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takdim
Değerli okuyucularımız Alperen Dergisi olarak Mart 2020 tarih-

li “Muhsin YAZICIOĞLU Özel” sayımızda sizlerle buluşmaktan mut-

luluk duyuyoruz.

Mart Ayı, bizler için hüznü ve yetimliği içinde barındırıyor. Kah-

ramanmaraş’ın Keş Dağlar’ında beyaz karı kefeni yaparak şehit 

olmuş bir yiğidin anılarını, hafızalarımızda canlandırıyor. Yiğidimiz, 

Şehidimiz, Liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU’nu… Muhsin Başkanımı-

zı… Onu anmak ve anlamak için Adalet Bakanı Sn. Abdulhamit 

Gül, Kayseri Milletvekili Sn. Mehmet Özhaseki, İzmir Milletvekili 

Sn. D. Musavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sn. Mansur Yavaş, TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cum-

hurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Üyesi Sn. Tuna Koç, 

Türk-İş Genel Başkanı Sn. Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Sn. 

Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Sn. Ali Yalçın’ın 

Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerine 

yer verdik.

Ayrıca Muhsin Başkanımızın Türk-İslam Dünyasına olan has-

sasiyetini anlatan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Sn. Seyit 

Tümtürk, Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı 

Kemal Beyatlı ve KAFKASDER - Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardım-

laşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Viskhadzhiev’in yazıları-

na da yer verdik.

Bunlara ek olarak Dr. Mehmet Güneş’in “Kıble Yürekli “Gül” Gö-

nüllü, Hilâl Bakışlı, Hamza Duruşlu, Turkuaz Düşünceli Bir Güzel 

İnsan : Muhsin Başkan.” yazısını da sizlerle buluşturduk.

Ahirete irtihalinin yıl dönümlerinde büyük dava adamı Galip 

ERDEM Ağabeyin “Ayrık Otu ile Çınar” ve Hasan Celal Güzel’in 

Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazmış olduğu “Bir Şehit 

Alperen: Muhsin Yazıcıoğlu” yazılarını siz değerli okurlarımızın ilgi-

sine sunduk.

Bu vesileyle 25 Mart 2009 tarihinde haince bir suikast sonucu 

Şehit olan Liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU ve yol arkadaşları başta 

olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anı-

yoruz.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
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İslâmî şuurlanma edebiyat ve nazarî mülahazalar 

olmaktan çıkıp yaşanan, canlı bir varlık olma nite-

liğine kavuşmalıdır.

“Bir millet kendini değiştirmedikçe, biz de 

onun halini değiştirmeyiz” ilâhî emrini düşününce 

bu günkü halimize neden geldiğimize ve çıkış yo-

lunun neler olduğunu daha iyi anlıyoruz: Allah’ın 

iradesine teslim olan bir toplum olarak nizamımızı 

O'nun kanun ve kurallarına göre düzenlerken güç-

lüydük, huzurluyduk ve içten ahenkli bir millettik. 

Ahlak ve inançlarımızda, tahribatlar başlayınca, 

toptan değişmeye de başladık! Çöküş, günümüze 

kadar geldi.

Bir zamanlar Marco Polo, Batı'ya Asya'nın ef-

sanevi azametini anlatmıştı. De Amics, şöyle bir 

tespitte bulunuyordu:

“Bütün Türkler bir fikir üzerinde düşünceye 

dalmış filozoflara benzerler. Göz ve ağızlarında 

kesif bir iç hayatının ifadesi okunur. Hepsinin ha-

reketlerinde aynı ciddiyet, bakış ve mimiklerinde 

aynı itidal mevcuttur. İnsan, Paşa'dan küçük bir 

bakkala kadar bütün Türklerin aynı okuldan yetiş-

miş, aynı asalet mertebesine sahip büyük senyör-

ler olduğunu zannederler. Şarkı söylemek, gürül-

tü, kahkahalar ve çığlıklar atmak, lüzumsuz izdi-

hamlar yaratmak gibi şeylere hiç rastlanmaz. Hiç-

bir tarafta haylaz dilenci güruhuna tesadüf edil-

mez. Her tarafta sosyal sınıfların birbirine karşı 

saygı duydukları müşahede edilir”.

Bu yazıları okurken, Yesevi Ocaklarından ye-

tişmiş derviş-gazilerin bölük bölük Anadolu'ya ya-

yılışları gözlerimizin önünden kayıp gidiyor. Saygı-

lı, huzurlu, güvenli, kararlı, kanaatkâr ve Yara-

tan'a teslim olmuş insanların fevç fevç “UÇ'lara 

akışı! Anadolu ortalarında kök salan çınarın hayat 

damarlarına verilen su!

Ya bugünkü Türkiye'mizin manzarası nasıl? Ba-

tının her türlü moda rüzgârıyla derhal yön değişti-

ren, ayıplarını, manasızlıklarını, kötülüklerini 

büyük bir aşağılık duygusu içinde hemen 

kabullenip benimseyen; tembel, kabiliyetsiz, 

imansız, para düşkünü, Frenk taklitçisi, her türlü 

ananenin düşmanı; gürültücü, kendi kendiyle kav-

galı, dedikodu ve gıybet hastası bir güruh görün-

tüsü arzediyor.

Uğradığımız bozgunlar bize, kaybettiğimiz re-

aliteyi bulma duygusunu verecek midir? İyimserlik 

güzeldir ama kötüyü inkâr etmemek ve gerçeğe 

gözlerimizi kapamamak şartıyla! Çünkü kötüyü 

inkâr etmek onunla mücadele etmeyi önler. Daima 

iyimserlik içinde bulunmak, gayreti tüketir. Aksine 

hayatı açık ve net olarak görmek, insanları hareke-

te geçirir. İnsanlar ancak yere düştüklerini farke-

derlerse ayağa kalkma cehdini gösterirler. Bu 

itibarla daima iyimser olmakla birlikte, önce kendi-

mizden başlayarak inananların birbiriyle ve düzen-

le olan ilişkilerindeki hata ve eksikleri açıkça tenkit 

ve tahlil etmekten çekinmemeliyiz.

İnsandaki ruhî şahsiyetin olgunlaştırdığı feda-

kârlık duygusu zayıfladığı zaman içtimaî şahsiyetin 

beslediği mevki ve makam hırsı derhal pusudan 

çıkar ve insanı esareti altına alır; Onu kâh küçük he-

sapların peşinde koşturur, kâh hak ve hakikatleri 

çiğneyerek kendisine saadet sarayları inşa etmeye 

çalışan fahiş kazançların çılgını haline koyar. Kâh 

büyük kalabalıklar arasında azamet ve alkışlarla 

geçmenin sevdalısı olarak siyaset ihtirası peşinde 

yürütür. İnsanı, insan olmaktan çıkarmaya kabili-

yetli hırslar hayata hâkim olurlar; kalabalıkların top-

landığı yerlerde alkışlanarak daha da azdırılan işte 

bu hırslardır.

Müslüman Türk gençliğine öncelikle küçük he-

saplardan uzak olarak İslâm iman ve ahlâkı ile 

büyük işler başarmış bir milletin mensubu olmanın 

heyecanı, şuna veya buna benzemenin değil, 

kendi kendine benzemenin ve kendi kendini aşma-

nın şuuru verilmelidir.

Başarı, hareketsizlikte ve kolaycılıkta değil; 

Hakk'a dayalı kuvvette, hedefleri belli ve sürekli ça-

lışmada, kendini inançları içinde eritecek yüksek 

bir mücadele azminde saklıdır.

Dava boş gurur ve hırsların tatmini için yapılan 

bir koşturmaca değil içtimaî, iktisadî, siyasî ve be-

şerî hayatımızı Hakk'a uydurma davası olmalıdır. 

Her türlü gündelik endişelerden uzaklarda çalışan 

sanki hayatımızın maverasında hazırlıklarını yapan 

bir hareket ordusunun fikir fedaileri ancak bu da-

vayı başarabilirler!

Hazreti Yeseviler'in, Şah-ı Nakşibendiler'in, 

Mevlânâlar'ın yaptığı gibi, küçük iman ocakların-

dan çerağlar tutuşturulup, Anadolu'da yeniden be-

yinler ve gönüller canlandırılmalıdır.

de milleti aldatmaktadırlar. “Âlemleri senin için ya-

rat-tım” hitabının mazharları sevgili kurtarıcımız 

Peygamberimiz (s.a.v.) bile savaşlarda dişini şehit 

verip, mağaralarda korkulu anlar yaşayarak öz 

yurdundan hicret etmek gibi çileleri çekmeden 

başarı sağlamamışlardır. Hiç kimse Peygamberi-

mizden daha çok imtiyaza sahip olamaz ve müca-

delesiz başarı bekleyemez.

Büyük davalar yıkılmayacak, yorulmayacak, 

üşenmeyecek dava adamları ister! Bizim tarihi-

mizde amel etmeden “ahlakçılık” yapan nazari-

yatçılar yoktur. Kendi bedenlerinde ve nefislerin-

de denemedikleri bir hayat tarzının teorisini de 

yapmamışlardır.

Müslüman'ın iki ayrı hayatı olamaz. Maddî ha-

yatını düzenlerken başka, manevî hayatını düzen-

lerken de başka bir felsefeye göre davranamaz. 

Sadece din ve ibadet konularını Allah'a yönelik bir 

şahsî ve nefsî mesele olarak görmenin, ama siya-

sî içtimaî ve iktisadi meselelerde “Allah'ı işe karış-

tırmamak” felsefesi ile hareket etmenin insanı iki 

ruhlu, ikiyüzlü bir hayat anlayışına götüreceğini 

söylersek herhalde yalnızca gerçeği belirtmiş olu-

ruz. Müslüman’ın maddî ve manevî hayatında 

tam bir uyum ve ahenk olmalıdır.

Dava adamları kendi hayatını tam bir mümin 

gibi düzene koyarken, ferdî şuurdan “kolektif 

şuur”a geçişin metotlarını da geliştirmelidir. 

DAVA ADAMI
Gözyaşı Dergisi, Ağustos 1987, sayı 4.
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Toplumu kendi isteği doğrultusunda değiştir-

meye talip olanlar, önce kendilerini o istikamette 

değiştirmekle işe başlamalıdırlar. Kendi hayatını 

inandıklarını uygun şekilde tanzim edemeyen in-

sanların, başkalarının dünya görüşünü değiştir-

mek ve hayatlarını tanzim etmek gibi bir işe talip 

olması, neticesiz ve boş bir gayrettir veya en basit 

tabiriyle insanları hiçe saymaktır ve topluma karşı 

saygısızlıktır. İnandığım devlet ve toplum niza-

mında değer ölçüsü yapmayı düşünenlerin her 

şeyden evvel “dava adamı” olmayı gerçekleştir-

mesi gerekir. Dava adamı olmak, toplumun bütün 

değer yargılarına rağmen kendi inandıklarından 

taviz vermemeyi “kınayanların kınamasına aldır-

madan” inançlarını yaşamayı, düzenin ürettiği ti-

poloji dolayısıyla tek başına kalsa bile inandığı gibi 

söyleyip, inandığı gibi davranmayı gerektirir. Dava 

adamı, karşı olduğu düzen içinde, getirmek iste-

diği nizamın ölçülerini yaşayan, düzene karşı ol-

manın getireceği rizikoları göze alan, bu sebeple 

zulme uğrayacağını bilerek çileye hazır olan in-

sandır. Böyle bir misyonla kendisini sorumlu his-

seden birinin plansız ve programsız olarak kendini 

hayatın akışına bırakması elbette düşünülemez. 

O sosyal değişimlerin içinde bir saman çöpü gibi 

sürüklenemez, fedakârlıkları göze almadan ve ra-

hatlarından hiçbir şey feda etmeden düzeni de-

ğiştireceğini iddia edenler hem kendilerini hem 
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de milleti aldatmaktadırlar. “Âlemleri senin için ya-
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DAVA ADAMI
Gözyaşı Dergisi, Ağustos 1987, sayı 4.
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Toplumu kendi isteği doğrultusunda değiştir-

meye talip olanlar, önce kendilerini o istikamette 
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mında değer ölçüsü yapmayı düşünenlerin her 
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değer yargılarına rağmen kendi inandıklarından 
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madan” inançlarını yaşamayı, düzenin ürettiği ti-

poloji dolayısıyla tek başına kalsa bile inandığı gibi 

söyleyip, inandığı gibi davranmayı gerektirir. Dava 

adamı, karşı olduğu düzen içinde, getirmek iste-

diği nizamın ölçülerini yaşayan, düzene karşı ol-

manın getireceği rizikoları göze alan, bu sebeple 

zulme uğrayacağını bilerek çileye hazır olan in-

sandır. Böyle bir misyonla kendisini sorumlu his-

seden birinin plansız ve programsız olarak kendini 

hayatın akışına bırakması elbette düşünülemez. 

O sosyal değişimlerin içinde bir saman çöpü gibi 

sürüklenemez, fedakârlıkları göze almadan ve ra-

hatlarından hiçbir şey feda etmeden düzeni de-

ğiştireceğini iddia edenler hem kendilerini hem 



BAŞYAZI

Çok ağır şartları yaşadığımız 11 yılda, aslında 

en zor olan, onun arkasından bir şeyler söylemekti. 

Yokluğuna ne ben ne de arkadaşlarım, bir an olsun 

alışmayı başaramadık.

Camia olarak, yaşadığımız hadisenin yaralarını 

sarmaya, camiamızı ayakta tutmaya çalışırken, 

diğer yandan büyük bir ciddiyet, titizlik ve kararlı-

lıkla hukuki süreci takip ettik.

25 Mart 2009 tarihinde, Partimizin Kurucu Genel 

Başkanı, liderimiz, dava arkadaşımız, ağabeyimiz, 

rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve onun yol arkadaş-

ları, dava arkadaşlarımız Erhan Üstündağ, Yüksel 

Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş kardeşlerimi-

zi kaybettik.

Öncelikle, şehit liderimize ve onunla birlikte şe-

hadet şerbetini içen kardeşlerimize Allah’tan rah-

met diliyorum. Mekânları cennet olsun.

Peygamber Efendimiz’in “Kişi ahirette sevdikle-

riyle birliktedir.” Hadis-i Şerifine duyduğumuz iman-

la, ahirette Peygamber Efendimiz’in sancağı altında 

buluşacağımız günün hayaliyle yaşıyoruz.

O günden bugüne, hiç dinmeyen acımızı içimiz-

de yaşarken, onun emanetleri olan Büyük Birlik Par-

tisi ve Alperen Ocakları’na sahip çıkma, onları adım 

adım ileriye taşımaya çalıştık. Onun ideallerine tu-

tunduk, onun şahsiyetini, ahlakını, imanını, cesare-

tini, dürüstlüğünü; insanımıza, devletimize, milleti-

mize, inanç ve değerlerimize duyduğu bağlılığı 

örnek almaya çalıştık. Çok çalıştık, çalışmaya 

devam edeceğiz.

Büyük Birlik Partisi, bizim için asla bir siyasi par-

tiden ibaret olmadı. Sınırları anayasa ve yasalarla çi-

zilmiş bir kurumsal yapıda görev yaparken, aynı za-

manda mensuplarının ve sevenlerinin oluşturduğu 

büyük bir ailenin ferdi olduğumuzu hiç unutmadık. 

O şuurla, büyük ve güçlü bir ailenin ferdi olduğu-

muzu, yaşatmak zorunda olduğumuz ideallerimizi 

ve hatıralarımızı bir an olsun unutmadan, sorumlu-

lukla görev yapıyoruz.

Büyük Birlik Partisi, konuyla ilgili açılan tüm so-

ruşturma ve davalarda, resmi olarak, şehitlerimizin 

aileleriyle birlikte, taraf ve müdahildir.

Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuri-

yet Başsavcılığı’nca haklarında takipsizlik kararı ve-

rilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci 

yeniden başlamıştır.

Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesin-

de gerçekleşen, Adalet Bakanlığı’nın, “kamu yararı-

na bozma” talebi üzerine, takipsizlik kararı kaldırıl-

mış, Yargıtay 5. Daire konuyu gündemine almış, id-

dianame hazırlanmış, akabinde iddianameyi kabul 

etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başlayabilmiş-

tir. Bu olağanüstü bir yargı yoludur.

Kahramanmaraş Göksun’da, helikopterin üze-

rindeki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sa-

nıklarla ilgili süren mahkemede, daha önce kabul 

edilmeyen, hem partimizin hem de ailelerin müda-

hillik talepleri kabul edilmiştir. Artık avukatlarımız o 

davayı da takip etmektedirler.

Kahramanmaraş’ta süren ana soruşturma dos-

yasına verilen takipsizlik kararı da bizim yaptığımız 

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

5

görüşmeler, partimiz ve ailelerin birlikte yaptığı itiraz 

sonucu kaldırılmıştır. Soruşturma süreci yeniden baş-

latılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddi-

aname hazırlanacak ve yargılama süreci başlatıla-

caktır.

Partimiz, Ocağımız, aileler, devletimizi yöneten 

duyarlı yöneticiler ve kamu görevlilerinin gayretiyle 

dosyayı kapattırmadık ve bundan sonra da bütün 

şüpheler giderilecek şekilde, soruşturma ve mahke-

me süreçleri tamamlanmadan, kapatılmasına 

Allah’ın izniyle müsaade etmeyeceğiz.

İlk günden beri, bir kez bile yaşananlar için “kaza” 

kelimesini kullanmadık. Yerli işbirlikçiler eliyle yürü-

tülen uluslararası bir komplonun ihtimalinden bah-

sederken bizi şüpheyle karşılayanlar 15 Temmuz ve 

sonrasında yaşananlarla, adım adım haklılığımızı gör-

düler ve kabul ettiler. Olayın bütün yönleriyle aydın-

latılması, ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların or-

taya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettik-

leri cezayı almaları için, “devlet gücü”ne ihtiyaç oldu-

ğu gerçeğini unutmadan, süreci takip ediyoruz. Bu, 

bizim en çok gayret gösterdiğimiz konu olmuştur ve 

buradan geriye bir adım bile atmayacağız.

