afife, Zühre’dir. 

Mustafa bir gün kütüphanecisi ve özel kalemi Nuri Bey’e “Ne mutlu sana bir ailen, yavruların 
var. Allah bana vermedi ama milletimin babalığını nasip etti, onunla avunuyorum. Biliyorum, erkek 
çocuk istiyorsun. Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ömrüm vefa etmez ise vasiyetimdir, adını 
Mustafa Kemal koy” demişti. Nuri Bey oğlunun ismini Mustafa Kemal koydu. Atatürk’ün yakın 
arkadaşı olan Nuri Bey’in babası Hacı Tevfik bey’in ise denizci olması nedeniyle ailenin soyisimlerini 
Ulu Su olarak kayıtlara geçirdi.  
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ÖZELLİKLERİ 
 

KİTAPLARLA GÜÇLÜ BAĞI ve TÜRK DİLİ ADINA YENİLİKLER : 
Dünyada iz bırakmış birçok lider gibi Atatürk de, henüz küçük yaşlardan itibaren başlayarak, 

hayatının sonuna kadar iyi bir kitap okuyucusu olmuştur. Uyumadan 48 saat çalışırmış. Zamanın 
kütüphane müdürü Nuri bey, 5000’e yakın kitap okuduğunu söylermiş. Savaşlarda cephelerde bile 
tarih kitabı okurmuş. 

Onun, kitapları sadece okuyup geçmediği, aksine, okuduğu ve önemli bulduğu kısımların 
altlarını çizdiği, notlar tuttuğu, özetler çıkardığı bilinmektedir. Atatürk’ün dünya anlayışının ve 
görüşünün şekillenmesinde birçok yazarın, düşünürün etkisi olmuştur doğal olarak… Özellikle 
askerlik, devlet yönetimi, milli bilinç, devrim, toplum, kültür, felsefe gibi alanlarda birçok kitap 
okuyarak özgün düşünce sistemini ortaya çıkarmıştır. 

Atatürk kitapları cephe dışında mutlaka masa başında okumuş, elinde kırmızı, mavi uçlu 
kalemle bazen kitap üzerine çizgi ve işaretler yapmış, bazen da kurşun kalemle kâğıtlara notlar 
almıştır. 

Atatürk’ün okuduğu kitaplarda dikkatini çeken cümleler altına özel işaretler koyardı.  
“xx”: Önemli. 
“xxx”: Çok önemli. 
“müh.”: Mühim. 
“ç. müh.”: Çok mühim. 
“D.”: Dikkat. 
“?”: Belirtilen fikri kabul etmiyor, ya da şüpheli görüyor. 
Cümlelerin altını bazen kırmızı, bazen da mavi kalemle çizmiştir. Kırmızı kalemle çizdikleri fikri 

kuvvetli bulduğu ve kendisinin de katıldığı mavi kalemle çizdikleri ise o fikri beğenmediği anlamına 
gelmekteydi. Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş ve yazılarına kaynak olması için okumuştur. 

 
Henüz öğrenciyken Decartes, Kant, Durkheim, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, StuartMill 

okuyordu. Sınıf arkadaşlarının değimiyle “toplumun henüz halledilmemiş fikir cereyanlarıyla dimağını 
meşgul ediyor, Darwin nazariyesini takdir ediyor”du. 

Divan şiirine de meraklıydı.  
Fuzuli’ye ait altı şiiri, harf devriminden sonra Türk alfabesiyle, kendi elyazısıyla kaleme almış, 

Osmanlı Tarihi kitabının arasına koymuştur.  
Atatürk’ün, İsmail Habip Sevük’ün “Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi”ni birçok kez okuduğu 

bilinmektedir. Servet-i Fünun koleksiyonunu da dikkatle okuduğunu yakınları aktarmıştır.  
 
1912 Yılında Çanakkale Boğazı’na atandığında 10 ay Bolayır’da kaldı. Gelibolu’yu karış karış 

kafasına yazdı.  
O günlerde henüz kendisi de farkında değildi ama üç yıl sonra tarihin akışını değiştireceği 

Çanakkale'yi önceden inceleme fırsatı yakalamıştı.  
Üç bin yıl önce Truva Savaşı’nın yaşandığı yerleri dolaştı, Karadan ve denizden saldırı 

noktalarının o günkü konumlarıyla bugünkü şartlarını harita üzerinde karşılaştırdı. Harabeleri gezdi… 
İlyada’yı okumuştu. Homeros’un destanındaki yer tariflerini keşfetmeye çalıştı. M.Ö. 334 yılında Asya 
seferine çıkan Büyük İskender, 35 bin kişilik devasa ordusunu Çanakkale Boğazı’ndan geçişmişti. Bunu 
okuduklarından gayet iyi biliyordu. O geçiş noktalarını adım adım inceleyerek, notlar aldı.  

Askeri ateşe olarak Sofya’ya gönderildi.  Gündelik işlerini halledecek kadar Bulgarca öğrendi.  
Operaya, baleye, çay partilerine gidiyordu. Sosyal ortamlarda çok kolay iletişim kuruyordu. Mekadon 
aksanlı Burgarca’sıyla ekstra sempatik oluyordu. Ülkede “en sevilen yabancı” haline gelmişti. Kurtuluş 
Savaşı sırasında Sofya günlerinin meyvelerini toplayacaktı. Bulgarlar arasında kurduğu arkadaşlık 
ilişkilerini kullanarak, Karadeniz yoluyla Anadolu’ya silah, cephane ve yiyecek gönderilmesini 
sağlayacaktı.  



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Kasım 2018 

18  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in günlük notlarından da bunların arasında bir tanesini hayatı 
boyunca hatta cephede bile başucundan ayırmadığını öğreniyoruz. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü 
Çalıkuşu" romanını hep yanında taşır, her gün rasgele bir yerinden açar, birkaç sayfa okurmuş. 

Atatürk, okuduğu birçok Fransızca romanlar dışında hiç kuşkusuz edebiyat tarihimizin ünlü 
romanlarını da okumuştur. Bir anektoddan Nur Baba’yı okuduğunu biliyoruz. Atatürk’ün Faruk Nafiz 
Çamlıbel’in şiirlerini de okuduğunu sayın Prof. Dr. Afet İnan’ın anılarından öğreniyoruz. Çağdaş Türk 
şairlerinden birçoğunu da okumuştur. 

Hususi kütüphaneler, şahısların ilgi duydukları ve değer verdikleri kitaplar koleksiyonudur. 
Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Atatürk’ün bu kitaplığında, hediye edilen çeşitli doküman ve kitap 
haricinde, kendi satın aldırdığı askerlik, hukuk, tarih, sosyoloji, ekonomi, edebiyat ve bilhassa dil 
konularıyla ilgili olanlar çoğunluğu teşkil ediyordu. 1929-30 yıllarından sonra büyük miktarda özellikle 
Fransızca neşredilmiş tarihe ait kitapların getirilmesiyle, Çankaya’daki oda yeterli olmamıştı, zira 
binlerce kitabı bulunmaktaydı. 

