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Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün 

Biyolojik Oğlu Var 
Mıydı?

Zübeyde Hanım’ın ve 
Atatürk’ün Resmi Vasi-
yetnamesinde İsmi Ge-
çen Abdürrahim Tunçak  
K i m d i ?

Abdürrahim Tunçak
(1908-1999)

Acaba Bildiğimiz Tarih Sadece Birilerinin Bilmesini İstediği Tarih Midir?

Bunca Zamandır Türk Milleti 

ALDATILIYOR MU?

Bunca Aldatmaca Yaşanırken Neden Türkiye Cumhuriyet’inin Kırmızı Çizgileri 
1cm bile 

KÜÇÜLMEMİŞTİR.

Mustafa Kemal ATATÜRK’e 41 Defa Suikast Yapıldı. Ancak Burnu Bile Kanamadı. 
Onu KİMLER KORUYORDU.



Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün An-
nesi Zübeyde Ha-
nım Ve Babası Ali 

Rıza Efendi’yi Kim  
Öldürdü?

MUSTAfA 

KEMAL 

ATATÜRK’ÜN 

TEK AŞKI 

fİKRİYE’Yİ 

KİM VURDU?

MUSTAfA 
KEMAL 

ATATÜRK’E 
İHANET 

EDENLER 
KİMLERDİ?

SONA GİDEN YOLDA İYİLİğİ VE KÖTÜLÜğÜ KİMLER TEMSİL ETMEKTEDİR?

KAİNATIN İÇİNDE BİR  KUM TANESİ GİBİ OLAN İNSANOğLU NEDEN 
KAİNATIN EfENDİSİDİR? YERYÜZÜNÜN GERÇEK EfENDİLERİ KİMLERDİR?

YAKLAŞIK 5 MİLYAR YILLIK TARİHE SAHİp OLAN DÜNYANIN,SADECE 
BİRKAÇ BIN YILANA AİT BİLGİLERİNE SAHİp OLAN İNSANOğLU’NU ACABA 

ÖNÜMÜZDE Kİ YILLARDA NELER BEKLEMEKTEDIR?

DÜNYA’NIN EN ESKI İKİ ÖRGÜTÜ;AGHARTA VE SHAMBALLAH İLE 
MUSTAfA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLİŞKİSİ NEDİR?

2012 DÜNYA’NIN SONU MARDUK EfSANESİ İLE MUSTAfA KEMAL 
ATATÜRK’ÜN İLİŞKİSİ NEDİR?

HER 5.000 YILDA BİR , DÜNYA TARİHİ BİR GÜÇ TARAfINDAN 
SIfIRLANIYOR MU?



Kürşat Burak Çağıl

Yazar, 5 Mayıs 1974’te İstanbul’da doğdu. Özel Dost 
Lisesi Edebiyat Bölümü’nden mezun olduktan son-

ra yüksek öğrenimi için 1992 yılında Rusya-Moskova’nın 
önde gelen MİFİ Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümüne kayıt oldu. Böylelikle Rusya Fedarasyo-
nuna giden ilk Türk öğrencilerinden oldu. Gene ilk olan 
Dağ Evi adlı eserini bu dönemde yazmaya başladı. Bir yıl-
lık Rusça eğitiminden sonra K.K.T. C.’deki Southeastern 
University’e geçiş yaptı. Üniversite hayatı boyunca profes-
yonel olarak müzisyenlik yaptı. (100’e yakın beste ve bir 
demo müzik albümü) 1997 yılında International American 
University’nin IBA (Uluslararası İngilizce İşletme Fakulte-
si) bölümünden mezun olup ülkesine geri döndü. 1999 yı-
lında franchise sistemi ile işletilen bir işletmeyi satın aldı 
ve ticaret hayatına başladı. Ticaret hayatı devam ederken 
bu arada Beylerbeyi Müzik Okulu’na girip Opera-Şan ve 
Keman eğitimi aldı. Mesam üyesi olarakda ismini ve bes-
telerini tescilledi. Aynı yıllar Uzakdoğu yakın savunma sa-
natı olan Aikido ile tanıştı ve lisanslı olarak devam etti. 
Türkiye’nin önde gelen ajanslarında kast oyunculuğu yaptı. 
2005 yılında varolan işletmelerini devredip ÇAĞIL MED-
YA GRUBU’nu kurdu. Grubun bünyesinde yayınevi, ya-
pım ve ajans bulunmaktadır. Üçüncü eseri olan bu romanı 
uzun yıllar araştırmalarının bir kurgusu olarak 10 aylık bir 
dönemde bitirdi. Halen İstanbul’da yaşamaktadır.