MART 2020MART 2020
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Israrlı taleplerimize rağmen hiçbir şekilde bel-

gelenemeyen bu iddia, vefatından hemen sonra, 

Fetö mensubu bazı yazar ve TV yorumcuları ta-

rafından gündeme getirilmiştir. Kast edilen ise 

Büyük Birlik Partisi veya Alperen Ocakları içinde, 

bir sözde “Ergenekon” yapılanması olduğudur.

O gün de ifade ettik bugün de söylüyoruz: 

Çok önceden planlandığı anlaşılan ve sadece fa-

illeri tarafından bilinen hain darbe girişimine 

karşı durabilecek, toplumun en önemli direnç no-

talarından olan Büyük Birlik Partisi ve Alperen 

Ocaklarına yöneltilecek bir “Ergenekon” iddiası 

yahut iması, darbe esnasında bu dirence yönelti-

lecek kara propagandanın isnat hazırlığından 

başka bir şey değildir. Bugün ise aynı uydurma 

ifadeler, bu kez farklı maksatlarla, bazı yorumcu-

lar tarafından, uyarmamıza rağmen, ısrarla kul-

lanılıyor.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza 

devam ediyoruz.

Ülkemizin, milletimizin, camiamızın aydınlık 

yarınlarına dair umutlarımızı hiç kaybetmedik. 

Tüm dava arkadaşlarım da önümüzdeki tüm en-

gelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar.

Hukukun, şüphelilerin elinde olduğu ve mu-

hataplarınızın tümünün maske taktığı şartlarda 

bile mücadelemizden vaz geçmedik. Sabrımız, 

tereddütlerimizden değil, her şeyin, hukuk da-

iresi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun 

yürümesini istediğimizdendir.

Tekraren ifade etmek istiyorum: “Adalet ağır 

ilerler ama daima hedefine varır.” Ve yine hiç kim-

senin şüphesi olmasın, ahirete dair hesapları 

mahfuz tutarak, bu dünyaya ait olan her hesabın 

gereğini biiznillah yerine getireceğiz.

Birkaç cümleyle, Şehit Liderimiz üzerinden 

yürütülmeye çalışılan bir manipülasyondan bah-

setmek istiyorum: Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Bizim 

tarlayı sürmüşler.” şeklinde bir cümlesi, bir ifade-

si asla olmamıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sorunla karşı kar-

şıyayız. Korona adlı virüsün tüm dünyaya yayıldığı, hemen 

tüm ülkelerde ölümlere sebep olduğunu görüyoruz. Yine her 

ülke, kendi durumları ve imkanları ölçüsünde tedbirler alıyor 

ve salgınla mücadele etmeye çalışıyor.

Ülkemiz de bu duruma karşı ciddi bir çalışma yürütüyor. 

Öncelikle gayretleri dolayısıyla hükümetimize, başta Sağlık Ba-

kanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, Bilim Kurulu’nun 

tüm üyelerine, Sağlık Bakanlığımızın çalışanlarına ve bu süre-

cin Türkiye'ye geç gelmesine ve gelişiyle birlikte alınan ön-

lemler ve tedbirler noktasında katkısı olan herkese şahsım, ca-

miamız ve milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Vaka ve ölüm sayısının bugün için diğer ülkelere göre az ol-

ması ve agresif bir artış gözlenmemesi, böyle devam edeceği 

anlamına gelmiyor.

Vatandaşlarımızın, alınması gereken önlemler konusunda 

azami bir dikkat ve gayret göstermeleri gerektiğini düşünüyo-

rum. Bu savaşı, bu mücadeleyi kazanmanın en önemli yolu, 

milletçe, devlet kurumlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim 

Kurulu'nun tavsiyelerine en üst düzeyde uyup büyük bir daya-

nışma örneği göstermek olacaktır.

Kurallara uymak bir keyfilik ya da tercih değil, bir mükelle-

fiyet ve en yakınımızdakilerden başlayarak milletimize karşı za-

ruri bir sorumluluğun ifasıdır. Tekrar edelim: Önlemlere uyul-

ması, hukuki, insani ve itikadi bir sorumluluktur.

Panik havasına girmeden, hastalığın yayılmasına sebep 

olabilecek eski alışkanlıklarımızı terk ederek, kendimizi ve çev-

remizi virüsten koruyacak şekilde hayatımıza devam etmeli-

yiz.

Maalesef her kriz döneminde görülen fırsatçılara, devleti-

miz ve milletimiz tarafından asla prim verilmemeli, vatandaş-

larımız bu konuda ilgili devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapmakta 

asla tereddüt etmemeli ve gerekli önlemler konusunda sürat-

le hareket edilmelidir.

Ayrıca sağlık çalışanlarımıza azami ölçüde destek ve yar-

dımcı olunmalı, her zor günde olduğu gibi bugün de büyük 

riskler ve önemli sorumluluklar üstlenen sağlık çalışanlarımı-

zın, görevlerini layıkıyla yapabilmeleri konusunda hepimiz üze-

rimize düşenleri eksiksiz yerine getirmeliyiz.

Son olarak, önceden planladığımız programlarımızın tü-

münü, ülkemizin normal hayata döneceği zamana kadar er-

telediğimizi hatırlatmak istiyorum. Bu süreçte, elbette, hepi-

miz, yaptığımız görevler itibariyle, ülkemizin ve milletimizin 

bu zor günleri atlatabilmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Tekrar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah(C.C.)’tan rah-

met, hastalarımıza şifa diliyorum.

Allah(C.C.) yardımcımız olsun.

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakla-

rı, hiçbir dış müdahalenin, provokasyo-

nun, iftiranın, özünü bozamayacağı kadar 

sağlam, temiz, milli ve millete aittir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Partimizin kurulduğundan bugüne geçen 27 

yılda ve Rahmetli Şehit Liderimizi kaybettiğimiz 

günden bugüne geçen 11 yılda, bütün acıma-

sızlığıyla yüzümüze çarpan en önemli gerçek, 

daha güçlü olma mecburiyetimiz oldu. Devlet-

te, siyasette hatta sosyal hayatta, gücümüz nis-

petinde etkili olabiliyoruz. Bu gerçek bize daha 

planlı, daha disiplinli ve daha verimli bir çalışma 

ortaya koymak dışında bir seçenek bırakmıyor.

Teşkilatlarımızı çağın ve ülkemizin değişen 

ve gelişen gerçeklerine göre revize ettiğimizde, 

ülkenin her köşesinde teşkilatlarımızın bayrak-

larını dalgalandırdığımızda, eksiksiz olarak, her 

seçim çevresinde, kendi adaylarımızla ve talip 

olduğumuz görevlere hazırlanarak, eksiksiz ola-

rak milletin huzuruna çıktığımızda, en önemlisi 

seçmenle, vatandaşlarımızla doğru iletişim kur-

duğumuzda, Türkiye’de çok şeyin değişeceği-

ne ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını 

düşünüyorum. Buna inanmamız, daha çok ça-

lışmamız ve birbirimize, değerlerimize, hatıra-

larımıza daha çok sarılmamız gerekiyor.

Alacağımız neticenin, hayallerimizin çok üze-

rinde olacağına, gönülden inanıyorum.

KORONA SALGINI
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Bizler Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun “Yarınlar Sizinle Olacak!” Diyerek işaret ettiği; 

İ’lay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Âlem ülküsüne gönül 

vermiş, “iki günü birbirine müsavi olan müslüman za-

rardadır” şuuruyla hesaba oturan, “Komşusu açken 

tok yatan bizden değildir” ölçüsünü hayatlarına amir 

kılan, “yediğin yok olur, yedirdiğin kalır; giydiğin yok 

olur, giydirdiğin kalır” düşüncesini gaye edinen, kendi-

sini hem Hakk’a hem de halka adayan, “ölmeden 

önce ölünüz” ilkesine sahip iman abideleri; gündelik 

menfaatleri bir kenara bırakarak Hakk’ın davasına ken-

dini adayan kıymetli bir yolun yolcusu Alperen olma 

ideali taşıyan Türk-İslam ülküsünün neferleriyiz.

Sahip oldukları makamları milletine hizmette bir 

araç olarak gören Nizam-ı Alem ülkücüleri ve İ’lay-ı 

Kelimetullah davasının yiğit Alperenleri, bu ülkenin 

geleceğinin en büyük teminatlarının başında gel-

mektedir. Milyonlarca lira devlet desteği alan siyasi 

partilerin ve vakıfların oluşturduğu aynı zeminde 

mevcudiyetini devam ettirme başarını çeyrek asır-

dan uzun bir süredir devam ettirme başarısı göste-

ren bu hareketin, Rahmetli Şehit Liderimizin hayali-

ni kurduğu noktaya bugünün gençleri eliyle ulaşa-

cağına olan inancımız her geçen gün giderek art-

maktadır.

Av. Samet BAĞCI
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Bilmenizi isterim ki, anlık ikbal ve gayeleri bir kena-

ra bırakmış bu kutlu davanın neferleri olarak, dün ol-

duğu gibi bugün ve yarın da inandığımızı yapmaya, bu 

uğurda bir olmaya, birlik olmaya devam edeceğiz. Saf-

ları çok daha sıkı tutup, tarihin bize yüklediği sorumlu-

luk bilinciyle hareket ederek, “Dicle kenarında bir kurt 

koyunu kapsa, ilahî adalet gider Ömer’den sorar onu” 

anlayışının gereği olarak tüm mazlum ve muzdariple-

re sahip çıkmayı kendimize vazife bileceğiz. Bu nokta-

da ölçümüz geçmişimiz ve inandıklarımız olacaktır!

Bizlere böyle bir kutlu yolun öncülüğünü gerçek-

leştiren, bundan yıllar sonra da hizmetleri, duruşu ve 

emaneti olan bu kutsal sancak ile adından sıkça söz et-

tirecek olan; kıymetlimiz, şehidimiz, gözbebeğimiz 

Muhsin Başkan’ımızın şehit oluşunun sene-i devriye-

sinde ilk günkü öksüzlüğü, ilk günkü acıyı bir kere 

daha hissediyor olmanın her zamankinden daha fazla 

üzüntüsünü yaşıyoruz.

Üzerinden 11 yıl geçen şehadetin akabinde, bizle-

re bıraktığı bu değerli davada bir nefer olarak; O’nun 

emanetlerini ve değerlerini, nasıl daha ileriye taşıyabi-

lir olacağımızın derdiyle dertleniyoruz. O’nsuz ama 

O’nun yolunda mücadele etme şuuru ve iradesi güt-

mek için var gücümüzle inandığımızı yapmaya devam 

ediyoruz. Bugün ve bugünden sonra da devletine, mil-

letine ve değerlerine bağlı; her şeyden önce yarın 

hesap gününde “gençliğini nerede harcadın” sorusu-

na verecek cevabı olan bir gençlik yetiştirme arzusuy-

la durmaksızın çalışmaya gayret gösteriyoruz.

Allah’ın izniyle; Nizam-ı Âlem ile vahdet ve evren-

selliği, ümmet şuuruyla ehl-i imanı, özünde de milliliği 

kuşatan ve tüm bunları İ’lay-ı Kelimetullah amacına 

yönlendiren bu hareket, yeni bir medeniyetin öncüsü 

olacaktır. Ve inanıyorum ki bu sancak yakın zamanda 

sizlerin eliyle dalgalanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Şehit Liderimiz Muhsin 

Başkanımızı vefatının 11. Yılında rahmet, minnet ve öz-

lemle yad ediyor; selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Adalet Bakanı

Mehmet Özhaseki 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı / Kayseri Milletvekili

VESAYETE KARŞI VAKUR DURUŞUN SEMBOLÜ:

MUHSİN YAZICIOĞLU
İlk olarak 1976 yılında Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde tanıdım rahmetli 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu. Rahmetli oluncaya kadar görüştük, haberleştik. 

Muhabbetimiz hep devam etti.

Kayseri Büyükşehir Başkanlığım sırasında ihtiyaç sahiplerine yardım için arardı, 

sonrasında ise takip ettiği ihtiyaç sahiplerinin hallerini muhakkak sorardı. 

Eski Ülkücülerin durumlarını sorar, onlar neler yapabiliriz diye 

istişare etmek için arardı.

İmanına şahidiz,

Adamlığına şahidiz,

Vatan -  Millet sevgisine şahidiz.

Rabbim mekânını cennet eylesin.

Tarihin her döneminde bir esenlik yurdu olan bu 

güzel vatana kurulan tuzakları, ülkemizin ve milleti-

mizin istikbalini tehdit eden kirli senaryoları özellikle 

gençlerimiz, son derece dikkatle okumalıdır. Çünkü 

dünü iyi öğrenmeden, bugünü ve yarınları doğru yo-

rumlayamayız.

Siyasi tarihimizde demokrasinin kesintiye uğradı-

ğı, inanç özgürlüğünün hiçe sayıldığı, ülkemizin 

büyük badireler atlattığı dönemlerde millet iradesini 

üstün tutanların mücadeleleri her daim bize yol gös-

terici olmuştur. Hiç şüphesiz millete rağmen değil, 

milletle beraber siyaset yapan dava erleri ilkeli du-

ruşları ile hep hayırla anılacaklardır.

İşte bu isimlerden biri de bir milletin kaderini Bal-

kanlardan Orta Asya’ya, Kızıldeniz’den Kırım’a kadar 

mazlum coğrafyaların kaderinden ayrı görmeyen ve 

bu bakışı siyasi mücadelesinin odağına yerleştiren 

merhum Muhsin Yazıcıoğlu’dur.

Gençlik yıllarından son nefesini verdiği ana kadar 

milletin derdiyle dertlenen Muhsin Yazıcıoğlu, darbe 

bildirilerinin radyolardan, televizyonlardan okundu-

ğu dönemlerde de muhtıraların elektronik ortamlar-

da verildiği ve sözde demokratların kafasını kuma 

gömdüğü dönemlerde de vesayet odaklarına karşı 

dik durarak milli iradeye sahip çıktı.

Merhum Yazıcıoğlu millet iradesine saygıyı ilke 

edinen, bu ülkenin ortak değerleri için mücadele 

eden bir liderdi. Anadolu’nun neresine giderse gitsin 

aileden biriymiş gibi muhabbet ve samimiyetle ilgi 

görürdü. Rahmetli dedemi ziyaretlerinde sohbet et-

tiğim ve siyasette ağabey olarak bildiğim Muhsin Ya-

zıcıoğlu’nun vefatından, sanki aileden biri kaybedil-

miş gibi derin bir hüzün duymuştuk. Ruhu şad 

olsun.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun 28 Şubat döneminde gös-

terdiği vakarlı duruşunu özetleyen “namlusu millete 

dönen tanka selam durmam” sözü, 15 Temmuz 

darbe girişiminde de 7’den 70’e bir milletin hainlere 

karşı mücadelesini anlatan bir vecize oldu. Aziz ha-

tırası, vakarlı duruşu her zaman yolumuzu aydınla-

tacaktır.

28 yıldır yayın hayatına devam eden Alperen 

Dergisinin, Mart sayısını Muhsin Yazıcıoğlu Özel Sa-

yısı olarak belirlemesini çok anlamlı buluyorum. Bu 

vesileyle şahsıma merhumun yolunu takip eden kıy-

metli gençlerle buluşma fırsatı veren Alperen Ocak-

ları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’na teşekkür 

ediyorum.

Bizim bütün gayretimiz istikbalimiz olan gençle-

rimizin aydınlık yarınları içindir. Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle el ele 

vererek daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye’yi 

hep birlikte inşa edeceğiz. Hükümet olarak ülkemizi 

daha ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışa-

cağız. Rabbim bu kutlu vatanı ve aziz milletimizi ile-

lebet payidar eylesin.

Bir kez daha gönül, siyaset ve dava adamı, bu 

memleketin yetiştirdiği ender değerlerden biri olan 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu, 11. vefat yıl dönümünde 

saygı ve rahmetle yad ediyorum.

““

11MART 2020
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Hiç kimseye nasip olmayacak özellikleri vardı.

O hasletler ile yaşadı ve aynı biçimde göçtü bu dünyadan.

Hem lider, hem ağabey, hem arkadaştı.

Bütün bu vasıfları aynı anda taşıyabilmek hiç kolay değildir.

Dışarıya karşı büyük bir hoşgörüyle yaklaşır, kendi nefsine ise katı bir disiplin uygulardı.

Ancak zamane dervişlerinde bulunabilecek yüksek tevazuun günümüzdeki muhteşem bir örneğiydi.

Ona göre otoritenin kaynağı, yetki değil sevgiydi. Ve herkes onu öyle çok severdi ki, kendisine 

mahçup olmamak için hata yapmaktan azami ölçüde uzak durmaya çalışırdı.

Bizim kuşak kendisinden çok şey öğrendi ve hala üşüyor.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Dursun Musavat DERVİŞOĞLU

İYİ Parti Grup Başkanvekili / İzmir Milletvekili

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Yokluğuyla Türk siyasetinde büyük bir boşluk bırakan Muhsin Yazıcıoğlu, toplumu kucaklayıcı ve 

birleştirici siyasi uslûbuyla geniş kesimlerin takdirini toplamıştı. Türk milletinin sağ-sol demeden bütün 

kesimleri ile cenazesine iştiraki, bunun en büyük ispatı olmuştu. 

Aradan geçen bunca zamana rağmen, merhum Yazıcıoğlu’nun ölümüne sebebiyet veren menfur 

hadisenin aydınlatılamamış olması, Türk kamuoyunun vicdanında büyük bir yara olarak hâlâ tazeliğini 

muhafaza etmektedir.  Şu an yargıda olan bu karanlık vak’anın üstündeki sis bulutlarının dağıtılması ve 

konunun bir an evvel aydınlatılması en büyük dileğimdir.

Bu vesile ile merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının yıldönümünde rahmet ve özlemle 

anıyorum…

“ “ “
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Muhsin Yazıcıoğlu milliyetçiler ve vatanseverle-

rin, pek çok defa mazlum ve mağdur bırakılan bir 

kesimin lideriydi.

Onlar Türkiye’ye ve Türk milletine sevdalıydılar. 

Mutlu, müreffeh, huzurlu bir ülke istiyorlardı.

Şartların zorluğuna, karşı karşıya oldukları teh-

ditlerin, tehlikelerin büyüklüğüne rağmen bu ülkü 

için mücadele ettiler.