Atatürk’ün hususî kütüphanesinde bulunan kitapların kataloğuna göre bu inceleme kâfi 
değildir. Çünkü zaman zaman, Atatürk diğer resmî ve hususî kütüphanelerden kitaplar getirtmiş ve 
onları okuduktan sonra halktan biri gibi verilen süre içerisinde iade etmiştir.  

İslâm medeniyetinde Türklerin hizmet ve değerlerinin bilinmesini, esaslı tetkiklerle meydana 
çıkarılmasını istemiştir. 

Atatürk’ün ilim ve akıl ile ilgili görüşlerindeki fikir babası da kuşkusuz ki Voltaire olmuştur. 
Çünkü Voltaire, hiçbir doğmaya, kalıba hapsedilmemiş fikirleriyle, akıl ve bilim esasına dayandırdığı 
özgür düşünceyi savunmuştur. 

Daha birçok eseri okuyan, inceleyen, bunlardan etkilenen, bir kısmına katılan, bir kısmına 
katılmayarak kendi analizlerini yapan Atatürk, sonuç olarak, tek bir öğretinin ya da düşünürün 
izleyicisi olmamış, bunların hepsini değerlendirerek bir senteze varmış ve böylece kendi dünya 
görüşünü ortaya çıkararak, bunları kurduğu yeni Cumhuriyet’in temellerine enjekte etmiştir. 

 
TÜRK DİLİ ADINA YENİLİKLERİ: 
Özenli ve temiz bir Türkçe konuşurdu. 
Ömrü yetseydi bir Dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmek 

en büyük hayaliydi. 
Buradaki gayesi "dil"in Türkçeleştirilmesi ve zenginleştirilmesiyle beraber akademik bir kimlik 

kazanması idi. Her ulusta olduğu gibi Atatürk ilmi kimliği olan bir "Türk Dili Akademisi" istiyordu. Bu 
amaçla "Türk Dil Kurumu"nu kurmuştu.  

Atatürk `Mimber` adında bir gazete çıkartmış ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür 
kelimesi geçmiştir.  

Gerektiği zaman Dil Kurumu Kitaplığı’nda bulunan Sümerce, Ak-kadca, Eski Mısırca, İbranca; 
Süryanca; Arapça; Farsça; Sanskritçe; Çince, Japonca, Fince, Macarca vb. sözlüklere de bakılırdı. 

Velhasıl kitap hangi konuda olursa olsun Atatürk’ün fikir hayatı için değerli bir varlık 
mahiyetindeydi. Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri daima büyük olmuştur. 

"Ben basit bir adamım. Yani ben düşündüklerimi, milletimin arzusunda ihtiyaç ve iradesinde 
görmeyi şart sayan ve buna gördükten sonra, ancak tatbiki ile kendimi mükellef bilen bir adamım." 

"İlim ve bilhassa, içtimai ilim sahasında ben kumanda vermem. Bu vadide isterim ki, beni 
âlimler aydınlatsınlar. Siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana ilmin güzel istikametlerini 

gösteriniz. Ben tatbik edeyim." Gazi Mustafa Kemal 
 
SON OKUDUĞU KİTAP: 
Sayın Profesör Dr. Afet İnan’ın verdiği bilgiye göre Atatürk’ün okuduğu kitapla ilgili anlatımı: 
Tarih 15 Ekim 1938… Günlerden Cumartesi… Atatürk o gün kendisini iyi hissetmektedir. 

Profesör Afet İnan’ı çağırıp Tarih Kurumu çalışmaları hakkında bilgi istiyor. Kendisine sunulan bilgileri 
dinledikten sonra Tarih Kurumunca çıkarılmakta olan “Belleten”i görmeyi arzu ediyor. 

İşte Atatürk’ün en son gördüğü ve okuduğu yapıt Belleten’in 5/6 sayılı nüshasıdır. 
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ATATÜRK’ÜN BİLİNMEYEN BİR KİTABI: 
Burada Atatürk’ün ancak küçük bir azınlık tarafından bilinen bir yapıtına da değinelim:  
Bu geometri kitabı, bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesinde karşımıza çıkan ilk adım olur. 

Kitabı 1936-37 yılında Dolmabahçe Sarayı’nda kış aylarında bizzat kendisi yazmıştır. Geometri 
öğretiminde yol gösterici olarak tasarlanan 44 sayfalık bir "Geometri Öğretmenlerine Kılavuz’dur.  

“Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletanmecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, 
zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.” Osmanlıca bilmeyenlerimizin bu cümleyi anlayacağını 
sanmıyoruz.  

Bunun yerine bugün kullandığımız Türkçe olan; “Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve 
eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir.” dememizi Atatürk’e borçluyuz. 

1937 yılından önce öğrenciler matematiği Osmanlıca terimlerle öğreniyorlardı. Daha doğrusu 
öğrenmiyorlar, ezberliyorlardı. Ta ki, Atatürk’ün bizzat yazdığı Geometri kitabında yeni matematik 
terimler geliştirilene kadar… 

1937 yılının Kasım ayında yeni bir eğitim ve öğretim yılına girilirken, Mustafa Kemal Atatürk, 
Türk Dil Kurumu’nun çeşitli bilim dallarına ait Türkçe terimleri saptadığını, bu sayede dilimizin yabancı 
dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını attığını ilan eder. Aynı yıl okullarda, eğitim Türkçe 
terimlerle basılmış olan kitaplarla başlar ve bu olay kültür hayatı için önemli bir adım olur. Atatürk, 
dilde özleşmeyi olanakların son kertelerine kadar zorlamış, bilim ve düşün dilinin sadeleştirilmesinin 
ve eğitimin Türkçe yapılmasının gerekliliğini önemle vurgulamıştır. 

Kitap, 1937’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Devlet Matbaası'nda basılmış, yazar adı 
konmadan yayınlanmıştır. 1971 yılında da ikinci bir baskısı Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılmıştır. 
Kitapta yer alan, günümüzde de kullanılmakta olan pek çok terim, Atatürk tarafından türetilmiş.  
Atatürk’ün türettiği sözcükler ile daha önce kullanılan Osmanlıca sözcükler karşılaştırıldığında yapılan 
işin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Osmanlıcası ve Atatürk’ün önerdiği; 
 

Bu’ud - boyut mecmû - toplam zâviye - açı 

mekan - uzay nisbet - oran re’sen mütekabil zâviyeler - ters açılar 

satıh - yüzey tenasüb - orantı zâviyetan’ımütabâdiletân-ı dâhiletan-içters açılar 

seviye - düzey kaaide - taban zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar 

kutur - çap ufkî - yatay tamamlıyan zaviye - tümey açı 

nısf-ı kutur - yarıçap şâkulî - düşey zaviyei hadde - dar açı 

kavis - yay amûd - dikey hattımunassıf - açıortay 

muhit-i daire - çember va’zîyet - konum muhit - çevre 

mümâs - teğet mesâha-i sathiyye - alan müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - eşkenar üçgen 

müştak - türev dılı - kenar müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn - ikizkenar üçgen 

müsavi - eşit muvazi - paralel-koşut kaimzaviyeli müselles - dikey üçgen 

mahrut - koni menşur - pürüzma mustatîl - dikdörtgen 

faraziye - varsayı hattı mail - eğik muhammes - beşgen 

hat - çizgi veter - kiriş murabba - kare 

mukavves - eğri re’s - köşe şibh-i münharif - yamuk 

mümaselet - imsiy   umumi totale - ökül küre - yüre 
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           NUTUK: 
Büyük Nutuk, ne bir hatıra, ne bir tarihtir. Büyük Nutuk; tarihi değerde 
bir siyasi vesikadır ve elbette ki bütün siyasi vesikalar gibi, zamanın 
şartları içinde, çeşitli açılardan değerlendirilmelidir.  