ÖN SÖZ

Biz Türkler tarihin akışını her zaman değiştirmiş hatta 
daha da ileri gidip tarihi yeniden yazmış, bu uğurda sa-

vaşmaktan asla geri durmamış bir ulusuz. Ancak son yüz-
yılda bizim savaşarak yazdığımız tarih, bu savaşın arka pla-
nında gizlenen ve gerçekte kim oldukları asla ortaya çıkma-
yan birileri tarafından değiştirilerek ders kitaplarımıza bile 
bu haliyle girmiştir, maalesef!
Araştırmacı yazar Kürşat Burak Çağıl, Cumhuriyet döne-
minin değiştirilmiş tarihini adeta sil baştan kaleme alma 
yürekliliğini göstermekle kalmıyor, KOD 0 serisi boyunca 
uzak tarihi bile adeta sil baştan yazıyor. Bunu yaparken sa-
dece somut verilere dayanmakla kalmıyor, bu verilerin sağ-
duyu ile yorumlanmasını da kendi silahı olarak kullanıyor.
Doğru diye bildiğiniz her şeyin aslında yalandan ibaret ol-
duğunu öğrenmeye kim ne kadar hazırdır bilemiyorum, an-
cak okuyacağınız her satırda yeni bir gerçekle yüzleşmek 
zorunda kalacaksınız.



Özellikle Cumhuriyet tarihini neredeyse sil baştan öğren-
mek zorunda kalacaksınız ve bu sizi kimi zaman rahatsız 
edecek, kimi zaman gözlerinizi dolduracak, kimi zamansa 
yumruklarınızı öfkeyle sıkmanıza sebep olacak. 
Kitabın Merkez konusunda yer alan detaylar Mustafa Ke-
mal Atatürk’le ilgili bilgilerinizde ciddi biçimde erozyona 
uğrayacak, buna şüpheniz olmasın. Etrafı her zaman kala-
balık olan Atamızın, gerçekte tüm o kalabalık arasında ne 
denli yalnız kalmış olduğuna şahit olacaksınız. Daha da 
önemlisi savaşmaktan kendi sosyal hayatına vakit kalma-
mış olan Mustafa Kemal’in aslında gerçek bir aşk adamı ol-
duğunu da öğreneceksiniz. Belki de okurken en çok canını-
zı yakacak olan satırlarda ise, Atamızın sevdiği, değer ver-
diği her insanın elinden adeta zorla çekilip alındığına, ya 
öldürüldüklerine ya da ona ihanete mecbur bırakıldıklarına 
şahit olacaksınız.
Kurgusal açıdan ilk kitaba paralel bir sürükleyiciliğe sahip 
olan Kod 0 – Yonca Operasyonu, tabiri caiz ise gerçek bir 
bomba patlatıyor Atatürk’ün hayatıyla ilgili.
Atamız hayata gözlerini yumduğu son güne kadar humma-
lı bir çalışma içindeydi, öyleydi çünkü cephede savaştığı 
düşmanın gerisinde durmuş, yüzünü göstermeyen başka bir 
düşmanın varlığının farkına varmıştı. Ve o düşman an be an 
onun canını alıyor, bedenini gün be gün zayıf düşürüyordu. 
Atatürk, er geç bedeninin iflas edeceğinin farkındaydı ve 
gizli bir plan hazırlığı içindeydi, zamanı az kaldığı için gece 
gün düz bu plan üzerinde çalışıyordu.



Atamızın üzerinde çalıştığı ve ölmeden kısa bir süre önce 
kavuştuğu öz oğluna emanet ettiği bu gizli plan aslında onun 
gizli vasiyetiydi! 
Yazarımız Kürşat Burak Çağıl ilk kitapta bahsi geçen 
Atatürk’ün gizli vasiyetini her yönü ile deşifre ederek bizi 
bir kez daha sendeletiyor! 
İlk satırlarda dediğim gibi, bu gerçeklere ne kadar hazırsınız 
bilemem ancak artık bildiğim bir şey varsa o da Atatürk’ün 
bir değil, iki devlet kurmuş olduğudur. İlki, hepimizin bil-
diği gibi Türkiye Cumhuriyeti... İkincisi ise... 
İkincisine ait tüm detayları az sonra okumaya başlayacak-
sınız!

Furkan EREN
Senarist