70’lerde Türkiye’de derin bir toplumsal karma-

şa, siyasal belirsizlik hüküm sürüyordu. Yasalar uy-

gulanamıyor, terör ve anarşi giderek yoğunlaşan 

bir sis halinde ülkenin üzerine çöküyor, devletin var-

lığı tartışılır hale geliyordu.

Birileri Türkiye’yi adım adım uçurama taşımaya 

çalışırken, bu gençler yıkılmak üzere olduğunu his-

settikleri barajın kapılarını omuzlayarak felaketi ön-

lemeye çalışıyorlardı. Bu mücadele ortamında 

gençliklerini yaşamaya fırsat bulamadılar.

80 darbesi sonrasında Yazıcıoğlu ve ülküdaşları 

kurtlar sofrasına kurban olarak seçilmişlerdi. Hak-

larında hüküm verilmiş, kalemleri kırılmıştı.

Mamak’ta işkence ve insanlık dışı muamelelerle 

hücrelere atılıyorlardı. Muhsin Başkan ilk birkaç 

hafta yakalanmamıştı. O her zamanki sakin, vakur 

ve mütevekkil tavrını koruyordu.

Dostları yurt dışına çıkmasını tavsiye ettiler. 

Ancak sorumluluğunun bilincinde olan, inançlı ve 

yürekli bir dava adamının verebileceği anlamlı bir 

cevapla karşılaştılar.

“Yurt dışına çıkarsam, burada kalan, hapisha-

neye tıkılan arkadaşlarımın moralleri bozulur, da-

yanma güçleri kalmaz, yıkılırlar. Bırakalım beni de 

yakalasınlar onların arasına koysunlar; birlikte 

aynı kaderi paylaşalım. Böylece birbirimize güve-

nip dayanarak kaderimizi yaşayalım.” dedi ülkücü-

lerin genç lideri.

Nihayetinde yakalanıp Mamak’a götürüldü. 

Beş yılı tecrit hücresinde olmak üzere yedi buçuk 

yıl zindanlarda tutuldu. Kin ve intikam duyguların-

dan kaynaklanan hukuksuz bir infaz yaşadı. Zin-

danda geçirdiği 7.5 yıl okuma, düşünme ve kendi-

ni yetiştirme dönemi oldu.

Fizikî şartları son derece elverişsiz olmasına 

rağmen büyük bir irade örneği sergiledi. Çoğu 

kere su bulamadığından taşlarda teyemmüm ya-

parak namazını hiç aksatmadı. Defalarca Kur’an’ı 

hatmetti. Vefatı vesilesiyle basın ve televizyonlar-

da defalarca yayınlanan şiirini de bu ortamda 

yazdı.

Son derece etkileyici ve duygu yüklü olan bu 

şiir Yazıcıoğlu’nun iç dünyasının, inanç yapısının, 

özlemlerinin, beklentilerinin lirik bir anlatımıydı.

Bir taraftan karanlık ve soğuk taş duvarların 

arasında hür ufukları, köyünü, kırlarını tahayyül 

ederken, diğer yandan sonsuzluğu düşünüyor 

“sonsuzluğun sahibi”ne ulaşmayı diliyor; mavera-

dan gelecek sesleri yüreğinde duymaya çalışıyor-

du.

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı

İnsanı ezip sindirmeyi, kendisi olmaktan çıkar-

mayı, “mankurtlaştırmayı” amaçlayan bir hapis or-

tamında, Muhsin Yazıcıoğlu’nun en ufak bir esne-

me göstermeksizin yiğitçe direnmesinin, 7.5 yıl 

sonra zindana atıldığı ruh haliyle yeniden 

Dünya’yla buluşmasının sırrı bu anlamlı şiirinde sak-

lıdır.

Hapisten çıktıktan sonra Hakk’a yürüdüğü ana 

kadar sürecek olan hayatının üçüncü dönemi baş-

ladı. Yıllardır doğal olarak liderleri olduğu ülkücü 

gençler ve yakın dostları politikaya girmesini isti-

yorlardı.

Milleti de O’nu vekil seçerek ahde vefasını gös-

terdi. 90’larda Türkiye siyasetinin çok kaygan ve 

çalkantılı bir döneminde, Yazıcıoğlu ve arkadaşları 

Meclis’te dengeleri etkileyebilecek kritik bir güç 

oluşturmuşlardı.

Ancak onlar bu imkânı siyasî çıkar amacıyla kul-

lanmayı hiç düşünmediler. Oysa isteselerdi özellik-

le 28 Şubat sürecinde hükümet içerisinde yer ala-

bilirler, bakan olabilirlerdi.

Siyaseti ahlâkî kurallar çerçevesinde yapmaya 

özen gösterdiler. Demokrasimizin yara almaması, 

anayasal düzenin işlemesi, halkın iradesine saygı 

gösterilmesi, jakoben baskılara direnilmesi yönün-

de üzerlerine düşeni yaptılar.

Siyasî çalışmalarında fikir ve inanç yapısından, 

temel ilkelerinden kesinlikle taviz vermedi. Türk si-

yasetinde parti liderleri arasında ender görülen 

nezih bir üsluba sahipti.

Görüşlerini, düşüncelerini sözünü esirgemeden 

açıklamaktan, bunların mücadelesini vermekten 

hiçbir zaman geri kalmadı. Ancak bunu yaparken 

her zaman seviyeli oldu.

Hiçbir siyasî karşıtı ondan incinmedi, hakaret 

görmedi. Siyasî parti yetkilileri birbirleriyle tartışır-

ken ölçüyü sıkça kaçırıp mahkemelik olurken, taz-

minat davaları havada uçuşurken Yazıcıoğlu bu or-

tamın daima dışında kaldı. En yoğun tartışmalar sı-

rasında bile muhataplarını kırmamaya özen gös-

terdi.

Doğuştan gelen sevecen bir yapısı, muazzam 

bir insan sevgisi vardı. Bu özellikleri hapishane dö-

neminde tasavvufi bir zenginlik kazanmıştı.

Karşısına çıkan her zorluğa rağmen ümidini 

kaybetmeden çalışmalarını sürdürmesi olağanüs-

tü bir direnç ve metanet örneğiydi.

Bu yüzden kendisini yakından tanıyan pek çok 

insan onu çağdaş bir Alperen, Yesevizade olarak 

görüyordu.

Toprağa verilirken ortaya çıkan Türkiye tablo-

su bu çilekeş gönül insanını, ülkücü Alperen’i ha-

yallerinin bir bakıma gerçekleşmesi anlamına geli-

yordu. Yurt genelinde düşünce ve inanç yapıları 

farklı milyonlarca insan ölümüne samimi şekilde 

üzüldü.

Değişik kesimlerden on binler cenaze arabası-

nın arkasında hüzün ve gözyaşı içinde yürüdü. 

İktidarıyla muhalefetiyle siyasî liderler musallada 

saf tuttular.

İmamın mutad “hakkınızı helal ediyor musu-

nuz?” sorusuna yüreklerinden yükselen sevgi, 

saygı ve özlem dolu sımsıcak duygularla verdikleri 

cevap dalga dalga göklere yükseldi. İnanıyorum 

ki bu ses her şeyi hakkıyla bilen ve gören “sonsuz-

luğun sahibi”ne ulaşmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu onbinlerin yüreklerini kavu-

ran hüzün, acı ve gözyaşlarıyla, dualarla, tekbir-

lerle ebedi âleme uğurlandı. O her nefsin tadacağı 

işaret buyrulan ölümle, karlı dağların tepelerinde 

buluşmuştu.

Evinden barkından uzakta, seferi durumda, 

garip bir dağ başında, hizmetlerini sürdürmeye ça-

lışırken bu vuslatın oluşması, onu şehitlik merte-

besine ulaştırdı. İnandığı gibi yaşadı, “Şeb-i Aruz” 

dilediği şekilde vaki oldu.

Muhsin Başkanın nasibinde her yıl Akif’in ve 

İstiklâl Marşı’nın yazılmasının anma törenlerine 

büyük bir coşkuyla koşup geldiği Tacettin Dergâ-

hı’nda metfun olmak, evliyanın maneviyatıyla 

komşuluk yapmak varmış.

Mekânı Cennet, Ruhu şad olsun.
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bu ittifakın içinde olmasını çok istiyor, hatta dayatı-

yorlardı. Yapılan teklifleri elinin tersi ile itip, masayı 

devirdi ve kalktı.

Yine milletin rızasının hilafına davranmamış ve 

inançları neyi gerektiriyorsa onu yapmıştı.

“27 Nisan Muhtırasında” da aynısını yaptı. Bildi-

riye karşı en sert tepkiyi BBP gösterdi. BBP’nin ce-

vabından sonra Ak Parti sesini yükseltebildi.

Ergenekon, Balyoz operasyonları yapıldığı sü-

reçte yapılan kumpası ilk gören muhafazakar lider 

yine O idi. Çok iyi tanıdığı birçok vatensever, milli-

yetçi ismin tutuklanmasına çok sert tepki göster-

miş idi.

Yaşadığı sürece her zaman Çin’e karşı Doğu 

Türkistan’ın, Rusya’ya karşı Çeçenistan’ın, İsrail’e 

karşı Filistin’in, Avrupadaki kimi Devletlere karşı 

Bosna Hersek’in, Kosova’nın, Ermenistan’a karşı 

Azerbaycan’ın yanında oldu. Nerede bir mazlum 

varsa destek verdi.

Ve Rahmet’i Rahman’a kavuşmadan kısa bir 

süre önce, üzerine bir hayula gibi çöken “bu ide-

alist çizgiyi bırak, basit destekler ile para sorununu 

hallet, parasız siyaset olmaz” baskılarına karşı 

üçüncü tercihini ilan etti.

“Dik duracağız, doğru yaşayacağız, düz gidece-

ğiz”.

Rahmetli H.N ihal Atsız Borkurtların Ölümü ro-

manında finali

MUHSİN BAŞKAN’IN VASİYETİ
Allah’a hamd , iki cihan Sultan’ına salat ve 

selam olsun.

O iki cihan Sultan’ı ki bir ismi ile yeryüzünde , 

diğer ismi ile gökyüzünde övüldü.

Ahmed’i Mahmud’u Muhammed Musta-

fa.(S.A.V)

Yüce Yaradan kimi kullarını yeryüzünde tanınır, 

bilinir yapar, kimisini de gökyüzünde.

Kimini dünyada tanınır yapar, kimini de ahirette. 

Kimini kimse bilmez, kimini herkes bilir.

Cemal amca kapıyı açıp zenginliğin timsali oda 

dolusu parayı göstererek “Muhsin ne kadar istiyor-

san o kadar al” dediği zaman O rüya ile gerçek ara-

sında bir imtihan ile karşı karşıya olduğunu anla-

mıştı. İlk tercihini orada yaparak, “Para değil, dava. 

Madde değil mana,” diyerek oradan uzaklaştı.

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra arkadaşları 

ile Menzil’e gitmişti. Rahmetli Seyda Hz.l eri kendisi-

ni misafir ederek, bir sohbet irad etmişti. Kısaca eski 

zamanlarda bir yerlerde görevden alınan Valiler bir 

eşeğe ters bindirilip, teneke takılarak şehir içinde 

maskara gibi dolaştırılıyordu. Bu kıssayı anlattıktan 

sonra Seyda Hz.l eri “politikacının sonu bu.” Seçimi 

kaybettikleri zaman maskaraya döndürülüyorlar. 

Sakın sen insanların omuzlarına takacağı rütbeye il-

tifat etme.

Orada ikinci tercihini yapmıştı. ”Siyaseti dünyalık 

rütbeler, ünvanlar için değil, inançlarım için yapaca-

ğım.”

Siyasete girer girmez ANAP ile yapılan ittifak ile 

Meclis’e girmeyi başardılar. Orada ANAP’ tan kop-

masa, hükümeti Başbakan olarak Mesut Yılmaz ku-

racak ve Muhsin Başkan’da Bakan olacaktı. Ama O 

omuzuna dikilecek rütbeye, böyle bir ittifaktan elde 

edeceği menfaate itibar etmedi. Elinin tersi ile itti. 

Milletin menfaatleri, tercihleri neyi gerektiriyorsa, 

inançları neyi emrediyorsa onu yaptı.

28 Şubat sürecinde Milletin kahramanı oldu. 

Davranışına ”Muhsince Duruş”, “Muhsini Tavır” 

dendi. Bizim Muhsin Başkan’ımız artık milletin Muh-

sin’i idi.

2002 seçimlerinde Ak Partinin güçlü gelmesini 

engellemek için Cem Uzan’ın Genç Parti’sinin de 

içinde olduğu büyük bir ittfak kuruluyordu. Bu ittifa-

kın meşruiyet sıkıntısı vardı. Ve 28 şubatçı bir gö-

rüntü veriyordu .Meşruiyeti sağlamak için BBP’nin 

“Kür Şad ölmüş fakat attan düşmemişti,

Ölmüş fakat yenilmemişti”, şiiri ile yapmıştı.

25 Martta helikopteri düşürülerek şehit olan 

Muhsin Başkan da ne dünyaya ne de dünyanın 

müstekbirlerine yenilmemişti.

Kocatepe Camîsinin musalla taşından Rah-

metli Muhsin Başkan vasiyetini açıklıyordu.

1. Dünyaya değil ahirete ittiba edin.

2. Maddeye değil manaya önem verin.

3. Fani olan dünyalık rütbelere itibar etmeyin.

4. Emrolunduğunuz gibi  dost doğru 

olun.(ayet-i kerime)

5. Fertten cemiyete, cemiyetten Devlet’e 

büyük barışı sağlayın.

6. Al Bayrak’tan Gök Bayrak’a kadar Büyük Bir-

liği kurun.

Hamd ve övgü sadece Allah’a aittir.O şanı en 

yücedir.

Dilediğinin şanını ve adını yüceltir.

Muhsin Başkan her geçen gün daha çok tanı-

nıyor. Daha çok seviliyor.

Şiirler yazılıyor, dualar ediliyor, türküler söyle-

niyor.

Dergahta Dervişler, Vakıfta Gaziler, Ocakta Al-

perenler .

Allah rahmet eylesin.
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4. Emrolunduğunuz gibi  dost doğru 

olun.(ayet-i kerime)

5. Fertten cemiyete, cemiyetten Devlet’e 

büyük barışı sağlayın.

6. Al Bayrak’tan Gök Bayrak’a kadar Büyük Bir-

liği kurun.

Hamd ve övgü sadece Allah’a aittir.O şanı en 

yücedir.

Dilediğinin şanını ve adını yüceltir.

Muhsin Başkan her geçen gün daha çok tanı-

nıyor. Daha çok seviliyor.

Şiirler yazılıyor, dualar ediliyor, türküler söyle-

niyor.

Dergahta Dervişler, Vakıfta Gaziler, Ocakta Al-

perenler .

Allah rahmet eylesin.
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Son yarım asırda Türkiye'nin yetiştirdiği, 

önemli siyasetçilerden bir tanesi olan Muhsin Bey 

Türk Siyasi hayatında bedel ödemiş insanlardan 

birtanesidir. Kendisi bedel ödedi, ailesi bedel 

ödedi, etrafı bedel ödedi. Tek bir talebi vardı. 

Müslümanlara,  bu ülkeye bir şey olmasın. 

Adaletten şaşmadan ömrünü tamamladı. Bende 

kendisini yakından tanıma imkanı buldum, 

yakından çalışma imkanı buldum, Allah mekanını 

cennet etsin. Şimdi bir anım var, bir gün 

demiryolları ile ilgili bir konu oldu, telefonla 

konuşuyoruz ben de kendisine sordum dedim ki, 

reis bu sünnet mi farz mı? Söylediğim konu ile ilgili 

dedi ki bana vaciptir, ben vacibin ne kadar önemli 

olduğunu biliyordum ama o laftan sonra vacibi bir 

daha hiç unutmadım. Vacibi ondan evvelde 

biliyordum ama hiç aklımdan çıkmıyor dedi ki bu 

vaciptir. Yani zaman zaman çalışma hayatlarının 

içinde sıkıntı oldu beraber paylaştık. Bizim 

önümüzden gitti biz aynı yaştayız kendisi ile yani 

burda bu başına gelenlerde.. Allah mekanını 

cennet etsin. Şimdi bu ülkede 15 Temmuzdan 

sonra yaşananları gördükten sonra, yaşadıktan 

sonra toplum neyin ne olduğunu anlama imkanı 

buldu, düşünebiliyor musunuz o kadar 

teknolojinin geliştiği bir yerde üç gün boyunca 

yerini tespit edemedik, devlet bulamadı, kurumlar 

bulamadı, ben bir daha bu meselenin arkasında 

kim olduğunun sonuna kadar araştırılması ve 

gerçeğin ortaya çıkması  hem toplumu 

rahatlatacak hem onu sevenleri rahatlatacak hem 

de benim şahsımı rahatlatacaktır. Onun için 

Muhsin Bey yeri doldurulamayacak devlet 

adamlarından bir tanesiydi Allah mekanını cennet 

eylesin. Bu ülkenin çok Muhsinlere ihtiyacı var ki 

bu ülke rahat etsin, şimdi bir musibet başımızda 

bir salgın başımızda Allah inşallah kazasız belasız 

bu musibetten bu salgından da bu ülkedeki 

insanları, Müslümanları muhafaza eder.  Bundan 

bir ders almak lazım şu anda, evvela ekonomik bir 

kriz değil yaşamla ilgili sağlıkla ilgili hep onu 

yaparkende yani devleti idare edenler herkes 

adaletli davranmak mecburiyetinde çünkü 

Muhsin YAZICIOĞLU her ortamda doğrudan yana 

olmaya ömrünün son noktasına kadar devam etti. 

Onun yolunda giden kardeşlerimizinde Allah 

yolunu açık etsin.  

Ergün ATALAY
TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Hey g�d� küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan doğuran kısrak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!

19MART 2020



18
MART 2020

Son yarım asırda Türkiye'nin yetiştirdiği, 

önemli siyasetçilerden bir tanesi olan Muhsin Bey 

Türk Siyasi hayatında bedel ödemiş insanlardan 

birtanesidir. Kendisi bedel ödedi, ailesi bedel 

ödedi, etrafı bedel ödedi. Tek bir talebi vardı. 

Müslümanlara,  bu ülkeye bir şey olmasın. 

