
Atatürk NLP 
Uzmanı mıydı? 

O, cesareti, azmi, başanlan ve hayatına bu düsturları 

nakış gibi işleyişi nedeniyle aslında en büyük NLP ustasıdır. 

1 ~~~:!~,;~TEM 
NLP hayatın her döneminde varolmuş 

bir kavram. Sadece uzun bir süre birile

rinin gelip ona bir isim vermesini bekle

miş. istiridye içerisindeki bembeyaz bir 

inci gibi dışına bakarak ona "hikayeden 

teyyare" diyenlere içini göstererek en 

güzel cevabı da vermiş. "Cevizi kırma

yan hepsini kabuk sanır" sözündeki gibi 

onu anlamak istemeyenler için NLP sa

dece kabuktur. 

Eğer Atatürk yaşarken bu kavram po

püler olsaydı şüphesiz en büyük NLP us

tası da Atatürk olurdu. 

O, cesareti, azmi, başarıları ve haya

tına bu düsturları nakış gibi işleyişi ne

deniyle aslında en büyük NLP ustasıdır_ 

Onun haytını incelediğinizde sıfırdan 

bir cumhuriyet kurarken yaşadıkları ve 

dünyaya başkaldıran yapısıyla nasıl bir 

mucize yarattığına şahit olursunuz. O 

asker olmayı kendi istemiş bu uğurda 

ailesine karşı çıkmış, doğru bildiklerini 

cesaretle savunmuş, başına gelen onca 

felaketten sonra bile azmi ve yaşama 

hevesini bir an olsun yitirmemiştir. 

Bu uğurda bir ömür harcamış yaptığı 

inkılaplar, yenilikler ve devrimler ile sa

dece kendisinin değil, her vatandaşının 

kendini değiştirip yenilemesini istemiş

tir. Onun bu yaptıkları NLP'nin içinizde 

yaratmaya çalıştığı o yenilikçi azmi gös

termez mi? 

üstelik o "benim gelişmem yeterli 

değildir, her vatandaşın aynı oranda ge

lişmesi müreffeh bir yaşama kavuşması 

gerekir" diyerek kitle gelişimine ne ka

dar değer verdiğini de ortaya koymuş

tur. Bu uğurda köy enstitülerini kurmuş 

ve her vatandaşının ayağına kişisel ge-

!işimin öz değerlerini götürmüştür Ata

türk hayatının her evresine NLP'nin öz 

değerlerini empoze etmiş müthiş bir 

karakterdir. Mucizenin insanın içinde 

olduğunu daha bu sistemin adı konma

dan yşayışıyla uygulamıştır. 

Eğer NLP bir mucize ise, Atatürk bu 

mucizenin nirvanasına çoktan ulaşmış, 

her vatandaşının da ulaşması için elin

den ne gelirse yapmaya çalışmıştı r. 

NLP'nin kutsal kitabını mı okumak 

istiyorsunuz? NUTUK kitabını okuyun, 

size yetecektir .... 
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