Nutuk, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 
1919’dan, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman 
diliminde olan olayları anlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu 
dönemle ilgili en temel resmi tarih kaynağı olmak niteliğindedir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı dönemi’ni birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet 
tarihi açısından önemli bir eserdir. 

Nutuk, belgeleri sayesinde, Atatürk’ün tarihçi kimliğini de ortaya koymaktadır. Atatürk; 
yaşanılan olaylarla ilgili kayıtlı belgeleri toplamış ve Nutuk’u yazarken bu belgelere dayanarak 
icraatlarını özetlemiştir.  

 
Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan (1908-1985) anlatıyor: 
1927 yazında Dolmabahçe Sarayı’nda kalabalık bir aydınlar topluluğu vardı. O, arkadaşlarına 

adeta bir sürpriz hazırlamanın sevinci içinde, “Oturunuz ve dinleyiniz” dedi. 
Nutuk‘un sonuna koyacağı satırları yüksek sesle okumaya başladı. Dinleyenlerin nefes dahi 

almadıklarını sanıyorum. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecanın tesiri içinde 
yaşıyordum. Atatürk bu metni okuyup bitirdiği zaman derin bir nefes almış, fakat iki damla gözyaşını 
bizlerden saklamamıştı… 

Bu “Gençliğe Hitabe” okunduğu akşam “Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği 
Cumhuriyet’e inananlarla, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır” diyordu. 

 “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına 
onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine geçtiği vakit Türk Milleti yükselecektir.” diye 
telkinlerde bulundu. 

O, Türk gençliğinin sağ duyusuna, milliyetçiliğine, vatan muhabbetine inandığını ve onlara 
güvendiğini söylüyordu. 

Nutuk’un okunması tam altı gün, 36 saat 33 dakika sürmüştü. Kongre’nin son günü olan 20 
Ekim 1927’de Mustafa Kemal sözlerini şöyle bağlamıştı: 

“Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve 
bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir 
armağan olarak bırakıyorum.” 

Bu cümleyi okurken sesi daha kısılmış, titremiş, gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. 
Gözyaşları içinde “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ebediyen 
muhafaza ve müdafaa etmektir!” diye başlayan ve “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur!” diye biten Gençliğe Hitabe’yi okuduktan sonra cebinden çıkardığı mendil ile 
gözlerinin yaşını silmiş ve alkış tufanı arasında kürsüden inmişti. Bu sırada neredeyse herkes onunla 
birlikte ağlamaktaydı… 

 “Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe 
karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve 
uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. 

Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl 
kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu 
anlatmaya çalıştım. 

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri 
ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet 
ediyorum. 

Ey Türk Gençliği! 
Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” 
 
Mustafa Kemal Atatürk (1927) 
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VAZİFE ADAMI: 
Tarih belki de hiç kimsenin eseri değildir. O, kendi örgüsünü kendi tezgâhında, kendisi dokur.  

 İnsanlar, fikirler ve devletler, bu tezgâhın örgüsüdür, onun kanuniyetlerine göre işlenir 
dururlar. 
 Eğer bu kanuniyetler içinde bir misyonumuz varsa ve onu kullanmayı başarabilirsek, tarihin 
örgüsüne renk, şekil veririz. Bu örgüye damgamızı vururuz. 

 
Tarihi şahsiyetler, tarihin akışını değiştirebilirler mi? Yoksa tarihte şahsiyet’in rolü, bu akışı 

yalnız hızlandırabilmek veya yavaşlatmaktan mı ibarettir? 
 Tarihte şahsiyetin rolünü araştıran tarih felsefesi, tarihi şahsiyet, hem içinde doğduğu 
toplumun mahsulüdür, hem bu toplumun kaderine tesir eder ve ona damgasını vurabilir.  
 Mustafa Kemal Atatürk de, tarihi bir şahsiyettir ve bu şahsiyetin de tarihin akışında bir rolü 
vardır. Hem de, içinden çıktığı Türk toplumunun kaderine damgasını vuracak ve çağının olaylarına yön 
verecek kadar güçlü ve etkili bir rol. Atatürk gelmiştir. Destanını yaratmıştır. Tarihe intikal etmiştir.  
  

İnsanlığın Kaynaklarına yöneliş 
 Ne tarihçi, ne de dil bilginiydi. Ama milletinin geçmişine yöneliş, onu insanlığın kaynaklarına 
götürdü. Bütün medeniyetlerin kökünü bir ve başlıca dillerin türeyişinde milletinin ilk vatanını, bir 
kaynak olarak gördü.  
 Teoriler kurdu, teoriler bıraktı. Fakat şu bir gerçektir ki, bir zaman geldi Atatürk, dünya 
yuvarlağı üstünde insanın yüz asırlık macerasını, sanki avucunun içinde seyreder gibi oldu... 
 
 Yolculuklar vardır. Bitti sanılan yerde tekrar başlar. Mustafa Kemal'in 19.Mayıs.1919'da 
Samsun'da başlayıp, 09.Eylül.192'de İzmir'e ulaşan yolculuğu böyle bir yolculuktu.  
 Samsun'da Anadolu karasına bir asker olarak ayak bastı. İzmir'de Akdeniz'e varınca silahını 
bıraktı.  
 Ordan sonra Gazi Mustafa Kemal'in yolu, bir sıra aksiyon, fikir ve inşaa davaları içinden geçti. 
Bu davalarla örülen yapıya, O'nun, hayatına sığdırabildiği eser'i diyoruz.  
 
 Başarı kazanmak, harbi kazanmak kadar önemlidir denilir. Hele bazı harp sonları vardır ki, o 
harp sonlarının da barış, onu kazanabilen için bir çağ dönemi değerindedir.  
 Yeni Türkiye için Lozan Andlaşması böyle bir değerdeydi. Kaldı ki Lozan yalnız İstiklal 
Savaşı'nın sonu ve bir zaferin dünya hukuku karşısında da gerçekleşmesi değildir.  
 Çünkü Gazi'nin de dediği gibi "Lozan'da asırlık hesaplar görüldü." Lozan, bir büyük 
hesaplaşmaydı. Bu büyük hesaplaşmada Ankara, eski bir imparatorluğun bütün hesaplarının 
tasfiyesine muhatap tutuldu. Halbuki yeni Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunun mirasçısı ve devamı 
değildi.... 
 