Adaletten şaşmadan ömrünü tamamladı. Bende 

kendisini yakından tanıma imkanı buldum, 

yakından çalışma imkanı buldum, Allah mekanını 

cennet etsin. Şimdi bir anım var, bir gün 

demiryolları ile ilgili bir konu oldu, telefonla 

konuşuyoruz ben de kendisine sordum dedim ki, 

reis bu sünnet mi farz mı? Söylediğim konu ile ilgili 

dedi ki bana vaciptir, ben vacibin ne kadar önemli 

olduğunu biliyordum ama o laftan sonra vacibi bir 

daha hiç unutmadım. Vacibi ondan evvelde 

biliyordum ama hiç aklımdan çıkmıyor dedi ki bu 

vaciptir. Yani zaman zaman çalışma hayatlarının 

içinde sıkıntı oldu beraber paylaştık. Bizim 

önümüzden gitti biz aynı yaştayız kendisi ile yani 

burda bu başına gelenlerde.. Allah mekanını 

cennet etsin. Şimdi bu ülkede 15 Temmuzdan 

sonra yaşananları gördükten sonra, yaşadıktan 

sonra toplum neyin ne olduğunu anlama imkanı 

buldu, düşünebiliyor musunuz o kadar 

teknolojinin geliştiği bir yerde üç gün boyunca 

yerini tespit edemedik, devlet bulamadı, kurumlar 

bulamadı, ben bir daha bu meselenin arkasında 

kim olduğunun sonuna kadar araştırılması ve 

gerçeğin ortaya çıkması  hem toplumu 

rahatlatacak hem onu sevenleri rahatlatacak hem 

de benim şahsımı rahatlatacaktır. Onun için 

Muhsin Bey yeri doldurulamayacak devlet 

adamlarından bir tanesiydi Allah mekanını cennet 

eylesin. Bu ülkenin çok Muhsinlere ihtiyacı var ki 

bu ülke rahat etsin, şimdi bir musibet başımızda 

bir salgın başımızda Allah inşallah kazasız belasız 

bu musibetten bu salgından da bu ülkedeki 

insanları, Müslümanları muhafaza eder.  Bundan 

bir ders almak lazım şu anda, evvela ekonomik bir 

kriz değil yaşamla ilgili sağlıkla ilgili hep onu 

yaparkende yani devleti idare edenler herkes 

adaletli davranmak mecburiyetinde çünkü 

Muhsin YAZICIOĞLU her ortamda doğrudan yana 

olmaya ömrünün son noktasına kadar devam etti. 

Onun yolunda giden kardeşlerimizinde Allah 

yolunu açık etsin.  

Ergün ATALAY
TÜRK-İŞ Genel Başkanı

Hey g�d� küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan doğuran kısrak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,
Onu sürdürmeyen çırak utansın!

19MART 2020



2120
MART 2020 MART 2020

Ankara, bürokratik sistemin merkezi. Kalıpçı 

modernleşmenin ürettiği bütün zaafları üzerinde 

taşıyordu. Daha açık bir ifadeyle Ankara, dünden 

yarına akan millet tarihini farklı bir mecraya çevir-

mek için mühendislik yöntemleri kullanan “iktidar” 

sahiplerince, millet iradesine set oluşturan “oligar-

şik” kurgunun merkezi haline dönüştürülmüştü. 

Oysa Ankara, milletin varoluşunun ifadesi olan 

İstiklal harbinin ana karargahıydı. Cepheye koşan, 

düşmanla vuruşan “millet”, rahmetli Yazıcıoğ-

lu’nun da dediği gibi “savaş sonrası memleketleri-

ne dönmüş, iktidarı başkalarına bırakmıştı.” Cum-

huriyetimizin bir dönemi işte bu çelişkinin (yoksa 

trajedinin mi dememiz gerekiyor) oluşturduğu kur-

gunun iktidar çatışmalarıyla şekillenmiştir. Bu ça-

tışmada siyasete karşı bürokrasinin, yani millet ira-

desinin tecellisine karşı set oluşturan atanmışların 

oligarşik iktidarlarına şahit olduk çok uzun süre. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu kendisini tam da buraya ko-

numlandırmıştı. Yani, ne olursa olsun milletin ya-

nında, karşıdaki kim olursa olsun millet iradesinin 

tarafından. Biz, Muhsin Başkanın bu vasfına da, 

tavrına da şahitlik ederiz. Ancak, onun neden bu-

rada konumlandığını da ifade etmek yetmez, ira-

deye dönüştürmek gerekir hassasiyetiyle bu konu-

munun nedenlerini ve nasıllarını da şuur serma-

yesine destek kabilinden cevaplamalıyız.

Muhsin Başkan’ın sık sık dile getirdiği bir husus 

vardır. O husus, bugün birçoğumuzun tanımla-

makta zorlandığı sosyal adaleti bir cümleyle hem 

tanımlıyor, hem de sistematize ediyor. Şöyle di-

yordu; “Nimeti kullananlar külfete katlansın, kül-

fete katlananlar nimete ulaşsın.” Çok derinlemesi-

ne bakıldığında bu tanım, belki daha doğru ifa-

deyle bu denklem, aslında hem eklemlenmek is-

tediğimiz hem de her devir mühendislik girişimle-

rine maruz kaldığımız kapitalist dünya sistemine 

dönük müthiş bir isyanı, isyanın yanında yine bu 

sisteme eklemlenmek için devşirilen komprador 

takımına karşı sahip olunan itibarı ve ortaya konu-

lan güçlü bir duruşu da paradigmal bir kavrama 

dönüştürüveriyor.

Gerçekten de, bizim kalıpçı modernleşmemiz, 

nimet-külfet denklemini gelir dağılımı açısından 

hem de irade tecellisi bakımında geniş kitlelerin 

aleyhine şekillenmesine sebep olmuştur. Bunun 

en net görünümlerinden birini Cumhuriyetin iler-

leyen dönemlerinde şekillenen sermaye kesimi-

nin/komprador burjuvazinin, bürokratik yapıyla 

millet iradesine karşı işbirliği yaptığını her darbe 

Ali YALÇIN

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı

döneminde açık şekilde gördük. Kısaca Yazıcıoğ-

lu’nun bize fikri zeminde emanet ettiği bu paradig-

ma ondan rahatsız olan komprador-burjuva tayfa-

sının enselenme aparatı işlevine de sahiptir. Hazin 

olan bu yalın gerçekliği ıskalayan toplumsal bilinci-

miz 12 Eylül ve 28 Şubatta bedel ödemekten de, 

kendisine bedel ödeten failleri görememekten de 

kurtulamamıştır. Her iki sürecin bugün bile sıkça 

atıf yapılan acı örneklerin arkasındaki irade ve bi-

linç eksikliği esasen, o iradenin ve bilincin olmama-

sından değil, o iradeyi taşıyan ve bilinci siyasallaş-

tıran Muhsin Başkan ve Necmettin Erbakan gibi ön-

cülerin anlaşılmamasından kaynaklanmıştır. Özel-

likle 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde yaşanan 

hazin tabloların bugün hayatımızda yerinin olma-

ması, milletin yanında ve millet iradesi tarafında 

olma hassasiyetinin hem siyasal hem toplumsal ze-

minde kurumsallaşmış olmasının sonucudur.

Yakın tarih olması bakımında 28 Şubat sürecini 

şöyle bir hatırlayalım. Postmodern darbenin, en be-

lirgin özelliği, askeri bürokrasinin bazı sözde sivil ya-

pıları da sürecin içiresine katarak, hatta onları 

daha da görünür hale getirerek darbeyi gerçekleş-

tirmesidir. Mesela, meşhur beşli çetenin burada ha-

zırolda beklediğini bilmeyen yoktur, unutanlar 

varsa da hatırlatalım. Öte yandan sermaye kesimi-

ni temsil ettiği iddia eden yapıların sık sık seçim ta-

lebinde bulunması, bu noktada maniplasyonlar 

yapması unutulmaması gereken gerçeklerdir.

Mesele şudur; 28 Şubat sürecinde oluşturulan 

havuz sistemi, sık sık pompalanan “kamu iktisadi 

teşebbüslerin” devletin sırtına yük olduğuna ilişkin 

efsaneyi çökertmiş, ikincisi özel bankalardan alı-

nan yüksek faizli kredilerin önüne geçilmişti. Dar-

benin öncesiyle, sonrasıyla hikayenin asıl nerede 

gizli olduğu bu gerçekle ortaya çıkıyordu.

28 Şubat bir açıdan, geniş kitlelerin, yani Ana-

dolu insanının iradesinin nasıl gasp edildiği, kay-

naklarının nasıl ve kimler tarafından sömürüldüğü-

ne ilişkin turnusol kağıdıdır. Rahmetli Yazıcıoğ-

lu’nun “Türkiye, Suriye olmayacak” ve “Namlusu-

nu milletine çevirmiş tanka, selam durmam” çıkış-

larını buradan da okumak, yanında bunları tarihe 

not düşülen sözden ziyade Anadoluluğa, yerliliğe, 

milliliğe, insana ve İslam’a değer veren özü hay-

kırdığını da kabul etmek gerek.

Yani; 28 Şubat ve öncesindeki süreci bir bütün 

olarak gördüğümüzde iradeyi söze, sözü duruşa, 

duruşu haysiyete ve inanca dönüştürmeyi karak-

tere zimmetlemiş bir adam çıkar karşımıza. Öyle 

bir adam ki, hem iradenin tecellisi hem de gelirin 

adil bölüşümü ve geniş kitlelere ulaşması nokta-

sında, seçkinci yapıların mütekebbirliğine ve ve-

sayetçi yapılan mühendisliğine karşı Anadolu’nun 

mayasını taşıyan ve o maya ile bu yapılarla sava-

şan adamdır Muhsin başkan.

Aslında o, bize göre, hem tarihiyle, hem de ta-

rihin şekillendirdiği milletiyle hemhal olmuş, dev-

leti, bu milletin sistemiyle bütünleştirmeyi ahdet-

miş güçlü bir kimlikti. Bu ülkenin yerli ve milli yapı-

larına bu çerçevede güçlü destek vermiş, onların 

gelişmesi için güçlü katkılarda bulunmuştur. İlk ku-

rulduğu günden beri nimet-külfet denkleminin 

dengesini savunan MEMUR-SEN ailesine verdiği 

destek her bir üyemiz tarafından çok iyi bilinmek-

tedir.

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan 

ile dostlukları da bu noktada değinilmesi gereken 

bir husustur. Aynı medeniyetin, aynı derdin ve 

aynın yönün iki dava adamıydılar. Zor günlerde 

dava yükünü omuzlamış, biri fikir düzleminde di-

ğeri siyasi arenada mücadele etmişlerdir. Biraz 

önce dediğim gibi Memur-Sen’in kuruluş sürecin-

de ve onun mücadele tarihinde de büyük emekle-

ri olmuş bir lider, bir mücadele adamıdır bu nokta-

da.

Dolayısıyla; O, sadece siyasi bir parti genel baş-

kanı değildi, o, bizim için bu toprakların değerleri-

ni iktidara taşımayı ahdetmiş bir öncü, Anadolu in-

sanının sesi ve sözüydü. Onun için, Ankara onu ye-

nemedi.

ANKARA’YA YENİLMEYEN ADAM:

MUHSİN YAZICIOĞLU
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Türk siyasetçileri arasında Irak Türkmenlerini tanıyan bilen anlayan sınıfta kalan çok siyasetçi 

olduğu denildiğinde, yanlış bir tespit olmadığını diye biliriz.

Yazıya bu girişle başlamamın nedeni hala da karşılaştığımız pek çok siyasetçi veya siyasetçi 

adaylarının bize yönelttikleri sorulardan anlıyoruz. Hala bize Türk – Türkmen hakkında sorulan 

sorular, hala bize neden Türkmenler silahlanmıyorlar (sanki silah lunaparkta satılıyor da biz 

almıyoruz) ve daha nice gülünç olan sorular… İzah etmeye kalktığınızda veya Türkmenlerin siyasi 

tarihini ve vermiş ve vermekte olduğu mücadeleyi anlatmaya kalktığımızda; sırıtarak “düzelir… 

düzelir…” geçiştirmeleri duyduğumuzda kahrolmamak elde değil.

Irak Türkmenlerin acı ıstırabını kendi öz soydaşına anlatmakta zorlandığımız dönemlerde –kendi 

yaşım itibarıyla-  en iyi anlayan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu idi.

Belki bu kadar net yazmam bazılarını şaşırtabilir. Ancak – bendeniz Irak Türkleri Kültür ve 

Yardımlaşma Derneğinin Genel Başkanlığını – yürüttüğüm dönemlerde Türkmenlerle alakalı pek 

çok panel veya görüşmeye üşenmeden katılan nadir Türk siyasetçilerden biriydi Muhsin Yazıcıoğlu.

Hiçbir görüşmemizde kendisinden “memleketten ne haber var?” diye soruyla karşılaşmazdık. 

Genelde Türkmeneli’de yaşanan son aylardaki cereyan eden olayları yakından takip edip ve 

üzerinde düşünen bir siyasetçi görürdüm hep.

Cesareti ve insan yetiştirme konusunda telkinlerini ve bunu elde etmenin yollarını da sıralayan 

bir lider bakışı bize çok yaradığını itiraf etmeliyim. 

Türk dünyasının her bölgesiyle ilgilenen ve Türkiye’deki pek çok sivil kuruluşların etkinliğine 

katılıp destek veren kişiliğiyle de Türk dünyasında sevilen bir konumdaydı.

Erken ayrıldı bizden. Ki ayrılık nedeni hala muamma bir konumdadır.

Dürüst siyasetçi profillini çok arayacağız.

Ruhun şad olsun reis.

Kemal BEYATLI

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı(TÜFED)
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı

MUHSİN YAZICIOĞLU VE IRAK TÜRKMENLERİ
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Şehit Liderimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu’ndan

Gönlümüze Düşen 
Sözler

“Eğer şimdi birleşmezsek, endişem o ki, 

yarın uğruna birleşmek mecburiyetinde 

olacağımız  birşeyler kalmayabilir… 

Kaybedecek vakit yoktur…”

“Ahlak her şeyin esasıdır.”

“Allah’a vereceğimiz hesapla milletimize 

ve tarihimize vereceğimiz hesap arasında 

herhangi bir farklılık ya da çelişki yoktur.”

“Bir hayalim var : Bütün vatandaşlarımızın, ay 

yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye 

hayal ediyorum. Bir hayalim var : Başını örtenle, 

açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız 

kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir 

hayalim var : Kürt-Türkmen, Alevi-Sünni ayrımı 

olmadan, zengin-fakir ayrıcalığı görülmeden 

imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. 

Kısacası ; Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar 

kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. 

Büyük bir Türkiye hayal ediyorum.”

“Bir kar tanesi olsam, Mekke’ye düşmek 

isterdim.”

“Bir saniyesine bile hâkim olamadığınız, 

hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için, bu 

kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur.”

“Biz gayemizi “İ’lay-ı Kelimetullah için 

Nizam-ı Âlem davası” diye tercih ettiğimize 

göre, kaynağımız Kur’a olacaktır.”

“Biz, “alt kimlik-üst kimlik” gibi kavramları 

kabul etmiyoruz. Dinimizde bölücülüğe yer yoktur.”

“Biz, büyük bir medeniyetin mirasçıları 

olan büyük Türk milletiyiz. Milletimizin 

bölünmesine, ülkemizin parçalanmasına 

müsaade etmeyeceğiz.”

“Biz, herkesin inandığını açıkça ifade 

edebileceği, ifade ettiğini serbestçe hiçbir baskıya 

uğramadan yaşayabileceği ve bütün mezheplerin, 

bütün inançların, bütün fikirlerin tartışılmaz bir 

şekilde yaşayabileceği bir Türkiye istiyoruz.”

“Biz, Kürt’üyle, Türkmeni’yle, 

doğulusuyla batılısıyla, Alevi’si Sünni’siyle 

biriz ve beraberiz. Ortak sorunlarımız var ve 

onları demokrasi içinde çözeriz.”

“Kardeşliğimizi pekiştirecek, birlik ve 

beraberliğimizi koruyacak olan, İslam’ın 

hoşgörüsü, birlik ve tevhid ilkesidir.”

“Gençliğimiz geçmişine sahip çıkmalı, 

iddialarına uygun yaşamalıdır.”

“Bizim milliyetçiliğimiz ayırıcı değil birleştirici, 

çatışmacı değil barıştırıcıdır.”

“Bizim milliyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana 

veya ırka değil, kültüre dayanır.”

“Bizim siyasi projelerimizin esasını, milli, 

manevi, insani ve demokratik değerler üzerinde 

yükselecek, her halükarda kudretli ve büyük bir 

Türkiye ideali oluşturmaktadır.”

“Bu devlete bir kimlik aranıyorsa, İstiklal 

Marşı yeniden, defalarca okunmalıdır. 

Anayasan daha fazla mutabakat İstiklal 

Marşımızda vardır.”

“Bu millet, cumhuriyeti kendi canıyla, teriyle, 

irfanıyla kurmuştur; onu gözü gibi korumayı, 

kollamayı herkesten daha iyi bilir.”

“Bu millet, gömleğini satar ama 

devletinin yanında yerini alır. Yeter ki, 

kendisini idare edenlerin samimiyetine, 

açıklığına inanmış olsun.”

“Bu millet, kendisinin yapmış olduğu 

fedakârlıkların aynısını yönetenlerinin yapacağına 

inandığı zaman onun etrafında kenetlenir, hiç 

tereddüt etmez.”

“Çoğunluğun istediği her şeyi yaptığı, 

örttüğü, Meclis’i kendi hukuk dışı ve ahlak 

dışı davranışlarına alet ettiği rejiminin adı 

demokrasi değildir.”

“Ordudan evvel, bu sivil davetiyecilerin 

kendilerine çekidüzen vermeleri gerekmektedir.”

“Dava, boş gurur ve hırsların tatmini için 

yapılan bir koşuşturmaca değil, içtimai, 

iktisadi, siyasi ve beşeri hayatımızı Hakk’a 

uydurma davası olmalıdır.”

Demokrasilerde, demokratik kurumlar 

tarafından tartışılmayan hiçbir karar, milli 

menfaatlere uygun değildir.”