 “YURTTA SULH CİHANDA SULH” 
 Mustafa Kemal’in çağında yaşayan liderler içinde, kendi memleketi dışı için böyle bir sözü, 
yalnız Mustafa Kemal söylemiştir. Çünkü bu liderlerin hemen hepsinin gözleri, kendi sınırlarının 
dışındaydı.  
 "İnsan mensup olduğu devletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan 
milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, 
bütün dünya milletlerinin saadetine hizmet etmeye de, elinden geldiği kadar çalışmalıdır."  
Mart 1937 Atatürk  
 Atatürk'ün yaşadığı devirde yetişen liderler arasında, bu dili konuşabilen bir başkası yoktu... 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815961045462050&set=a.103950323329796&type=3&eid=ARCa9KJqBVwxNhBQcAwORM12YLhifs58fJuB1JBM88Dblg3zQI6j1ij94hWXl_RJQCzSZfpzsuQgt16l
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=815961045462050&set=a.103950323329796&type=3&eid=ARCa9KJqBVwxNhBQcAwORM12YLhifs58fJuB1JBM88Dblg3zQI6j1ij94hWXl_RJQCzSZfpzsuQgt16l
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DR. BEDRİ RUHSELMAN İLE KARŞILAŞMASI 
1916’da Kabataş Lisesi’nin ardından Tıbbiye’ye adım atan Ruhselman’ın ailesi de İstanbul’a 

gelmiştir. Hayatını belirleyecek bir durum da bu dönemde yaşanır. 
Tesadüfi şekilde, Ruhselman, “Hakikat-ı Muhammediye” kitabını 

okur. Kitapta ilgisini çekense cennetin ayrıntılı olarak anlatılması olur. 
Gözüne bir not ilişir: "Cennette en üst sırada şehitler olacaktır." 

Ruhselman büyük bir coşkuyla asker olmayı kafasına koyduğu gibi 
şehit olmayı da arzu etmektedir. En sonunda çareyi Çanakkale Savaşına 
katılmakta bulur. 

Zaman kaybetmeden askerlik şubesinin yolunu tutar. Kaydolur 
ama çevresindekiler tıbbı bıraktığı için laf etmesinler diye ağzını bıçak 
açmaz. Kendi sırrıdır. 

Sonraki gün Ruhselman’ın kafası rahat ruhu şenken ve tüm şen 
şakrak haliyle Bab-ı Ali yokuşunu arşınlarken; bir kahvenin önündeki tahta 
sedirde oturmuş bir adamın gazete okuduğunu gözüne ilişir. 

Adamın önünden öylesine geçip giderken, deli bir rüzgar çıkar. 
Gazetenin arka sayfası açıldığı gibi sanki bir ilanı Ruhselman’a göstermek 
derdindedir, rüzgar… İlanda ne var diye baktığında, Aksaray semtindeki bir 
falcının, geleceği okuduğu şaşalı cümlelerle anlatılmaktadır. 

Tüm hayali hayli ilginç olan Ruhselman var bunda bir hikmet 
diyerek falcının yolunu tutar bu sefer… Bir an önce savaşa gidip şehit olmayı planlayan Ruhselman, 
tıbbiyeyi bırakmasının mantığını soracaktır ve en nihayetinde şehit olup olmayacağını merak 
etmektedir. 

Aksaray’a falcının yanına geldiğinde Ruhselman’ı bir odaya alırlar. Saatlerce bekler, çok sıkılır, 
ne gelen vardır, ne de giden… 

Nasıl bir iştir, nasıl bir falcıdır; tam kendiyle dalga geçildiğini düşündüğü sırada, çok yaşlı, 
sakallı, ölmek üzere olan bir ihtiyar, bastonuyla gelir, Ruhselman’ın karşısında dikiliverir ve birden 
bağırmaya başlar: 

“Cerrahın oğlu, cerrahın oğlu, ne cenneti? Deli misin sen? Cennete gideceğin yok. Sen bu 
işten vazgeç ve eğitimini tamamla. Haydi kalk, yıkıl karşımdan.” 

BEDRİ RUHSELMAN‘IN ATATÜRK’LE İLGİNÇ KARŞILAŞMASI 
Yüzbaşı olan dayısı Ruhselman’ı alır ve o dönemde subayların sohbet ettiği, Sirkeci’deki 

Meserret Kahvehanesine götürür. 
Kahvede hoş bir muhabbet vardır: Oradaki birkaç subayla beraber, ne yapabilecekleri 

hakkında fikir yürütürler. İleriki masadaki bir subay konuşmalara kulak misafiri olmuştur. Sohbete 
katılıp konu hakkında yardımcı olup olamayacağını sorar. 

Dayısı dertli dertli olanları aktarırken ve çaresiz kalakaldıklarını iletir. Sarışın subay dinler ve 
subay başını sallar ve genç Ruhselman’a dönerek şu öğüdü verir: (Öğüt de akılda kalandır, direk 
aktarılan bir cümle yoktur.) 

ATATÜRK’ÜN RUHSELMAN’A ÖĞÜDÜ 
“Oğlum, duyguların mühim ve saygı duyulacak türden. Vatan için ölmek onurdur fakat sen 

çok küçüksün ve tıbbiyeyi kazanmışsın. Tamam, milletimizin askere ihtiyacı olduğu aşikardır lakin 
bizim mektep yüzü görmüşe de ihtiyacımız var. Savaşta insan bir kere ölür, vatana yararı bu olur lakin 
okumuş bir insan hayattayken, milletine her gün hizmet sunar. Sen de eğitimini hemen bitir ve vatana 
böyle hizmet sun!” 

Ardından cebinden bir kart uzatır. Üzerine bir şeyler karalar ve “Bunu Savaş Bakanlığındaki şu 
isme ilet ve Ruhselman’ın adını da sildirin” der. 

Bu ilginç karşılaşmada dayı ve yeğen memnuniyetle kartı alırlar. Kağıtta -o zamanlar pek de 
tanıdık olmayan- şu isim yer almaktadır: Miralay Mustafa Kemal. Ailesinin sonradan aktardığı 
röportajlarda, bu olayın Ruhselman'ı çok ama çok duygulandırdığını dile getirmiştir. 
 

 

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/psi/p19.htm
http://www.uludagsozluk.com/k/spirituel/www.delinetciler.net/forum/psikoloji-kisisel-gelisim/68306-spirituel-ruhculuk-kavramlar-sozlugu-spirituel-nedir.html
http://www.uzmantv.com/etiket/spirit%C3%BCel%20nedir
http://www.2de1.com/bilelim.ogrenelim/136071-turkiye.de.ilk.defa.kim.ruh.cagirdi.html
http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=33634387641&topic=10894
http://forum.kozmikruh.com/Konu-bedri-ruhselman-ve-vazifesi-3
http://www.turkkeyif.com/parapsikoloji-ve-din/1642-21-yuzyilin-tehlikesi-spiritualizmruhculuk.html
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MU VE ATLANTİS ARAŞTIRMALARI: 
ATATÜRK MU KITASINDA NE ARIYORDU? 
M.Ö. 200.000 ile 70.000 yılları arasında Pasifik'te Mu adında Avustralya'dan kat kat büyük bir 

Kıta mı vardı? Yüksek bir medeniyet yarattıktan sonra batmış mıydı? Atatürk bu kıtayla neden 
ilgilenmişti?" Türkler'in kökenini ortaya çıkarmak Gazi'nin en büyük isteklerinden biriydi. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlılar'in son dönemlerinde Türklük Akımları üzerine yapılan 
araştırmaları derledi. Atatürk'ün isteğiyle birçok bilim adamı ve araştırmacı bu alanda araştırmalar 
yaptı. Yabancı bilim adamları davet edildi. 1930'da Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çok zengin malzeme 
ve bilgilere ulaşıldı. Yine de Türkler'in nereden geldikleri tam açıklık kazanmadı.  