“Devir, bir dev gibi doğrulmak devridir… 

Zengin toprakların fakir ve ezik bekçileri 

olarak kalmak yerine, bu coğrafyanın başı 

dik ve varlıklı sahipleri olarak yerinden dev 

gibi doğrulalım.”

“Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz 

yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. 

Allah’ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim.”

“Eğer Anadolu’da rahat oturmak istiyorsak, o 

zaman Türkiye, Bosna’da olmak mecburiyetindedir, 

Kafkaslarda olmak, Ortadoğu’da olmak 

mecburiyetindedir. 

“Gençliğim dedim, “Ver” dediler. 

İstikbalim dedim, “Yok” dediler. Kanım 

dedim, “Dök” dediler. Canım dedim, 

“Milletin” dediler. Sevdim dedim “Suçtur” 

dediler. Ve çığlıkla yarıldı karanlık; sevgimi 

çarmıha gerdiler.”

“Hiçbir şey üretmeden biz herkesten daha çok 

vatanımız seviyoruz, daha çok milliyetçiyiz ve 

devletimize daha fazla hizmet ediyoruz demenin 

bir geçerliliği yoktur.”

“İnancınızı, ümidinizi ve hayallerinizi 

asla kaybetmeyin!””

“İnsan zenginliği, tabii kaynakları ve benzersiz 

jeopolitiğiyle Türkiye, büyük ve onurlu olmaya 

mecbur bir ülkedir.”

“Kadın-erkek birbirini tamamlar. Kadın-

erkek eşitliği kavramı anlamsızdır.”

“Kim Allah’ın rızasına uygun hareket ediyorsa, 

o bizdendir. Kim Allah rızasından uzaksa bizim 

dışımızdadır.”

“Milliyetçilik, bir milletin kendini millet 

yapan değerlere var olma iradesidir.”

“Jakoben, tepeden inmeci, tutucu, devletin 

adına milleti ezen ulusalcı anlayışlarla aynı yerde 

değiliz.”

“Nasıl ki, “halka rağmen halkçılık” 

fiyasko çıktıysa, milletin inançlarına ters 

düşecek milliyetçilik de fiyaskodur.”

“Slogancı, kavgacı, ezberci zihniyetten 

geleceğimizi aydınlatacak Alperenler değil, 

çetelerin güdümüne girebilecek kuklalar çıkar.”
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HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Büyük Birlik Par-

tisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcı-

oğlu’nu vefatının 11. Yılında rahmetle anıyoruz. Yazı-

cıoğlu, Türkiye siyasetinde hayatını inandığı değerler 

uğruna adayan önemli bir dava adamı olarak önemli 

bir iz bırakmıştır. Yazıcıoğlu’nun, “Seçimler kavga 

aracı olmasın. Sel gider kumu kalır. Bu seçim de gi-

decek ama siz akraba olarak komşu olarak kalacak-

sınız” sözü siyasetteki saygı ve hoşgörünün timsali ol-

muştur.

Çok genç yaşta siyasete atılan Yazıcıoğlu’nun si-

yasi rakiplerini kırıp incitmeyen üslubu, hoşgörüsü 

ve anlayışı, Türk siyaseti için önemli bir örnek olmuş-

tur. Merhum Yazıcıoğlu, iyi bir siyasetçi olmanın yanı 

sıra aynı zamanda gönül adamı olmayı başararak 

kendisiyle aynı görüşte olan olmayan herkesin sevgi-

sini ve takdirini kazanmıştır.

Merhum Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 ihtilalinin ardın-

dan inandığı değerler uğruna Mamak Cezaevi’nde 7,5 

yıl boyunca demir parmaklıklar ardında kalmıştır. 

İdam cezasıyla yargılanmasına rağmen duruşundan 

hiçbir zaman taviz vermemiş, ‘Namlusunu halka çe-

virmiş bir tanka selam durmam’ sözüyle 12 Eylül reji-

mine karşı önemli bir tavır sergilemiştir. Yazıcıoğlu du-

ruşu, ilkeleri, inandığı değerler ile siyasi görüşünü bir-

leştirerek her zaman millet iradesinden yana tavır ta-

kınmış, yapıcı davranmış, ülke menfaati söz konusu 

olunca zor kararları tereddütsüz almış, yaşamı boyun-

ca milletin birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı konusun-

daki mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

Mahmut ARSLAN

HAK-İŞ Genel Başkanı

Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca ilime ve bilime 

özel bir önem vermiş, Anadolu gençliğini her 

zaman okumaya teşvik etmiş, daha 24 yaşınday-

ken Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e bir mektup 

yazarak “Eller silah değil, kalem tutmalı” sözleriyle 

kavganın değil ilmin önemini gösteren bir siyasetçi 

olduğunu göstermiştir. Alperen Ocakları ve Alpe-

ren Dergisinin Yazıcıoğlu’nun bu mirasını devam et-

tirmesini de son derece önemli buluyoruz.

Siyasi kimliğinin yanı sıra entelektüel bir kişiliğe 

sahip olan Yazıcıoğlu, yazdığı şiirler ve sözleriyle 

kalplerimize dokunmuştur. Hapishane yıllarında ka-

leme aldığı ‘Üşüyorum’ şiiri ile hapishane yıllarında 

yaşadığı özlemi, hüznü ve duygularını en güzel bi-

çimde anlatmıştır. Helikopter kazasında vefat etti-

ğinde sıkça gündeme gelen ‘Üşüyorum’ şiiri yürek-

lerimizi derinden sızlatmış, yokluğuyla bizleri üşüt-

müş, helikopter kazasını bir kere daha bizlere ha-

tırlatmıştır.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, siyasi hayatında 

her zaman Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile ilişkile-

re ve işbirliğine özel önem vermiştir. Çalışma haya-

tını yakından takip eden merhum Yazıcıoğlu, de-

falarca HAK-İŞ’i ziyaret etmiş, HAK-İŞ heyetini par-

tisinde ağırlamış, HAK-İŞ’in toplantılarına katıla-

rak HAK-İŞ teşkilatı ile görüşlerini paylaşmıştır.

Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan 

Sayın Yazıcıoğlu’nun vefatıyla Türkiye, büyük bir 

siyaset adamı ve gönül insanını kaybetmiştir. Türk 

siyaseti ilkeli ve saygın bir politikacıyı kaybetmiş, 

ülkemiz için çok acı ve büyük bir kayıp yaşanmış-

tır. Yaşamı boyunca her zaman millet iradesinden 

yana olan Yazıcıoğlu’nu bir kez daha rahmetle anı-

yoruz.

Vefatının 11. Yıldönümünde Sayın Yazıcıoğ-

lu’nu ve aynı kazada hayatını kaybeden BBP Sivas 

İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan 

Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis 

Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA Sivas Muhabiri 

İsmail Güneş ve Kaptan Pilot Kaya İstektepe’yi 

rahmetle anıyor, başta aileleri olmak üzere BBP ca-

miasına ve tüm sevenlerine bir kez daha başsağlı-

ğı ve sabırlar diliyoruz.
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Selamun Aleyküm

Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU’nun şehadet yıl-

dönümü ile ilgili söylenecek çok şey var elbette 

ama şöyle bir geçmişe ve siyasi tarihimize bakacak 

olursak özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi son-

rası Türkiye siyaseti yeniden dizayn edildi. 12 

Eylül’deki askeri yasaklardan sonra bir takım siya-

setçiler, önemli siyasi figürler ya da liderler siyasi 

yasaklı hale geldi. Bu dönemde rahmetli Muhsin 

YAZICIOĞLU’nun Mamak Askeri Cezaevinde tu-

tuklanışı, siyasi yasaklı hale gelmesini ve çekmiş ol-

duğu işkenceleri, gördüğü zulümleri, uğradığı hak 

mahrumiyetlerini çok yakından biliyoruz. Türk si-

yasi tarihine bir çok siyasetçinin etkisi olması, siya-

sette önemli makamları işgal etmiş, önemli vazife-

ler ifa etmiş olmalarına rağmen bugün kaç tane si-

yasetçi milletin hafızasında yer etmiştir? Türk mil-

leti kaç tanesini rahmet ve minnetle yâd ediyor, 

bunlara karşı hâla kalbinde bir muhabbet, bir 

sevgi, bir hasret duygusu taşıyor? Bunu sorgula-

mak gerek. Bunu sorguladığımız zaman biz mille-

tin hafızasında, milletin kimliğinde ve benliğinde 

yer eden çok az sayıda siyasinin ya da liderin var ol-

duğunu görüyoruz. Bugün 12 Eylül sonrası onlarca 

siyasetçi, devlet başkanı cumhurbaşkanı, başba-

kan, parti başkanları, genel başkanlar çeşitli kade-

melerde görev almış siyasiler olmasına rağmen mil-

letin hafızasında bir çırpıda sayılabilecek ya da ilk 

akla gelebilecek kaç siyasi var? Bunların ilk sirala-

rında rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU’nu çok rahat 

hatırlayabiliriz ve ismini çok rahat anabiliriz. Ben 

şahsen rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU'nu 20 sene-

yi aşkın süredir yakından tanıyan ve kendisi ile bir-

çok defa özel sohbetlerde bulunmuş, kendisini 

fikir düşünce, dünya ve ahiret düşüncesi ile ilgili ta-

nıma fırsatı bulduğum ve bundan da bahtiyarlık 

duyduğum bir dava adamıdır. Kendisi milletinin, 

devletinin, bayrağının varlığı ve birliği için vermiş 

olduğu mücadelelenin karşılığında darbe sonrası 

darbe hükümeti tarafından cezalandırılmış olsa da 

orada çekmiş olduğu işkence zulüm ve görmüş ol-

duğu vefasızlığa rağmen asla devletine küsme-

miştir ve 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıllık 

hapis hayatının o meşekkatli o çileli dönemini ha-

tırlatırken hatıralarında, anılarında ve söylemle-

rinde hiçbir zaman devletine ya da milletine karşı 

küs olmamış, kırgınlık hissi duymamıştır. Bu çok 

önemli bir erdemdir.

Tabi siyasileri ya da millete hizmet eden insan-

ları da iki kategoride değerlendiririm. Rahmetli 

Muhsin YAZICIOĞLU benim için bir siyasi değil bir 

LİDERDİR. Milletin vicdanı idi milletin ta kendisiy-

di. Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU milletin karşısı-

na kim dikilirse dikilsin ona karşı her zaman tavrını 

en net biçimde ortaya koymuştur. Tıpkı 28 Şubat 

sürecinde “Namlusunu milletine çeviren tanka 

selam durmam” diyerek orada da her türlü ada-

letsizliğe ve millete karşı bütün hareketlere adil ve 

adaletli duruşunu ifade etmiştir. İşte milletin vic-

danıydı dememin sebebi bu yüzdendir.

Hiçbir zaman benlikten, şahsiyetçilikten ve 

egodan söz edemeyeceğimiz, tamamen milleti ile 

Seyit TÜMTÜRK

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı 

bütünleşmiş, özdeşleşmiş, kalanderlikte, vefada, 

samimiyette, ihlasta ve sadakatta örnek gösterile-

bilecek ender şahsiyetlerden biriydi. Milli ve mane-

vi değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması bu he-

defe ulaşılması noktasında bu ülkeye adeta bir 

kutup yıldızı gibiydi. Şahsen bizlerinde siyasi fikir-

lerimizin ideolojimizin şekillenmesinde olgunlaş-

masında Şehit Muhsin YAZICIOĞLU'nun katkıları 

olduğunu buradan iftihar ile bahsedebilirim. Ken-

disi siyasetçiydi diyemiyorum, eğer siyasetçi olsay-

dı uzun yıllar siyaset sahnesinde olmasına rağmen 

millette siyaseten karşılık bulurdu. Maalesef yüzde 

birleri yüzde ikileri aşamadı, buda bize gösteriyor 

ki rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU bir siyaset adamı 

değil bir dava adamıydı. Çünkü siyaset dürüstlü-

ğün, doğruluğun, vefanın ve ilkelerin yüzde yüz ya-

şanabileceği bir zemin değildir.

Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU'nun “Bir saniye-

sine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz 

bir hayat için, bir dünya için, bu kadar fırıldak ol-

manın anlamı yoktur.” sözü Rahmetli Muhsin YAZI-

CIOĞLU’nun bir siyasetçi olmadığını bize hatırlatan 

önemli cümlelerinden, önemli veciz sözlerinden bi-

risidir çünkü siyaset maalesef ki dürüstlüğü, doğ-

ruluğu, ilke sahibi olmayı kabul etmiyor. Bu yüzden 

siyasi sahnede rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU hak 

ettiği değeri hak ettiği karşılığı maalesef bulama-

mıştır. Siyasetin entrikaları ayak oyunları her türlü 

hile ve düzenbazlığı maalesef siyasette Muhsin YA-

ZICIOĞLU'na kendi ilkelerinden taviz vermediği 

için alan buldurmamıştır ama rahmetli Muhsin YA-

ZICIOĞLU 25 Mart 2009 tarihinde Keş Dağlarında-

ki o şüpheli ölümü şehadeti ve Ankara'da Kocatepe 

camiisinde kılınan cenaze namazı ve akabinde Ta-

cettin dergâhında defnedilen naaşı, yüzbinlerin kit-

leler halinde Muhsin YAZICIOĞLU'na bağlılığı sa-

dakat ve onun liderliğinin tescili noktasında bizde 

şehadetti. Milletin şehadetiydi, o milletin vicdanıy-

dı, milletin umuduydu. Mİlletin kalbinde gerçekten 

sarsılmaz bir yer edinmişti ve hemen hemen bir 

çok faniye nasip olmayacak muhteşem bir dini ve-

cibe ile Tacettin Dergâhına defnedildi ve defnedilir-

ken de rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU'nun tabutu-

nun üstünde Türkiye'nin ay yıldızlı al bayrağı ile 
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Seyit TÜMTÜRK

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı 
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Doğu Türkistan’ın ay yıldızlı gök bayrağı seriliydi. 

Bizlerde ordaydık ve yüzlerce Doğu Türkistanlı kar-

deşimiz Türkiye'nin her bir ilinden merhum Şehit 

Lider Muhsin YAZICIOĞLU'na son görevimizi yeri-

ne getirmek için toplanmıştık. Çünkü bu bizim için 

tabiri caizse farzı ayin derecesindeki bir sorumlu-

luktu çünkü Muhsin YAZICIOĞLU Adriyetikten Çin 

Seddine kadar bu büyük coğrafyada bütün maz-

lumların umudu haline gelmiş Bosna’dan Balkanla-

ra, Kafkasya'dan Orta Asyaya, Doğu Türkistan'a 

kadar mazlum esir Türklerin umut ve kurtarıcısı ola-

rak sembol isim haline gelmiştir. Çok yakinen bili-

yorum ki kendisi ile sohbetlerimizde bana nakletti-

ği Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesi ile ilgi-

li kendisinin bizatihi ilgilenmiş olduğu ve oranın kur-

tuluş mücadelesinde bizatihi rol alacak kardeşleri-

mize olan dilek temenni tavsiye ve fiziki gayretleri-

ni çok yakından biliyorum. Bu kardeşlerimizin her 

manada eğitilmeleri ve Doğu Türkistan’ın bağım-

sızlığına katkı sağlamaları açısından rahmetli Muh-

sin YAZICIOĞLU onlara kılavuz olmuş, onlara öğ-

retici olmuş onlara rehber olmuştu. Rahmetli Muh-

sin YAZICIOĞLU ile vefatından çok kısa bir süre 

önce Kayseri'deki Doğu Türkistan Kültür ve Daya-

nışma Derneği Genel Merkezimizde yaklaşık iki sa-

atlik bir sohbetimiz olmuş, orada kendileri Doğu 

Türkistan'ın bağımsızlığı ile ilgili bize yol haritası 

mesefesinde bilgileri ve yapılması gerekenleri pay-

laşmış ve bizlere büyük moral ve motivasyon sağ-

lamıştı ve akabinde dernekteki toplantımızdan 

sonra hemen yolun karşısında bulunan Doğu Tür-

kistan Camiimizde birlikte yatsı namazını kılarak 

orada başta Doğu Türkistan olmak üzere bütün 

esir Türkler için duada ve niyazda bulunmuştur. 

Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU müminlerin vasfı 

olan müslümanın vasfı olan nasıl yaşarsan öyle 

ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşr olursun sözü gere-

ği hayatında da siyasi duruşunda da ve çalışmala-

rında da samimiydi. Özelde Doğu Türkistan ama 

genel de Türk İslam Dünyası ile ilgili samimi gay-

retlerini ve fiili hareketlerini yakından biliyoruz. Bos-

nadan Kafkasyaya kadar, Çeçenistan'dan Azerbey-

can Dağlık Karabağ bölgesindeki olaylara kadar ya-

kından biliyoruz ki Doğu Türkistan meselesinde 

de aynı samimiyeti aynı ilgi ve alâkayı hiçbir 

zaman esirgememiştir. Tıpkı vefatından önce 

TBMM ve Dışişleri Bakanlığına cevaplaması için 

Rabia Kadir niçin Türkiye'ye giremiyor? sözünü bir 

soru önergesinde ortaya koymuştur. Biz doğu Tür-

kistanlılar olarak rahmetli Muhsin YAZICIOĞ-

LU'nun Türk siyasetindeki o çizgisinin bugün 

Büyük Birlik Partisi’nin ve onun Alperenleri'nin 

Genel Başkan Mustafa DESTİCİ Beyfendinin ön-

derliğinde sürdürüldüğünü, devam ettirildiğini 

görmekten büyük bir onur ve mutluluk duymak-

tayım. Alperenler tıpkı asırlar önce Hoca Ahmet 

Yesevi’nin o ulvi o mübarek izinde İ’lâ-yi Kelime-

tullah için kendilerini feda eden, kendilerine bu 

yolu yol seçen bu kardeşlerimizin biz inanıyoruz ki 

birgün Doğu Türkista'nın bağımsızlığında bizlerle 

omuz omuza vererek bu kutsal mücadeleyi Doğu 

Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesini hep birlikte 

omuzlayacağız ve bu şerefli görevi en iyi şekilde la-

yıkıyla yerine getireceğiz. Alperenlik ve Alperenle-

rin görevide budur. Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU 

her ne kadar bazı kesimler tarafından özellikle Tür-

kiye’deki komünist, ateist, maocu vatan hainleri 

tarafından hedef gösterilmiş, sözüm ona terörist 

ilan edilmiş olsa bile asla ve asla hiçbir zaman te-

rörün yakınına dahi yaklaşmamıştır! Bu millet için 

her türlü fedekarlığı göz önüne almış fakat terö-

rün asla ve asla yanında yer almamıştır ve törere 

karşı bir tavır sergilemiştir. Bunun en bariz örnek-

lerinden biri de dönemin Cumhurbaşkanı Fahri KO-

RUTÜRK'e daha henüz 24 yaşındayken Rahmetli 

Muhsin YAZICIOĞLU geleceğin bekası olan Türk 

milletinin neslinin devamı olan, ümidimiz olan 

gençlerle ilgili şu veciz müracaatı önemlidir. Şöyle 

demekte rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU “ Biz elleri 

silah tutan değil, kalem tutan nesiller görmek isti-

yoruz.” sözüyle rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU ken-

disine atılan iftiraların ne derece yersiz, ne derece 

boş olduğunu burada ifade etmiştir. Ruhu şad me-

kanı cennet olsun, biz Doğu Türkistanlılar olarak 

kendisini özlüyor ve kendisini rahmetle yâd ediyo-

ruz. Mekanı cennet olsun.