1932'de emekli General Tahsin Bey Atatürk'ü ziyaret ettiği zaman Maya dili ile Türkçe 
arasındaki benzerliklerden bahsetti. Mayalar Meksika'da yaşamışlar, Türkler ise Orta Asya'dan 
gelmişlerdi. Aradaki uzaklığa rağmen, Gazi konuyla ilgilendi. Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak 
atayarak, ona iki dil arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarma görevini verdi. Tahsin Bey Meksika'ya gitti.  

Orada kendisine Amerikalı Arkeolog William Niven'in bulduğu tabletlerden bahsettiler. Maya 
dilinin kökeninin bu tabletlerde olduğu anlaşılmıştı. Türkçe ile Maya dili benzerlik bu tabletlerde 
aranacaktı. Bu tabletler Tahsin Bey'i şaşkına çevirdi. Çünkü tabletler MÖ 200.000 ile 70.000 yılları 
arasında Pasifik'de yer almış bir kıtayı haber veriyordu. Kıtanın adı MU idi. Avustralya'dan birkaç kat 
büyüktü. Yüksek bir uygarlığa ulaştıktan sonra deprem veya tufan sonucu battığı sanılıyordu. İngiliz 
Albay James Churcward Hindistan'daki tabletleri Tahsin Bey'e bilgi olarak sundu. Bunlar da kayıp Mu 
Kıtası ile ilgiliydi. Ve Churcward 50 yıl çalışmıştı bu tabletleri çözebilmek için. Bu konuda 5 kitap 
yayınlamış bir uzmandı. Tahsin Bey, öğrendiklerini, bulduklarını düzenli olarak Atatürk'e rapor 
ediyordu.  
 Gazi; Churcward'in Mu ile ilgili kitapların getirtti ve 60 kişilik bir tercüme heyetine Türkçe'ye 
çevirme emrini verdi. Kitaplar basılmadı. Daktilo edilerek Atatürk'ün önüne kondular. Atatürk 
metinleri büyük bir dikkatle okudu.  

İnsanın yaradılışını anlatan bölümle özellikle ilgilenmişti. Mu'nun insanlığın ana vatanı 
olduğunu, nüfusun 64 milyona çıktığını anlatan bölümlerin altını çizmişti. Mu'da geçen Tanrı 
kavramıyla da yakından ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı, şekillendirilemeyeceği ve 
adlandırılamayacağı üzerinde durmuştu.  

Tercümelerde Maya dili de dahil tüm lisanların Mu dilinden türediği belirtiliyordu. Mu 
kıtasının batısını anlatan bölümde halkın "Ya Mu bizi kurtar." diye bağırdığına dikkat çekerek Mu'nun 
bir ilah adı olduğu sonucuna vardı. 

Mu kökenli özel isim ve sıfatları, Öztürkçe ile karşılaştırarak (Kui: kögü: Aile vb.) not alıyordu. 
Atatürk, önce Türkler'in kökenini ve Mu dilinin Türkçe ile bağlantısını incelemiş, sonra da Mu 
sembollerini Latin alfabesiyle karşılaştırmıştı. Daha ilginç olan Mu'nun demokrasi ile yönetildiğini ve 
güneş enerjisinin aydınlatmada kullanıldığını anlatan satırların altını çizmekle kalmamıştı, kendi 
notlarını da iliştirmişti.  

Bugün bu kitaplardan Kayıp Mu Kıtası ve Mu'nun Çocukları, Anıtkabir kitaplığında 1301, 1302 
no ile kayıtlıdır. Çeviri metinleri ise kitaplıkta 4 dosya halinde bulunur. Gazi'nin Mu ile ilgili çıkardığı 
sonuçları ne yazik ki tam olarak bilemiyoruz.  

Emekli General Tahsin Mayatepek Meksika'daki araştırmalarında çok daha fazlasını bulmuştu. 
Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının Türkler'in kullandığı eşyalara benzer eşyalar kullandığını Atatürk'e 
iletmişti. Davullar, kalkanlar üzerlerindeki ay ve yıldız sembollerine kadar bizimkilere benziyordu. 
Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik defter olarak toplayarak Atatürk'e 
gönderdi. Bunların ikisi 70'lere kadar TDK kütüphanesinde idi. (No:57-56) Üçüncü defter kayıptır. Bu 
defterlerde dini tören, ibadet ve tapınakların bile şaşılacak kadar benzerliği gösteriliyordu. Atatürk'ün 
6 ay gibi bir sürede Türkçe'yi Latin harflerine kavuşturacak kadar bilgili ve yetenekli olduğu 
düşünülürse, onun kesinlikle sıradan bir dil bilimci ve tarihçi olduğu düşünülemez. Öyleyse bu 
araştırmaları da sıradan bir merak olamazdı. Yine O, neyi nerede arayacağını herkesten iyi biliyordu. 
Bugün Atatürk'ün gizli kalmış düşünceleriyle birlikte bu araştırmalar da Anıtkabir'in sessizliğinde 
uyumaya devam ediyorlar. Eğer gerçekten var olduysa, Mu Kıtası'nın kalıntılarının Pasifik'in 
derinliklerinde durduğu gibi... 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 19 MUCİZESİ 
Atatürk'ün Hayatı Mucizevi Şekilde 19 İle Kodlanmıştır. 
Mustafa Kemal Atatürk 19. Asrın bitimine 19 yıl kala, 19'un tam katı olan 1881 yılında doğdu. 

Ayrıca 1881 yılını hicri takvime çevirdiğimizde karşımıza çıkan 1297 değerinin rakamları toplamı da 
hayret uyandırıcı şekilde 19'dur. (99x19=1881; yani 19'un tam katıdır) 

Atatürk -kendi deyimiyle- 19 Mayıs'ta sabah Ezanı okunuyorken doğdu. 
Atatürk Selanik'te doğdu. İlginç olan nokta, Selanik kelimesinin ebced değeri 19'un tam katı olan 
171'dir. (9x19=171; yani 171 19'un tam katıdır.) 

Mustafa Kemal Atatürk 19'un tam katı olan 1938 yılında ve yine 19'un tam katı olan 57 
yaşında vefat etmiştir.  

10 Kasım günü saat 9'da (10+9) vefat etmiştir. Cenazesi 19 Kasım'da Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e 
götürülmüştür. Cenazesinde çalınan Chopin'in cenaze marşının numarası 19' dur. Bu marsta 19 nota 
vardır. 