55 senelik ömrünü kavgası için dosdoğru, eğilip bükülmeden yaşamış bir yiğittir Muhsin 

Yazıcıoğlu… Şehadetle taçlanmış hayatı boyunca, Kafkasya’nın ve Kafkasyalıların kardeşi olmuş, 

acılarını kendi acısı bilmiş bir dava adamıydı Muhsin Başkan… Günü geldi hastane odalarında 

gazilerimizin elinden tutan oldu, günü geldi şehit aileleriyle lokmasını paylaşan oldu, günü geldi 

sergide, eylemde, yürüyüşte, konferansta omuz omuza olduğumuz arkadaşımız oldu Muhsin 

kardeşimiz, ağabeyimiz…

Hatırası bizim için azizdir, kıymetlidir, onur vericidir. Geleceğin özgür Kafkasya’sında emeği, teri, 

kanı olanlardan biridir. Adı da davası gibi ölümsüz Muhsin Yazıcıoğlu’nu, sayısız vesileyle andığımız 

gibi, bir kez daha rahmetle, şükranla, özlemle, gururla anıyoruz.

Allah şehadetini kabul eylesin.

Ali Viskhadzhiev

KAFKASDER - Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı

MUHSİN YAZICIOĞLU’NU ANARKEN
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Şeyh Edebâli’nin dediği gibi; “İnsanlar vardır; 

şafak vaktinde doğup, akşam ezânında ölürler.” 

İnsanlar; kendilerine tahsis edilen sayılı nefesleri ta-

mamladıktan sonra, bu dünya gurbetinden aslî va-

tanlarına doğru yol alırlar. “İki kapılı bir han” denilen 

dünya misafirhanesine gelenler, Efendimiz Aleyhisse-

lâtü Vesselâm’ın o mübârek ifâdeleriyle; “Bir ağaç göl-

gesinde bir müddet dinlenip giderler…”1

Hayat denilen; beşikle mezar arasında yaşanan 

ve “ölüm için yazılmış bir kasîde”den ibâret olan 

“ömür” yolculuğunu bitiren her insan, fânî dünyadan 

bâkî âleme göçerken ardında bir takım izler bırakır. 

İzler vardır; yürüyenin ardından silinir, ondan geriye 

hiç bir belirti dahi kalmaz. İzler vardır belli bir süre yıl-

lara mukâvemet eder, ancak zamanla silinip gider.

Bir kısım insan da vardır ki, yaptıkları, yaşadıkları, 

yaşattıkları ve yazdıklarıyla tarihe ve insanlığın hâfı-

zasına derin izler bırakır, gün akşama yaslanınca ge-

ceye karışıp gitmez, nisyâna terk edilmez, geceleri 

yırtan müjdeli bir şafak gibi hayâtiyetlerini devam et-

tirir, adını tarihe, insanların hâfızasına yazdırır ve unu-

tulmazlar… Bu güzel insanlar; arkalarında öyle derin 

izler ve nûrânî parıltılar bırakırlar ki; zaman o izleri 

aslâ silemez ve yıllar o ışığı kesinlikle söndüremez. 

Bu izler; gün geçtikçe daha çok derinleşir ve geniş-

ler, toplumların yolunu aydınlatan bir ışık kaynağı 

olur, gönülden gönüle yol bulur ve giderek menzil 

menzil büyüyen bir mânevî cadde hâlini alır…

İşte izleri yol olan bu güzel insanlar; mücâdele 

azimleriyle şâhikalaşır, gösterdiği hedefler ufuk çiz-

gimizi aydınlatır ve hayat boyu sergiledikleri hâl, ha-

reket, düşünce ve davranışlarıyla yeni nesillere reh-

ber olurlar ve istikamet tâyin ederler… Bu güzel in-

sanlar; beşeriyet için beslediği hayâllerle, inanç de-

ğerleri adına ortaya koyduğu ideâllerle, milletin istik-

lâl ve istikbâline yönelik yüreklerinde büyüttükleri ül-

külerle, yaptıkları icraatlarla, yetiştirdikleri insanlar-

la, savundukları dâvâ, meftûn oldukları sevdâ, tâkip 

ettikleri metot, yaptıkları hizmet ve eriştikleri merte-

belerle hiç ölmezler, “her dem yeniden doğarlar”; fi-

kirleri, kişilikleri, mefkûreleri ve eserleriyle yaşama-

ya devam ederler ve yalnızca maddeten aramızdan 

ayrılırlar… Bizim inanç değerlerimize göre bu güzel in-

Dr. Mehmet GÜNEŞ

sanlar; hayatlarını Hakk’a göre tanzim eden, ölçüleri-

ni Rabbimizin emirlerine göre belirleyen, Kâinatın Sol-

mayan Gülü’nün “İz”inden yürüyen, her bakımdan 

Allah Resûlü(s.a.v.)’nü örnek alan ve “dîn ü devlet, 

mülk ü millet” için hayatını ortaya koyan âbide şahsi-

yetlerdir.

Bu âbide şahsiyetlerden bâzıları yaşarken milletin 

teveccühüne mazhar olur; ancak bâzılarının da yaşı-

yorken fark edilmeyen değeri; yokluğu hissedilince, -

tıpkı ‘sağlığın, vatanın ve devletin’ varlığında anla-

şıl/a/mayan kıymetinin elden gittikten sonra ne 

büyük önem arz ettiğinin bilinmesi gibi- varlığına ihti-

yaç duyulduğu zaman anlaşılır, kadr ü kıymeti ancak 

yokluğunda tam olarak idrâk edilir.

İşte; ardından silinmez izler bırakan, değeri yaşı-

yorken tam olarak anlaşıl/a/mayan, hayattayken kıy-

meti hakkıyla takdir edil/e/meyen, “kadri, seng-i mu-

sallâ”da bilin/ebil/en, her geçen gün varlığına daha 

çok ihtiyaç duyulan, rahmetle anılan, hasretle ara-

nan, hayırla yâd edilen ve “Keşke şimdi o hayatta ol-

saydı, her şey bambaşka olurdu” denilen bir güzel 

insan; on bir yıl önce, 25 Mart 2009 tarihinde Hakk’a 

vuslat için şehâdet şerbetini içerek Âlem-i Cemâl’e yü-

rümüştü…

Bir ömürlük hayat kasîdesinin her beyitini; Kıble 

yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı, Hamza duruşlu, 

turkuaz düşünceli bir ülkü devi olarak ve kâl ile hâlini 

tevhîd ederek defter-i âmâline yazan Şehit Başkanı-

mızın kim olduğunu, eskilerin tâbiriyle; “efrâdını 

câmî, ağyârını mânî” bir biçimde ve özellikle de genç 

alperenler için tafsilatlı olarak anlatalım:

O; Mekke’de doğan, Medîne’de devlet hâline 

gelen, risâlet ve nübüvvetin nûruyla insanlığı îman ça-

ğına eriştiren, inşâ ettiği eşsiz medeniyetle gönülleri 

fethederek; cehâletin girdabında debelenen beşeri-

yeti medeniyetin zirvelerine çıkaran yüce İslâm 

Dîni’yle; Türkistan’da tarih sahnesine çıkan, İslâm’la 

şereflenip Muhammedî sevdâlarla buluşan, “Türk 

Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi”ni “cihad” ruhuyla taç-

landıran, Kur’ân aşkıyla çağlayıp coşan, “ruh kökü” 

üzerinde kıyâm ederek aslî kimliğine kavuşan, bin yıl-

dır İslâm’ın sancaktarlığını yapan aziz Türk milletinin 

kader çizgisinin kesiştiği noktalardan feyz ü ilhâm 

alan ve “Bir kar tânesi olsaydım Mekke’ye düşmek is-

terdim”2 diyen bir inanç, îman, fikir, ülkü ve aksiyon 

adamıydı.

O; İslâm’ın topyekûn bir hayat nizâmı olarak 

kabul edilmesi ve her hâlimizin Hakk’a tâbî olması ge-

rektiğini mükerreren ifâde eden; İslâm’ı hayatımıza 

göre değil, hayatımızı İslâm’a göre tanzîm ve târif 

etme mecbûriyet ve mükellefiyetimizi her zaman ve 

her zeminde açıkça belirten; “İslâm’ı kurtarma” yan-

lışlığına düşmeden, ‘İslâm’la kurtulma’ şuuruyla ha-

reket edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulayan ve “Millî 

Mutabakat Çağrısı”nda; “Allah’ın birliği ve yüce Pey-

gamberimizin risâleti dışında hiçbir Mutlak Hakikat 

tanımıyoruz”3 diyen velî bir alperendi.

O, “Ölçü İslâm Olmalı” adlı bir yazısında; “Fikir-

de, fiilde, davranış ve yaşama tarzında ölçü eksiksiz 

olarak İslâm olmalıdır. İslâm, hayatın her safhasında 

‘mutlak belirleyici’ rolünü almalı ve istikamet tâyin 

edici bir ibre olma vasfını kazanmalıdır.”4 diyerek çok 

net bir ölçü ortaya koyan, “İslâm’ı kimi çöle sıkıştır-

mak, kimi de çağa göre değiştirmek istiyor; hâlbuki 

İslâm bütün çağlara hitap etmektedir.” anlayışına 

sâhip olup, hiçbir zaman Kur’an ve Sünnet çizgisin-

den ayrılmayan, Rızâ-i Bârî yolunda taşlı dikenli yol-

ları, işkenceli hücreli zindanları, karlı fırtınalı dağları 

cana minnet bilen, “Fert ve cemiyet olarak gâyemiz 

İ’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü, hedefi-

miz Allah’ın rızasına ulaşmaktır.”5 diyen, bu yolda mü-

câdele ederken şehâdet şerbetini içen ve “Bir dâvâ-

ya inanmak, bedelini ödemeye baştan hazır olmak-

tır.” anlayışını hayatıyla ortaya koyan ülkücü hareke-

tin efsânevî lideriydi.

O; Allah(c.c.)’a ve Resûlullah(s.a.v.)’a bütün kal-

biyle bağlanan, yüreğinde dağ gibi bir îmân taşıyan, 

“üsve-i hasene”6 olan Fahr-i Kâinat Efendi-

miz(s.a.v.)’in Sünnet-i Seniyyelerini sertâç edip, “alâ 

huluku’l-azîm”7 olan Muhâmmedî ahlâkın nâmüte-

nâhî güzelliklerini hâl ve hareketlerine yansıtan; gön-

lünde ismet ve iffeti yaşatan, rûhunu izzet ve saffetle 

kuşatan, kalbini ülfet ve muhabbetle ışıtan, önce 

“adam gibi bir adam”, sonra da “bir dâvâ adamı” ve 

“bir gönül eri” olan; inandığı gibi yaşayan ve “Bir ga-

yeye ulaşmak isteyen insan, gâyesine uygun hare-

ket etmek mecburiyetindedir.”, “Dâvâ adamı, karşı ol-

duğu düzen içinde, getirmek istediği nizâmın ölçüle-

rini yaşayan, düzene karşı olmanın getireceği riziko-

ları göze alan, bu sebeple zulme uğrayacağını bile-
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Şeyh Edebâli’nin dediği gibi; “İnsanlar vardır; 

şafak vaktinde doğup, akşam ezânında ölürler.” 

İnsanlar; kendilerine tahsis edilen sayılı nefesleri ta-

mamladıktan sonra, bu dünya gurbetinden aslî va-

tanlarına doğru yol alırlar. “İki kapılı bir han” denilen 

dünya misafirhanesine gelenler, Efendimiz Aleyhisse-

lâtü Vesselâm’ın o mübârek ifâdeleriyle; “Bir ağaç göl-

gesinde bir müddet dinlenip giderler…”1

Hayat denilen; beşikle mezar arasında yaşanan 

ve “ölüm için yazılmış bir kasîde”den ibâret olan 

“ömür” yolculuğunu bitiren her insan, fânî dünyadan 

bâkî âleme göçerken ardında bir takım izler bırakır. 

İzler vardır; yürüyenin ardından silinir, ondan geriye 

hiç bir belirti dahi kalmaz. İzler vardır belli bir süre yıl-

lara mukâvemet eder, ancak zamanla silinip gider.

Bir kısım insan da vardır ki, yaptıkları, yaşadıkları, 

yaşattıkları ve yazdıklarıyla tarihe ve insanlığın hâfı-

zasına derin izler bırakır, gün akşama yaslanınca ge-

ceye karışıp gitmez, nisyâna terk edilmez, geceleri 

yırtan müjdeli bir şafak gibi hayâtiyetlerini devam et-

tirir, adını tarihe, insanların hâfızasına yazdırır ve unu-

tulmazlar… Bu güzel insanlar; arkalarında öyle derin 

izler ve nûrânî parıltılar bırakırlar ki; zaman o izleri 

aslâ silemez ve yıllar o ışığı kesinlikle söndüremez. 

Bu izler; gün geçtikçe daha çok derinleşir ve geniş-

ler, toplumların yolunu aydınlatan bir ışık kaynağı 

olur, gönülden gönüle yol bulur ve giderek menzil 

menzil büyüyen bir mânevî cadde hâlini alır…

İşte izleri yol olan bu güzel insanlar; mücâdele 

azimleriyle şâhikalaşır, gösterdiği hedefler ufuk çiz-

gimizi aydınlatır ve hayat boyu sergiledikleri hâl, ha-

reket, düşünce ve davranışlarıyla yeni nesillere reh-

ber olurlar ve istikamet tâyin ederler… Bu güzel in-

sanlar; beşeriyet için beslediği hayâllerle, inanç de-

ğerleri adına ortaya koyduğu ideâllerle, milletin istik-

lâl ve istikbâline yönelik yüreklerinde büyüttükleri ül-

külerle, yaptıkları icraatlarla, yetiştirdikleri insanlar-

la, savundukları dâvâ, meftûn oldukları sevdâ, tâkip 

ettikleri metot, yaptıkları hizmet ve eriştikleri merte-

belerle hiç ölmezler, “her dem yeniden doğarlar”; fi-

kirleri, kişilikleri, mefkûreleri ve eserleriyle yaşama-

ya devam ederler ve yalnızca maddeten aramızdan 

ayrılırlar… Bizim inanç değerlerimize göre bu güzel in-
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sanlar; hayatlarını Hakk’a göre tanzim eden, ölçüleri-

ni Rabbimizin emirlerine göre belirleyen, Kâinatın Sol-

mayan Gülü’nün “İz”inden yürüyen, her bakımdan 

Allah Resûlü(s.a.v.)’nü örnek alan ve “dîn ü devlet, 

mülk ü millet” için hayatını ortaya koyan âbide şahsi-

yetlerdir.

Bu âbide şahsiyetlerden bâzıları yaşarken milletin 

teveccühüne mazhar olur; ancak bâzılarının da yaşı-

yorken fark edilmeyen değeri; yokluğu hissedilince, -

tıpkı ‘sağlığın, vatanın ve devletin’ varlığında anla-

şıl/a/mayan kıymetinin elden gittikten sonra ne 

büyük önem arz ettiğinin bilinmesi gibi- varlığına ihti-

yaç duyulduğu zaman anlaşılır, kadr ü kıymeti ancak 

yokluğunda tam olarak idrâk edilir.

İşte; ardından silinmez izler bırakan, değeri yaşı-

yorken tam olarak anlaşıl/a/mayan, hayattayken kıy-

meti hakkıyla takdir edil/e/meyen, “kadri, seng-i mu-

sallâ”da bilin/ebil/en, her geçen gün varlığına daha 

çok ihtiyaç duyulan, rahmetle anılan, hasretle ara-

nan, hayırla yâd edilen ve “Keşke şimdi o hayatta ol-

saydı, her şey bambaşka olurdu” denilen bir güzel 

insan; on bir yıl önce, 25 Mart 2009 tarihinde Hakk’a 

vuslat için şehâdet şerbetini içerek Âlem-i Cemâl’e yü-

rümüştü…

Bir ömürlük hayat kasîdesinin her beyitini; Kıble 

yürekli, “Gül” gönüllü, Hilâl bakışlı, Hamza duruşlu, 

turkuaz düşünceli bir ülkü devi olarak ve kâl ile hâlini 

tevhîd ederek defter-i âmâline yazan Şehit Başkanı-

mızın kim olduğunu, eskilerin tâbiriyle; “efrâdını 

câmî, ağyârını mânî” bir biçimde ve özellikle de genç 

alperenler için tafsilatlı olarak anlatalım:

O; Mekke’de doğan, Medîne’de devlet hâline 

gelen, risâlet ve nübüvvetin nûruyla insanlığı îman ça-

ğına eriştiren, inşâ ettiği eşsiz medeniyetle gönülleri 

fethederek; cehâletin girdabında debelenen beşeri-

yeti medeniyetin zirvelerine çıkaran yüce İslâm 

Dîni’yle; Türkistan’da tarih sahnesine çıkan, İslâm’la 

şereflenip Muhammedî sevdâlarla buluşan, “Türk 

Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi”ni “cihad” ruhuyla taç-

landıran, Kur’ân aşkıyla çağlayıp coşan, “ruh kökü” 

üzerinde kıyâm ederek aslî kimliğine kavuşan, bin yıl-

dır İslâm’ın sancaktarlığını yapan aziz Türk milletinin 

kader çizgisinin kesiştiği noktalardan feyz ü ilhâm 

alan ve “Bir kar tânesi olsaydım Mekke’ye düşmek is-

terdim”2 diyen bir inanç, îman, fikir, ülkü ve aksiyon 

adamıydı.

O; İslâm’ın topyekûn bir hayat nizâmı olarak 

kabul edilmesi ve her hâlimizin Hakk’a tâbî olması ge-

rektiğini mükerreren ifâde eden; İslâm’ı hayatımıza 

göre değil, hayatımızı İslâm’a göre tanzîm ve târif 

etme mecbûriyet ve mükellefiyetimizi her zaman ve 

her zeminde açıkça belirten; “İslâm’ı kurtarma” yan-

lışlığına düşmeden, ‘İslâm’la kurtulma’ şuuruyla ha-

reket edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulayan ve “Millî 

Mutabakat Çağrısı”nda; “Allah’ın birliği ve yüce Pey-

gamberimizin risâleti dışında hiçbir Mutlak Hakikat 

tanımıyoruz”3 diyen velî bir alperendi.

O, “Ölçü İslâm Olmalı” adlı bir yazısında; “Fikir-

de, fiilde, davranış ve yaşama tarzında ölçü eksiksiz 

olarak İslâm olmalıdır. İslâm, hayatın her safhasında 

‘mutlak belirleyici’ rolünü almalı ve istikamet tâyin 

edici bir ibre olma vasfını kazanmalıdır.”4 diyerek çok 

net bir ölçü ortaya koyan, “İslâm’ı kimi çöle sıkıştır-

mak, kimi de çağa göre değiştirmek istiyor; hâlbuki 

İslâm bütün çağlara hitap etmektedir.” anlayışına 

sâhip olup, hiçbir zaman Kur’an ve Sünnet çizgisin-

den ayrılmayan, Rızâ-i Bârî yolunda taşlı dikenli yol-

ları, işkenceli hücreli zindanları, karlı fırtınalı dağları 

cana minnet bilen, “Fert ve cemiyet olarak gâyemiz 

İ’lâ-yı Kelîmetullah için Nizâm-ı Âlem Ülküsü, hedefi-

miz Allah’ın rızasına ulaşmaktır.”5 diyen, bu yolda mü-

câdele ederken şehâdet şerbetini içen ve “Bir dâvâ-

ya inanmak, bedelini ödemeye baştan hazır olmak-

tır.” anlayışını hayatıyla ortaya koyan ülkücü hareke-

tin efsânevî lideriydi.

O; Allah(c.c.)’a ve Resûlullah(s.a.v.)’a bütün kal-

biyle bağlanan, yüreğinde dağ gibi bir îmân taşıyan, 

“üsve-i hasene”6 olan Fahr-i Kâinat Efendi-

miz(s.a.v.)’in Sünnet-i Seniyyelerini sertâç edip, “alâ 

huluku’l-azîm”7 olan Muhâmmedî ahlâkın nâmüte-

nâhî güzelliklerini hâl ve hareketlerine yansıtan; gön-

lünde ismet ve iffeti yaşatan, rûhunu izzet ve saffetle 

kuşatan, kalbini ülfet ve muhabbetle ışıtan, önce 

“adam gibi bir adam”, sonra da “bir dâvâ adamı” ve 

“bir gönül eri” olan; inandığı gibi yaşayan ve “Bir ga-

yeye ulaşmak isteyen insan, gâyesine uygun hare-

ket etmek mecburiyetindedir.”, “Dâvâ adamı, karşı ol-

duğu düzen içinde, getirmek istediği nizâmın ölçüle-

rini yaşayan, düzene karşı olmanın getireceği riziko-

ları göze alan, bu sebeple zulme uğrayacağını bile-
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rek çileye hazır olan insandır.”8 diyen ve inanç değer-

leri için ölümüne mücâdele ederken ideâllerinden 

aslâ tâviz vermeyen, zinhâr bedel ödemekten çekin-

meyen Kürşad tavırlı bir serdengeçtiydi.

O; “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol”9mak için âhi-

ret merkezli bir hayat yaşayan, ölümü hayâtın merke-

zine koyan; aklın ışığının fen, kalbin nûrunun din ilim-

leri olduğunu bilen, fakat bütün idrâkini beş duyunun 

sınırları içine hapsetmeyen, madde ile mânânın, ilim 

ile îmânın, akıl ile kalbin, kalem ile kılıcın, alınteriyle 

duânın terkibinin yapılması ve küllî bir tefekkür şuuru 

oluşturulması gerektiğine inanan; tefekkürün îmânı, 

îmânın teslîmiyeti, teslîmiyetin tevekkülü, tevekkülün 

de “Hasbün Allâhu ve ni’mel vekil”10 diyerek her işte 

Allah(c.c.)’ı vekil tutma şuurunu zihnine ve gönlüne 

nakşeden, Rızâ-i Bâri’ye ermek maksadıyla, Ehl-i 

Beyt sevgisini Ehl-i Sünnet anlayışıyla tebellür ettiren 

21. asrın çağdaş bir “Yesi Güvercini”ydi.11

O; “Allah, vatan ve bayrak” için bir ömür adayan; 

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”12 hadîsi-

ni her zaman ve her şartta hayatına uygulayan, oldu-

ğu gibi görünen, göründüğü gibi olan ve hiçbir 

zaman çizgisinde kırıklık olmayan; “Düz yaşayacağız, 

düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru 

gideceğiz.”13 diyerek “Sırât-ı mustakîm”in Türkçe tâ-

rifini ortaya koyan; vezinsiz bir dünyada yaşayan, 

fakat hayatın “Gül” kokulu kâfiyesi olmak isteyen, 

hem başı dik dağın, hem de boynu bükük menekşe-

nin hâlet-i rûhiyesiyle temâyüz eden muttakî bir 

mü’mindi.

O; varlık sebebimiz ve hayat gâyemiz olan Müslü-

manlığımızla, hayatın gerçeği olan Türklüğümüzü 

dînî, millî ve ilmî bir çerçevede mezceden; “Türk’ün 

ruh köküne bağlı”14 olan; “Bir elinde Kur’ân, bir elin-

de bilgisayar bulunan” ve Üstad Necip Fâzıl tarafın-

dan; “Dışı pırıl pırıl Türk, içi alev alev İslâm; içi dışına 

hâkim, dışı içine köle”15 diye vasfedilen ülkücü alpe-

renlerin yetişmesi için durup dinlenmeden gayret gös-

teren; secde-i Rahman’da iki büklüm olurken; söz ko-

nusu “mukaddesât, millet ve hürriyet” olunca vakar 

ve asaletine yakışır bir duruşla kükreyerek; “Kan dök-

meyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan 

ise; dünyanın şah damarını keseriz!”16 diye gök kub-

beyi inleten ve “Türk, ata bindiğinde Alparslan’dır, 

Yavuz’dur; attan indiğinde ise Mevlânâdır, Yunus-

tur.”17 gerçeğini devamlı dile getiren gani gönüllü ve 

“kırk çatal yürekli”18 gerçek bir mücâhitti.

O; “Türklük bedenimiz, İslâmiyet ruhumuzdur, 

ruhsuz beden cesettir.”19diye özetlenen, “metbûlu-

ğu rûha, tâbîliği bedene veren” bu sebeple de; 

“İslâm hassâsiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur.” 

diyen, milliyetçiliğe göre İslâm’ı değil, İslâm’a göre 

milliyetçiliği tarif eden; “..Mü’minler ancak kardeştir-

ler..”20 âyet-i kerîmesine, “Hubbü’l vatân mine’l-

îman”21*, “Kişi kavmini sevmekle kınanamaz”22 

temel kâidesine ve “Ne Arap’ın Aceme, ne beyazın si-

yaha üstünlüğünün bulunmadığı, üstünlüğün yalnız 

takvâda olduğu”23 Nebevî ölçülerine, yâni sınırlarını 

Kur’ân ve Sünnet’in çizdiği İslâm parantezindeki 

müspet milliyetçilik anlayışına bağlı olan ve birileri-

nin kulağının iyice duyması için de; “Biz Türk’üm de-

menin potansiyel suç, Müslümanım demenin nostal-

ji sayıldığı bu dünyada; inadına Türk, inadına Müslü-

manız!”24, diye haykıran Türk’ün yürek sesi, Türk 

Dünyası’nın beşik kertmesi ve ideâlizmin son efsâ-

nesiydi.

O; “milletin vicdanı”25 diye târif ettiği milliyetçili-

ği; ideolojik bir şablon değil, kültür vasatında şekille-

nen sosyolojik bir gerçek, ümmet içindeki milletlerin 

bayrak yarışı, medeniyet iddiasıyla şekillenen âlem-

şumül bir düşünce sistemi; inanç, kültür ve tarih te-

melli bir mensubiyet şuuru olarak gören; “Bizim mil-

liyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil, kül-

türe dayanır. Bizim milliyetçiliğimiz ayırıcı değil bir-

leştirici, çatışmacı değil barıştırıcıdır.”, “Bizim milliyet-

çilik anlayışımızın, Batı’da örneklerini gördüğümüz bi-

yolojik ırkçılıkla hiçbir ilgisi yoktur.”26 diyen, milliyet-

çiliği; “Bir milletin başka milletlerden farklı olan kül-

tür, inanç ve medeniyet özelliklerinin korunması, ge-

liştirilmesi ve bağımsız yaşama irâdesidir. Millî ba-

ğımsızlık yoksa milliyetçilik de yoktur.”27 diye ifâde 

eden; “Biz; üniter devletten, Ay yıldızlı bayrağımız-

dan, resmî dilimiz Türkçeden tâviz vermeyiz.”28 

temel ilkesini yüksek sesle dile getiren ve “Adriyatik-

ten Çin Seddi’ne kadar güçlü, kaynaşmış ve birleş-

miş bir Türk Dünyası ve Türk-İslâm birliği hayâl edi-

yorum”29 diye bütün cihana seslenen Tûran düşün-

celi bir ülkü deviydi.

O; “Türk-İslâm Ülküsü”nü30 fikriyâtımızın ana-

yasası olarak gören, Türk olmayı İslâm’a hizmetle an-

lamlı kılan; nefrete, şiddete ve zulmete istinât etmez-

ken; muhabbete, hürmete ve uhuvvete dayanan mil-

liyetçiliği; tarih şuuruyla, millî kültür anlayışıyla ve ilmî 

bir bakış açısıyla değerlendiren; mübârek ecdâdımız 

Osmanlı’nın muazzez mirâsına sahip çıkmamızın şar-

tın ötesinde bir mecbûriyet olduğunu ve “Sancağın 

düştüğü yerden ayağa kaldırılması”, “Yitiğin kaybedil-

diği yerde aranması”, “Tevhîd Sancağı’nın Anadolu’da 

yeniden kıyama durdurulması” gerektiğini bütün ko-

nuşmalarında dile getiren ve tepeden tırnağa sami-

miyet kokan “Gardaş!..” hitâbının ardından gelen sım-

sıcak bir bakışla gözlerinin içi gülen bir Osmanlı çele-

bisiydi.

O; ülkücülüğün siyâsî bir hareket olmanın çok öte-

sinde ahlâkî bir duruş, ideâlist bir tavır, ilkeli bir hare-

ket ve aksiyoner bir meşrep olarak idrâk edilmesi ge-

rektiğine inandığı için, ülkücülüğü; din, dil ve tarih şu-

urundan oluşan; îman, irfan, ihlâs, ilim, erdem, fazî-

let, fedakârlık, çalışkanlık, yiğitlik ve mertlik hareketi 

olarak gelişen, kalbi Türkiye için çarpan, gönlü Tûran 

illerini, İslâm Âlemi’ni ve cümle mazlumları kucakla-

yan hudutlar ötesi kutsî bir dâvâ ve millî, İslâmî, insâ-

nî bir hareket olarak târif ederdi. O; “Ülkücülük; ülke-

miz ve yeryüzünde Allah’ın nizâmını hâkim kılmak için 

kendine metot olarak Allah (c.c.) ve Resûlü(s.a.v.)’nü 

ölçü alan bir îmân hareketinin adıdır”31, “Türk milli-

yetçilerinin dâvâsı Allah ve Resûlü’nün dâvâsıdır.”32 

diyen ve ülkücülüğün; “her zemine uyan, her kapıyı 

açan, her tarife sığan bir tanımlama”33 olmadığını, 

‘cami ile meyhane arasını ihâta eden bir yelpaze’ 

oluşturmadığını çok iyi bilenlerdendi.

O; ihtişamlı bir mâziyi muhteşem bir âtiye taşıma 

sorumluluğumuzun olduğunu bilen, kendimize ait 

mukaddes rüyâlar görebilmemiz için büyük ülkülerin 

peşinden koşmamız gerektiğine savunan, kandilleri 

sönmeye yüz tutan bir medeniyetin “Ay-Yıldız”lı bir 

kıyâm ile yeniden hayat bulacağına inanan; bu rûhu 

yeni baştan ayağa kaldırmak için, XV. ve XVI. yüzyılla-

rı “Türk Asrı” yapan değerler manzûmesini ihyâ etme 

mecbûriyetini ısrarla dile getiren, “akl-ı selîm, kalb-i 

selîm ve zevk-i selîm” ile alın, zihin ve gönül teri döke-

rek “gölgesiz ve lekesiz bir adâlet nîzâmıyla” yeniden 

câmi merkezli bir cemiyet inşâ etmeyi hedefleyen; 

“Bizim Kızıl Elmamız Türk-İslâm Birliğidir.”34 diyen ve 

Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne inanan bir güzel insandı.

O; İslâm’ın haram kıldığı ve yasakladığı ırkçılığı 

şiddetle redden, fakat;

“Ben Türküm, Türk esir olmaz,

Ben Türküm, Türk devletsiz olmaz,

Ben Türküm, Türk bayraksız olmaz,

Ben Türküm, Türk ezansız olmaz,

Ben Türküm, Türk hürriyetsiz olmaz…”35

diyerek Türk’ün yüce hasletlerini ve her zaman 

gurur duyduğu Türklüğünü göğsünü gere gere hay-

kıran, ‘Türk’te İslâm’ı ve İslâm’da Türk’ü tasfiye 

etmek’ isteyenlere karşı bir ömür mücâdele eden; 

millî kimliği ve vatan sevgisini anlatırken de; “Türki-

ye’nin bir millî kimliği vardır, o da Müslüman Türk 

diye ifâde ettiğimiz kimliktir.”, “Vatan aşkı maya gibi-

dir, sütü bozuklarda tutmaz.”36 cümlelerini siyâset 

defterine “majiskül harflerle” yazan ve sanki akıncı-

lar çağından bu güne gelip gönlümüze taht kuran bir 

serhat beyiydi.

O; Medrese-i Yusûfiye’de çileyle pişmiş, îmanı 

daha da kâvîleşmiş, ruh dünyası irfânî güzelliklerle 

iyice zenginleşmiş, zindanların demir parmaklıkları-

na ve hücrelerin beton duvarlarına “Peygamber çi-

çekleri” fidelemişti… O; haksız yere 7,5 yıla yakın ce-

zâevinde yatmış, bunun 5,5 yılını Tecrit Hücresi’nde 

geçirmiş, îdam sehpalarının altından gülerek geç-

mişti. O;

“Ben kırk kere İsmail,

Babam İbrahim değil.”37

dese de, kendisine bunca zulmü revâ gören cun-

tacılara buğz etmiş olsa da, devletine, milletine hiç 

gönül koymamış, yaptığı bir konuşmasında; “Ne ka-

derime küstüm, ne devletime küstüm! Çünkü inan-

mak, îman etmek varsa bir şeye, bedel neyse katla-

nıp; ‘Yâ Rabbî, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik”38 

ifâdelerini kullanmış, ayrıca “Bu devlet bizim devleti-

miz, devletime hakkım helâl olsun” demiş ve AB 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’yi şikâyet et-

meyi zül kâbul etmiş, bırakın bu işe tevessül etmeyi, 

böylesi bir düşünceyi hatırından bile geçirmemişti.

O; “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseniz 

vallâhi ben dâvâmdan vazgeçmem.”39 diye buyuran 

Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.)’in izinden giden, Mu-

hammedî ahlâkı diline tespih etmeyip hayatıyla 
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rek çileye hazır olan insandır.”8 diyen ve inanç değer-

leri için ölümüne mücâdele ederken ideâllerinden 

aslâ tâviz vermeyen, zinhâr bedel ödemekten çekin-

meyen Kürşad tavırlı bir serdengeçtiydi.

O; “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol”9mak için âhi-

ret merkezli bir hayat yaşayan, ölümü hayâtın merke-

zine koyan; aklın ışığının fen, kalbin nûrunun din ilim-

leri olduğunu bilen, fakat bütün idrâkini beş duyunun 

sınırları içine hapsetmeyen, madde ile mânânın, ilim 

ile îmânın, akıl ile kalbin, kalem ile kılıcın, alınteriyle 

duânın terkibinin yapılması ve küllî bir tefekkür şuuru 

oluşturulması gerektiğine inanan; tefekkürün îmânı, 

îmânın teslîmiyeti, teslîmiyetin tevekkülü, tevekkülün 

de “Hasbün Allâhu ve ni’mel vekil”10 diyerek her işte 

Allah(c.c.)’ı vekil tutma şuurunu zihnine ve gönlüne 

nakşeden, Rızâ-i Bâri’ye ermek maksadıyla, Ehl-i 

Beyt sevgisini Ehl-i Sünnet anlayışıyla tebellür ettiren 

21. asrın çağdaş bir “Yesi Güvercini”ydi.11

O; “Allah, vatan ve bayrak” için bir ömür adayan; 

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.”12 hadîsi-

ni her zaman ve her şartta hayatına uygulayan, oldu-

ğu gibi görünen, göründüğü gibi olan ve hiçbir 

zaman çizgisinde kırıklık olmayan; “Düz yaşayacağız, 

düz duracağız, düz yürüyeceğiz, dik duracağız, doğru 

gideceğiz.”13 diyerek “Sırât-ı mustakîm”in Türkçe tâ-

rifini ortaya koyan; vezinsiz bir dünyada yaşayan, 

fakat hayatın “Gül” kokulu kâfiyesi olmak isteyen, 

hem başı dik dağın, hem de boynu bükük menekşe-

nin hâlet-i rûhiyesiyle temâyüz eden muttakî bir 

mü’mindi.