Ayrıca Atatürk ölmeden bir gün önce, duvarda asılı duran Kuran'ın sayfa belirteç ipinin 19. 
sayfada olduğu, kendisine Yasin-i Şerif okuyan imamlar tarafından açıklanmıştı. (sene 1967: İmam ı 
sunufi) Ve yine ölmeden önce yatağının altında bulunan hatıra olan otomatik silahında 19 dolu mermi 
bulunuyordu. 

 
"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK" harf sayısı 19'dur.  
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" Atatürk'ün önemli sözü 19 harftir.  
"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" Atatürk'ün önemli sözü 19 harftir.  
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi başlığıyla birlikte 19 cümledir.  
Atatürk Nüfus Cüzdanı Numarası: 993814dür. Şaşırtıcı olan ise bu sayının 19'un tam katı 

olmasıdır. 
 TBMM'nin ilk kütüğündeki sıra numarası: 19  

Nüfus Kütüğündeki sıra numarası: 19  
Hayatı boyunca Atatürk'e verilen madalyalar toplamı: 19 
İstanbul Akaretler'de kaldığı evin numarası: 19'dur. Ayrıca hayatı boyunca İstanbul'a toplam 

19 kez gitmiştir. 
Atatürk ölmeden önce 19.000 lira miras bırakmıştır. (yine 19'un tam katı) 
 
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Atatürk üzerinde Tecelli Eden 19 Mucizesi 
Atatürk İstanbul'da 9'uncu Ordu Müfettişliği'ne atandıktan 19 gün sonra, 19 Mayıs 1919 

tarihinde, 19 yolcusu bulunan bandırma vapuruna binip Kurtuluş savaşını başlatmak için Samsun'a 
Ayak bastı. Samsun'a vardığında 19'un tam katı olan 38 yaşındaydı. Samsun'da sadece 19 gün kaldı. 
(Bu çok büyük bir mucizedir) 

4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti, 19 gün sonra orada Erzurum Kongresini Topladı. 
4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra Ankara'ya gitti. Bizi şaşırtan 

nokta, 114 sayısı 19'un tam katıdır. (19*6=114) 
TBMM'nin kurulmasına 19 Mart'ta tarihinde karar verdi. (19 Mart 1920) 
Milli Mücadele’ye fiili olarak başlanması için komutanlar ile yaptığı konuşma ve mecliste milli 

davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi: 19 Kasım 1919 
Mustafa Kemal Atatürk 19'un tam katı olan 57 yıl yaşamıştır. 57 sayısı 19'un tam katıdır ve üç 

tane 19'u içinde barındırır. (19+19+19=57) Mustafa Kemal'in hayatını üç evreye ayırdığımızda şaşırtıcı 
bir sonuçla karşılaşıyoruz:  

Atatürk'ün ilk 19 yıllık bölümü çocukluk ve hazırlık yıllarıyla geçerken, tam 19 yaşına 
bastığında, 1900 yılında Harp Okulu'na girmiştir. Ayrıca bu okulu 20. olarak bitirdi, bunlardan biri 
yabancı kökenliydi; dolayısıyla 19. Türk olarak bitirdi.  

İkinci 19 yıllık döneminde Askerlik ve siyaset alanında faaliyetler yaparken, tam 38 yaşına 
bastığında (2*19=38) yani üçüncü 19 yıllık dönemine gireceği anda, yepyeni bir Türkiye Devleti 
kurmak amacıyla 19 yolcusu bulunan Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıyor.  

Üçüncü 19 yıllık döneminde yeni Türk devletinin kuruluşu için mücadele veriyor.  
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Çanakkale Savaşı Sırasında Mustafa Kemal Üzerinde tecelli eden 19 Mucizesi 
19 Aralık'ta albay olduktan 19 gün sonra Çanakkale'de komutan olarak atandığı tümen 

numarası 19'dur.  
Çanakkale Savaşının en kanlı günlerinden biri olan 19 Mayıs günü, 19. Tümen Komutanı 

Mustafa Kemal, düşmanı Contbayırı'nda durdurmayı başardı. Bu vesileyle 19 Mayıs'ta Miralaylığa terfi 
etti. (19 Mayıs 1915) 

Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşında 57. Alay komutanı olarak görev yapmıştır. 57 
sayısı 19'un tam katıdır. 

Ayrıca Çanakkale savaşında 19 düşman askerine Türk asker elbisesi giydirip kendi ordularına 
doğru el göstererek ''yürümezseniz vururum!'' emri ile düşmanın üzerine gönderdi, böylece 19' unu 
da infaz etmişti. 

 
Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye ilk defa 19 ilde 19 ilahiyat fakültesi açtırmıştır.  
Kuran-ı Kerim in 76 sayfası ezberindedir. 76 sayısı yine 19'un tam katıdır.  
Atatürk Latife Hanım ile 912 gün evli kalmıştır. Şaşırtıcı olan, 912 sayısının 19'un tam katı 

olmasıdır. 19*48=912 
 

Atatürk'ün Askerlik İle İlgili Bilgilerinde 19 Mucizesi 
Mustafa Kemal'in komuta ettiği bütün orduların numarası 19'un tam katıdır. Örneğin 

Çanakkale savaşında komuta ettiği tümen numarası 19'dur. Çanakkale'de 57. alay komutanıydı. 
Komutanı olduğu bir başka alayın numarası da 57 idi. 

19 yaşına bastığında, 1900 yılında Harp Okulu'na giriyor. Ayrıca Bu okulu 20. olarak bitirdi, 
bunlardan biri yabancı kökenliydi; dolayısıyla 19. Türk olarak bitirdi. 

İstanbul Harp okuluna kaydı 1900 yılında gerçekleşmiştir. 
Harp Akademisinin 57. (19'un tam katıdır) döneminde, Atatürk Harp Akademisine kaydoldu. 
Mustafa Kemal'in ilk askeri görevi, 19. kolordu komutanlığıdır.  
Yüzbaşı olarak orduya katılış sırası 19'un tam katı olan 38'dir.  
19 Mart' da tuğgeneral oldu. (19 Mart 1916) 
19Nisan'da İstanbul’a giren Hareket Ordusunda Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. 

(19Nisan1909) 
Atatürk Harp Okulundan mezun olduktan 19 yıl sonra, 19 Eylül günü Mareşal oldu ve Gazilik 

ünvanı verildi.  
Ayrıca 19 Aralık 1904 günü hürriyet fikirlerinden dolayı Yıldız Sarayına çağrıldı. (19Aralık 1904) 

 
SONUÇ 
Milletimizin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk, zahirde görünen tüm zorluklara rağmen 

modern, laik, demokratik bir Türkiye Cumhuriyetini kurmakla zaten bir mucizenin gerçekleşmesine 
vesile olmuştur. Bununla birlikte yukarıda Mustafa Kemal ile ilgili verdiğimiz bilgileri akıl süzgecinden 
geçirip değerlendirdiğimizde, açıkça başka bir mucizesiyle daha karşılaşıyoruz: Mustafa Kemal'in 
hayatındaki kritik tarihler, Mustafa Kemal ile ilgili temel bilgiler mucizevi şekilde 19 ile kodlanmıştır. 
Elbette ki bunların hiçbiri kör tesadüflerin eseri değildir. 19 Mucizesini Atatürk'ün üzerinde tecelli 
ettiren Yaratıcı'dır. Yaratıcı Mustafa Kemal'i necip Türk Milletine Vazifedar armağan olarak özel 
yaratmıştır. 

Mustafa Kemal'in 19'un tam katı olan 1881 yılında doğması normaldir, olabilirdir; fakat ölüm 
tarihinin de 19'un tam katına denk gelmesi akıl sahiplerini zorunlu olarak bu konuda düşünmeye sevk 
etmektedir. Her insan ayın 19'una defalarca kez rastlamıştır, fakat pek çok insan zahirde ayın 19'unda 
normal bir yaşam sürerken Mustafa Kemal çok kritik sayılabilecek olaylarla, durumlarla çoğunlukla 
ayın 19'unda karşılaşmıştır. Örneğin 19 Mayıs'ta Albay oldu, 19 Aralık'ta Miralay oldu, 19 Mart'ta 
Tuğgeneral oldu, 19 Eylül'de Mareşallik unvanı verildi, Cenazesi Yavuz zırhlısı ile 19 Kasım'da 
götürüldü, Hareket ordusu ile İstanbul'a 19 Nisan'da girdi. 19 yolcusu bulunan Bandırma vapuruyla 19 
Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a varan ve orada 19 gün kalan Mustafa Kemal 
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Atatürk idi. Ve Yukarıda diğer yazdıklarımızın hepsi göstermektedir ki Mustafa Kemal'in hayatının 19 
ile kodlu olması, kör tesadüflerin eseri değil, Allah'ın yaratma sanatının bir tecellisidir.  

ÖNEMLİ NOT:  19 rakamı sırlı bir rakamdır. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de 19 mucizesi ile 
karşılaşmaktayız. 19 sayısının, Ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olması Kuran-ı Kerim'in 
Allah'ın Kelamı olduğunun bir göstergesidir. Örneğin Besmele Kuran'da 19 harftir. Kuran'da "Onun 
üzerinde ondokuz vardır." (Müddessir Suresi, 30) Ayeti ile dikkat çekilen bu sayı, Kuran'ın birçok 
yerinde şifrelenmiştir. 

ÖNEMLİ NOT:  Okuduğunuz yazılarda sık sık "19'un tam katı olan sayı" kelimeleriyle 
karşılaşılmıştır. 19'un tam katı olan sayı demek, 19 ile kalansız bölünebilen tam sayı demektir. 
Örneğin 19, 38, 57, 76... bu sayılar 19 ile kalansız olarak bölünebilmektedir, dolayısıyla bu sayılar 
19'un tam katıdır. Başka bir örnek daha vereyim: 1881 sayısı 19'un tam katıdır, çünkü 19 ile tam 
bölünebilir. (99*19=1881dir.) 

 
BİLİNMEYEN YÖNLER 

 Hayatının çoğunu geçirdiği savaş cephelerinden sonra Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar 
ona bir tecrit yaşantısı gibi geliyor, çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş yaşamından 
uzaklaştığını düşünüyordu. 
  Evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi. 
 Cephelerde düşmanla göğüs göğüs'e savaşmış biri olarak en ilginç özelliği savaş meydanları 
dışında kan görünce fenalaşmasıydı. 

Çanakkale’de kazandığı Kılıçlı Gümüş Liyakat Madalyası’nı diğer madalyalardan ayrı tutardı. 
Göğsünden çıkarmazdı.   

Contbayırı’nı temizlemek için süngü hücumu başlatmıştı. Aniden bir şey çarptığını hissetti… 
Elini göğsüne götürdü, üniforması yırtılmıştı, kan vardı. Sağ cebindeki saatine şarapnel isabet etmişti. 
Mustafa Kemal saatini Harbiye’de öğrenciyken almıştı. 15 yıldır bu saati kullanıyordu.  

 Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Lacivert 
takım giymeyi sevmezdi. 
  Gömleklerinin hepsi beyazdı. Bu gömlekler ilk yıllarda İsviçre`de 
özel olarak dikilirken sonra yerli malı kullanma kampanyasına öncülük 
edebilmek için Beyoğlu`nda bir terziye diktirilmeye başlanmıştı. 
 Çok şık giyinirdi. Ayakkabılarına çok dikkat eder. Kılık kıyafete çok 
dikkat ederdi.  

1914’de Sofya Askeri Ateşe iken, Sofya Orduevi’nde Kültür 
Bayramı vesilesiyle kıyafet balosu düzenlenmişti. İstanbul’dan, Askeri 
Müze’den uçbeyi kıyafeti getirtti. Bugün hala yeniçeri kıyafeti dense de, 
aslında serhat beyi, uçbeyi kıyafetiydi. Salona girdiğinde alkış tufanı 
koptu. Gecenin sembolik jürisi en beğenilen kıyafet ödülünü Mustafa 
Kemal’e verdi. Çar bizzat elini tutarak kutladı.  

Sofya’daki İspanya Maslahatgüzarı şark kültürünün hayranıydı. 
Balonun çıkışında Mustafa Kemal’i davet etti. Hafızalara kazınan efsane 
fotoğraf, o geçe İspanya Elçiliği’nde çekildi. Fotoğraf, 20 Aralık 1921’e 
kadar kimse tarafından bilinmese de, İstanbul’daki Tevhid-i Efkar 

gazetesinin birinci sayfasında yayınlandığında herkes öğrenmiş oldu.  
 Atatürk ve din- Kuran-ı Kerim’i Türkçeleştirdi.  
 Kur’an okununca çok duygulanan, ağlayan bir insandı. Adaşı Mustafa Kemal Ulu Su, 
“Babasının bizzat gördüğünü belirtmiştir. Ayasofya’da Kuran okunduğunda Dolmabahçe’de naklen 
radyodan dinleyince gözlerinden şakır şakır yaş geldiğini belirtti.  
 Hazreti Muhammed’i en büyük komutan olarak biliyor ve söylüyordu. 
 İslamiyet’e çok saygı duyarmış. Dolmabahçe Sarayı’nda sabahın gün ışıklarına kadar devam 
eden bir düğünde ezan vakti Atatürk manevi kızı Nebile’ye “Hadi bir ezan oku” diyorve okumaya 
başlıyormuş. Mustafa Kemal Ulu Su dedesinin anlatımını şöyle aktarıyor; Babam; “Tam yanı 
başındaydım, gözlerinden damla damla yaş aktığını gördüm” dedi. 
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 Arıburnu’nda siperleri geziyordu. Kum çuvallarına çivilerle çakılmış kağıtlar gördü. Kuran-ı 
Kerim’den ayetlerdi, mürekkeple yazılmıştı.  

“Kim yazdı?” diye sordu. “İstanbullu Macid” dediler. “Çağırın” dedi. Macit koşarak geldi. 
Komutan elini omuzuna koydu…  “Bunlar sanat eseri yazılar, memleket böyle sanatkarları kolay 
yetiştirmiyor, derhal siperden çık, İstanbul’a dön, yazmaya devam et” dedi. Terhis etti.  

O Macid, dünyaca ünlü hat sanatçımız Macid Ayral oldu. Yazı sanatında Osmanlı’yla 
Cumhuriyet arasında köprü kurdu. Şişli, Bebek, Davutpaşa gibi İstanbul camilerine, Topkapı Sarayı’na 
yazılar yazdı.  

Diyarbakır’da Semanoğlu Köşkü’nde kalıyordu. Serinlik veren mermer süs havuzunun başında 
otururken, yanık bir ses duydu. Köşkünün yanındaki ağaçlık alanda gençler piknik yapıyor, biri gazel 
okuyordu. Yaverini göndererek, çağırtarak getirtti. Mehmet Celalettin’di. 18 yaşında Ulucamii de 
müezzindi. Oturttu ve türkü okumasını istedi.  

Dinledi. Dinledi. Dinledi, ses usul, makam muhteşemdi, elini omuzuna koydu. "Bak Celak" 
dedi. Memleketimiz bir gün huzura kavuşacak, sen bu güzel sesinle İstanbul'da plaklara okuyacaksın, 
o zaman plakların üstüne Şark Bülbülü yazdır, sen gerçek bir bülbülsün." 

Bu samimi teşvik, gerçeğe dönüşecekti. 
Mehmet Celalettin yüreklenecek, yerel derlemelere başlayacak, Cumhuriyet'in ilanından 

sonra İstanbul'un yolunu tutacak, 1931'de plak yaparak 14 yıl sonra Mustafa Kemal'in kendisine 
verdiği ünvanı "Şark Bülbülü" diye plağın üstüne yazdıracak, kapış kapış gidecekti.  

Soyadı kanunu çıkınca adını değiştirip "Celal Güzelses" yapan genç müezzin, "Esmerim Biçim 
Biçim, Hele yar Zalim Yar" gibi efsaneleri müziğimize kazandıracaktı.  

Bedri Ruhselman'ı ön sezi ile keşfettiği ve yolunu açtığı gibi, sanata da nice Mehmet 
Celalettin'ler, Macid Ayral'lar kazandırdı.  

 
SPOR 
Sportmen kişiliği ile iyi bir biniciymiş, yüzmeyi çok severmiş. Bazı günler at biner, yüzmeye 

gider ve bilardo oynarmış. Silaha çok meraklı, iyi bir atıcıymış. 
 
HAYVANLARA KARŞI SEVGİSİ: 

 Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz böyle durumlarda 
sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. 
 Sakarya adlı atına ve köpeği Fox’a çok değer verirdi. Gazi`nin yatağının ayak ucunda uyurdu. 
 Kuşları çok severdi. Çankaya Köşkü`nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinliği vardı. 

Hayvanlara düşkünlüğü o dereceydi ki bir gün misafirlerinin de görebilmesi için yeni doğmuş 
bir tayla annesinin Çankaya Köşkü kabul salonuna getirilmesini bile emretmişti. 
 Ve O’na ithafen bir çiçek olduğunu belki hemen hemen hepimiz biliriz. 

“Atatürk çiçeği`nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk 
Landın koydu ve bu çiçek tüm dünyada bu isimle üretilip satıldı. 
  
Işın Gültutan tarafından derlenmiştir. (Ekim-2018) 

Mustafa Kemal-Yılmaz Özdil-Kırmızı Kedi Yayınları 
Tek Adam Mustafa Kemal- Şevket Süreyya Aydemir-Remzi Kitapevi 
Gizli Yönleriyle Atatürk-Ergun Candan-Sınır Ötesi Yayınları 
https://www.bilyay.org.tr 
https://www.dersimiz.com/ataturk 
http://www.egitimajansi.com 
https://www.ensonhaber.com 
http://www.atam.gov.tr 
http://www.isteataturk.com 
https://indigodergisi.com 
www.izafet.net 
www.Atatürk19mucizesi           Sevgi, saygı, minnet ve özlemle…. 

https://www.ensonhaber.com/galeri/baskomutan-ulu-onder-ataturkun-herkes-tarafindan-bilinmeyen-30-ozelligi
http://www.isteataturk.com/
http://www.izafet.net/
http://www.atatürk19mucizesi/
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HABERLER 
EKİM AYI ETKİNLİKLERİMİZDEN  

 

 

 
 
 

 

 
 
“Türkiye Uluslararası Regresyon 
Uzmanlığı Zirvesi” geçtiğimiz Ekim ayında  
İstanbul’da gerçekleşti.   
 Büyük üstadlar Trisha Coetano ve  
  Hans TenDam’ın derin deneyimlerini sundukları  
   Zirve, Unicorn ve School of Younity İşbirliği ile  
    Planlandı. Bilyay Vakfı tüm katılımcı ve  
    davetlilere ev sahipliği yaptı.  
     İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneğimiz  
      Başkanımız Sayın Oya Emir (Timurdoğan)’da 
       Zirveye katıldı.  
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ETKİNLİKLER 
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 

Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4  Dai:7 Alsancak/İzmir 
 

Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız: 
www.irad.org 

www.facebook.com/irad1990/ 
www.instagram.com/iraddernek/ 

adreslerini takip ediniz.  
 

 

Tarih:06 Kasım 2018-19.00-20.30 
Konu: Ezoterizm ve Ben İlişkisi 
Konuşmacı: Engin Emir 
 
Tarih: 20 Kasım 2018-19.00-20.30 
Konu: Hayatın İçindeki Ruhsallık 
Konuşmacı: Tülin Etyemez Schimberg 
 
 

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım 
ücretsizdir. 

 
 
 

 
 

Tarih: 01 Kasım 2018-19.00-21.30 
Konu: Parapsikoloji ve Psişik Yetenekler 
Konuşmacı: Nusret Sefa Yılmaz 
 
Tarih: 08 Kasım 2018-19.00-21.30 
Konu:Değiştirilmiş Bilinç Halleri ve Meditasyon 
Konuşmacı: M.Reşat Güner 

 

Tarih: 15 Kasım 2018-19.00-21.30 
Konu: Ruhsal Tebliğler ve Türkiye’de Ruhçuluk 
Konuşmacı: Oya Emir 
 
Tarih:22 Kasım 2018-19.00-21.30 
Konu: Rüyalar  
Konuşmacı: Gülbin Kınacıgil 
 
Tarih:29 Kasım 2018-19.00-21.30 
Konu: Tekrardoğuş 
Konuşmacı: Oya Emir 
 

 

Perşembe İleri Seviye Çalışma için katılım 
sınırlıdır.  

Kayıt yaptırılması gereklidir. 
 

Salı ve Perşembe etkinlikler Saat 19:00'da başlamaktadır. Geç kalınmaması rica olunur. 
 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... Esenlikler dileriz.  

https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=00568666f6&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=8d8b53cd56&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=4f5d857c6a&e=5eba487f91