O; varlık sebebimiz ve hayat gâyemiz olan Müslü-

manlığımızla, hayatın gerçeği olan Türklüğümüzü 

dînî, millî ve ilmî bir çerçevede mezceden; “Türk’ün 

ruh köküne bağlı”14 olan; “Bir elinde Kur’ân, bir elin-

de bilgisayar bulunan” ve Üstad Necip Fâzıl tarafın-

dan; “Dışı pırıl pırıl Türk, içi alev alev İslâm; içi dışına 

hâkim, dışı içine köle”15 diye vasfedilen ülkücü alpe-

renlerin yetişmesi için durup dinlenmeden gayret gös-

teren; secde-i Rahman’da iki büklüm olurken; söz ko-

nusu “mukaddesât, millet ve hürriyet” olunca vakar 

ve asaletine yakışır bir duruşla kükreyerek; “Kan dök-

meyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan 

ise; dünyanın şah damarını keseriz!”16 diye gök kub-

beyi inleten ve “Türk, ata bindiğinde Alparslan’dır, 

Yavuz’dur; attan indiğinde ise Mevlânâdır, Yunus-

tur.”17 gerçeğini devamlı dile getiren gani gönüllü ve 

“kırk çatal yürekli”18 gerçek bir mücâhitti.

O; “Türklük bedenimiz, İslâmiyet ruhumuzdur, 

ruhsuz beden cesettir.”19diye özetlenen, “metbûlu-

ğu rûha, tâbîliği bedene veren” bu sebeple de; 

“İslâm hassâsiyeti olmayan milliyetçiliğin içi boştur.” 

diyen, milliyetçiliğe göre İslâm’ı değil, İslâm’a göre 

milliyetçiliği tarif eden; “..Mü’minler ancak kardeştir-

ler..”20 âyet-i kerîmesine, “Hubbü’l vatân mine’l-

îman”21*, “Kişi kavmini sevmekle kınanamaz”22 

temel kâidesine ve “Ne Arap’ın Aceme, ne beyazın si-

yaha üstünlüğünün bulunmadığı, üstünlüğün yalnız 

takvâda olduğu”23 Nebevî ölçülerine, yâni sınırlarını 

Kur’ân ve Sünnet’in çizdiği İslâm parantezindeki 

müspet milliyetçilik anlayışına bağlı olan ve birileri-

nin kulağının iyice duyması için de; “Biz Türk’üm de-

menin potansiyel suç, Müslümanım demenin nostal-

ji sayıldığı bu dünyada; inadına Türk, inadına Müslü-

manız!”24, diye haykıran Türk’ün yürek sesi, Türk 

Dünyası’nın beşik kertmesi ve ideâlizmin son efsâ-

nesiydi.

O; “milletin vicdanı”25 diye târif ettiği milliyetçili-

ği; ideolojik bir şablon değil, kültür vasatında şekille-

nen sosyolojik bir gerçek, ümmet içindeki milletlerin 

bayrak yarışı, medeniyet iddiasıyla şekillenen âlem-

şumül bir düşünce sistemi; inanç, kültür ve tarih te-

melli bir mensubiyet şuuru olarak gören; “Bizim mil-

liyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil, kül-

türe dayanır. Bizim milliyetçiliğimiz ayırıcı değil bir-

leştirici, çatışmacı değil barıştırıcıdır.”, “Bizim milliyet-

çilik anlayışımızın, Batı’da örneklerini gördüğümüz bi-

yolojik ırkçılıkla hiçbir ilgisi yoktur.”26 diyen, milliyet-

çiliği; “Bir milletin başka milletlerden farklı olan kül-

tür, inanç ve medeniyet özelliklerinin korunması, ge-

liştirilmesi ve bağımsız yaşama irâdesidir. Millî ba-

ğımsızlık yoksa milliyetçilik de yoktur.”27 diye ifâde 

eden; “Biz; üniter devletten, Ay yıldızlı bayrağımız-

dan, resmî dilimiz Türkçeden tâviz vermeyiz.”28 

temel ilkesini yüksek sesle dile getiren ve “Adriyatik-

ten Çin Seddi’ne kadar güçlü, kaynaşmış ve birleş-

miş bir Türk Dünyası ve Türk-İslâm birliği hayâl edi-

yorum”29 diye bütün cihana seslenen Tûran düşün-

celi bir ülkü deviydi.

O; “Türk-İslâm Ülküsü”nü30 fikriyâtımızın ana-

yasası olarak gören, Türk olmayı İslâm’a hizmetle an-

lamlı kılan; nefrete, şiddete ve zulmete istinât etmez-

ken; muhabbete, hürmete ve uhuvvete dayanan mil-

liyetçiliği; tarih şuuruyla, millî kültür anlayışıyla ve ilmî 

bir bakış açısıyla değerlendiren; mübârek ecdâdımız 

Osmanlı’nın muazzez mirâsına sahip çıkmamızın şar-

tın ötesinde bir mecbûriyet olduğunu ve “Sancağın 

düştüğü yerden ayağa kaldırılması”, “Yitiğin kaybedil-

diği yerde aranması”, “Tevhîd Sancağı’nın Anadolu’da 

yeniden kıyama durdurulması” gerektiğini bütün ko-

nuşmalarında dile getiren ve tepeden tırnağa sami-

miyet kokan “Gardaş!..” hitâbının ardından gelen sım-

sıcak bir bakışla gözlerinin içi gülen bir Osmanlı çele-

bisiydi.

O; ülkücülüğün siyâsî bir hareket olmanın çok öte-

sinde ahlâkî bir duruş, ideâlist bir tavır, ilkeli bir hare-

ket ve aksiyoner bir meşrep olarak idrâk edilmesi ge-

rektiğine inandığı için, ülkücülüğü; din, dil ve tarih şu-

urundan oluşan; îman, irfan, ihlâs, ilim, erdem, fazî-

let, fedakârlık, çalışkanlık, yiğitlik ve mertlik hareketi 

olarak gelişen, kalbi Türkiye için çarpan, gönlü Tûran 

illerini, İslâm Âlemi’ni ve cümle mazlumları kucakla-

yan hudutlar ötesi kutsî bir dâvâ ve millî, İslâmî, insâ-

nî bir hareket olarak târif ederdi. O; “Ülkücülük; ülke-

miz ve yeryüzünde Allah’ın nizâmını hâkim kılmak için 

kendine metot olarak Allah (c.c.) ve Resûlü(s.a.v.)’nü 

ölçü alan bir îmân hareketinin adıdır”31, “Türk milli-

yetçilerinin dâvâsı Allah ve Resûlü’nün dâvâsıdır.”32 

diyen ve ülkücülüğün; “her zemine uyan, her kapıyı 

açan, her tarife sığan bir tanımlama”33 olmadığını, 

‘cami ile meyhane arasını ihâta eden bir yelpaze’ 

oluşturmadığını çok iyi bilenlerdendi.

O; ihtişamlı bir mâziyi muhteşem bir âtiye taşıma 

sorumluluğumuzun olduğunu bilen, kendimize ait 

mukaddes rüyâlar görebilmemiz için büyük ülkülerin 

peşinden koşmamız gerektiğine savunan, kandilleri 

sönmeye yüz tutan bir medeniyetin “Ay-Yıldız”lı bir 

kıyâm ile yeniden hayat bulacağına inanan; bu rûhu 

yeni baştan ayağa kaldırmak için, XV. ve XVI. yüzyılla-

rı “Türk Asrı” yapan değerler manzûmesini ihyâ etme 

mecbûriyetini ısrarla dile getiren, “akl-ı selîm, kalb-i 

selîm ve zevk-i selîm” ile alın, zihin ve gönül teri döke-

rek “gölgesiz ve lekesiz bir adâlet nîzâmıyla” yeniden 

câmi merkezli bir cemiyet inşâ etmeyi hedefleyen; 

“Bizim Kızıl Elmamız Türk-İslâm Birliğidir.”34 diyen ve 

Nizâm-ı Âlem Ülküsü’ne inanan bir güzel insandı.

O; İslâm’ın haram kıldığı ve yasakladığı ırkçılığı 

şiddetle redden, fakat;

“Ben Türküm, Türk esir olmaz,

Ben Türküm, Türk devletsiz olmaz,

Ben Türküm, Türk bayraksız olmaz,

Ben Türküm, Türk ezansız olmaz,

Ben Türküm, Türk hürriyetsiz olmaz…”35

diyerek Türk’ün yüce hasletlerini ve her zaman 

gurur duyduğu Türklüğünü göğsünü gere gere hay-

kıran, ‘Türk’te İslâm’ı ve İslâm’da Türk’ü tasfiye 

etmek’ isteyenlere karşı bir ömür mücâdele eden; 

millî kimliği ve vatan sevgisini anlatırken de; “Türki-

ye’nin bir millî kimliği vardır, o da Müslüman Türk 

diye ifâde ettiğimiz kimliktir.”, “Vatan aşkı maya gibi-

dir, sütü bozuklarda tutmaz.”36 cümlelerini siyâset 

defterine “majiskül harflerle” yazan ve sanki akıncı-

lar çağından bu güne gelip gönlümüze taht kuran bir 

serhat beyiydi.

O; Medrese-i Yusûfiye’de çileyle pişmiş, îmanı 

daha da kâvîleşmiş, ruh dünyası irfânî güzelliklerle 

iyice zenginleşmiş, zindanların demir parmaklıkları-

na ve hücrelerin beton duvarlarına “Peygamber çi-

çekleri” fidelemişti… O; haksız yere 7,5 yıla yakın ce-

zâevinde yatmış, bunun 5,5 yılını Tecrit Hücresi’nde 

geçirmiş, îdam sehpalarının altından gülerek geç-

mişti. O;

“Ben kırk kere İsmail,

Babam İbrahim değil.”37

dese de, kendisine bunca zulmü revâ gören cun-

tacılara buğz etmiş olsa da, devletine, milletine hiç 

gönül koymamış, yaptığı bir konuşmasında; “Ne ka-

derime küstüm, ne devletime küstüm! Çünkü inan-

mak, îman etmek varsa bir şeye, bedel neyse katla-

nıp; ‘Yâ Rabbî, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik”38 

ifâdelerini kullanmış, ayrıca “Bu devlet bizim devleti-

miz, devletime hakkım helâl olsun” demiş ve AB 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne Türkiye’yi şikâyet et-

meyi zül kâbul etmiş, bırakın bu işe tevessül etmeyi, 

böylesi bir düşünceyi hatırından bile geçirmemişti.

O; “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseniz 

vallâhi ben dâvâmdan vazgeçmem.”39 diye buyuran 

Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.)’in izinden giden, Mu-

hammedî ahlâkı diline tespih etmeyip hayatıyla 
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çeken fazîlet sâhibi kâmil bir inanç eriydi... O; vur-

guncu, soyguncu, hortumcu sömürü düzeniyle ve 

onun düzenbazlarıyla hiç uzlaşmamış, onlarla de-

vamlı mücâdele etmiş, dünya malına ehemmiyet ver-

mezken, Beytü’l-mala gözünün içi gibi bakmış, tüyü 

bitmemiş yetim hakkını korumak için elinden ne gelir-

se yapmış, savunduğu değerleri aslâ pazarlık konusu 

yapmamış ve yaptırmamıştı. O; “Bu ülkede dürüst 

olmak başa belâdır, ama o belâ başımızın tâcıdır.”, 

“Dokuz köyden kovulacağımızı bile bile doğru bildiği-

mizi söylemeye devam edeceğiz.” demiş ve son nefe-

sine kadar da bu sözünü nakzetmemişti. Çünkü o; 

makam ve mal sâhibi olmak için değil, Allah(c.c.)’ın 

ve Resûlullah(s.a.v.)’ın sevgisini kazanmak, milletin 

gönlünde yer almak, doğruluktan ayrılmamak ve 

hesap günü kazançlı çıkmak için siyâset yapmıştı. O; 

fânî lezzetlerden vazgeçmeden, Bâkî Olan’ın takdiri-

nin kazanılamayacağını çok iyi bilenlerdendi. Onun 

için önemli olan iktidar vizesi değil, Yüce Rabb’imizin 

rızâsıydı. O; her geçen gün daha çok kirlenen siyâse-

tin içinde, yüce dağ başlarındaki bembeyaz kardan 

daha ak, daha temiz olan ve nesli nerdeyse tükenen 

bir büyük ideâlistti.

O; ahlâkî değerler bakımından ters yüz edilmiş 

olan politika sahnesinde, prensiplerinden hiçbir 

zaman tâviz vermeyen ilkeli tavrı, dimdik duruşu ve 

“yay gibi bükülmeyen, ok gibi dosdoğru çizgisi”yle 

“Ahlâkın dehâsına ulaşmış bir ahlâk adamı”ydı… O; 

bu toprakların yetiştirdiği en ilkeli, en namuslu, en 

temiz, en mert, en dürüst ve en mütevâzı siyâsîler-

den birisiydi. O; koltuk ve kırmızı plâka derdine hiç 

düşmemiş, paraya pula hiç tamah etmemiş, şana şöh-

rete hiç değer vermemiş; “akçalı işlere” hiçbir zaman 

meyletmemişti. Çünkü o; dünyevî ikbâl peşinde koş-

mayanlardan, şahsının ya da partisinin menfaatlerini 

ön plâna çıkarmayanlardandı. Çünkü o; nefsânî ihti-

raslar ve fânî makamlar için başkalaşım geçirip, ideâl-

lerini rafa kaldırmayanlardandı. Çünkü o; kalbini ve 

beynini hiçbir zaman midesinin emrine vermeyenler-

dendi… Çünkü o; ilkeleri olmayan köşesiz siyâset 

adamlığına ya da köşe dönmeciliğe teşne bir vatan-

perverliğe veya nefsî arzulara peşkeş çekilen bir mâ-

neviyatçılığa değil; hükümet menzilli siyâsî hedeflerin 

çok ötesindeki kültür ve medeniyet mihverli bir ide-

âlizmi, inanç ve ahlâk nizamının hâkim olduğu bir yö-

netimi ve güçsüzün güçlüden hakkını aldığı bir adâ-

let sistemini savunan, memleketin “aç hürler, tok 

esirler ülkesi” olmaması için mücâdele veren, ge-

lecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen, millî 

mefkûrelere ve yeniden “Gül” Medeniyeti’nin inşâ ve 

ihyâsına tâlip olan ülkücü bir siyâsetçiydi. O; aslâ ha-

rama meyletmemiş ve maddî sıkıntıdan da hiç âzâde 

kalmamış bir hareketin lideriydi. Onun alın teri değ-

memiş bol sıfırlı banka hesapları yoktu. Bu sebeple 

o, baştan sona bütün siyâsî hayatında hep para sı-

kıntısı çekti, hep yokluk ve zorluk yaşadı. O ve arka-

daşları; çoğu zaman parasızlıktan parti binasının ka-

loriferlerini bile yak/a/madıkları için parti genel mer-

kezindeki odalarında paltoyla oturmak mecbûriye-

tinde kalıyordu. Zâten onun bahtına hayatı boyunca 

hep “üşümek” düşmüştü… O, soğuktan donarken, 

Çeçenistan cihâdı için teşkilatından topladığı 80.000 

dolar yardım parasını olduğu gibi Çeçenistan Fahri 

Başkonsolosu rahmetli Medet Ünlü’ye40 teslim ede-

rek Cehar Dudayev’e göndermişti.

O; her işinde olduğu gibi siyâsette de; ‘Allah 

(c.c.) hatırından daha âlî bir hatır, vatan ve millet çı-

karından daha üstün bir menfaat’ olmadığını yaptık-

larıyla ortaya koymuştu. O; “Allah’a îman ettim de ve 

dosdoğru ol!”41 Nebevî emrini her hâline rehber edi-

nen, hep “sırât-ı mustakîm”42 üzre yürüyen ve kâ-

liyle hâlini birleştiren nâdir siyâsetçilerdendi. O; hep 

doğruları söyledi, hep hakkı haykırdı ve Hak bildiği 

yoldan aslâ tâviz vermedi. O; hiçbir zaman ümitsizli-

ğe düşmedi, hiçbir şartta inandığı yolda geri dönme-

di. O, bizim başımız hiç yere eğdirmedi, bizi hiçbir 

zaman sukût-ı hayâle uğratmadı. İllegal yapılanma-

ların içinde hiç yer almadı. Hukuk dışı uygulamalara 

hep karşı çıktı. O,  “gelenlerin keyfi için geçmişe kal-

kıp sövmedi”, “zulmü alkışlamadı, zâlimi aslâ sevme-

di”43, birilerinin müsaade ettiği kadar milliyetçilik 

yapmayı, zinde güçlerin izin verdikleri nispette 

inançlı olmayı kabul etmedi; inandığı yolda dimdik 

yürüdü, kırılmayı göze aldı, fakat hiçbir zaman eğil-

medi, bükülmedi. O; “Bir sâniyesine bile hâkim ola-

madığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir 

dünya için fırıldak olmanın anlamı yoktur.”44 dedi ve 

üç günlük dünya için hiç kimseye “Eyvallah” etme-

di… Çünkü o, günümüz politikacı tipine her hâl ve 

davranışıyla aykırı bir kişi olması sebebiyle; siyâsetin 

içinde olmasına rağmen hiçbir zaman “politikacı” ol-

madı… Çünkü O; “İnanmadığım yolda milyonların 

önünde yürümektense, inandığı Hak yolda tek başına 

yol almayı tercih ederim.”45 diyen kâmil bir Müslü-

man, “hâlis bir Türk”46 ve başı dik, gözü pek, alnı ak, 

sevdâsı Hak olan örnek bir dâvâ adamıydı.

O; şahsî davâların değil, uhrevî sevdâların peşin-

den giden, milli kavgalar için her şeyini fedâ eden ve 

Namık Kemâl’in;

“Bâis-i şekvâ bize, hüzn-i umumidir Kemal, Kendi 

derdi gönlümün billah gelmez yâdına”

diye târif ettiği vatan evlatlarındandı… O; aslâ sey-

yar kıbleli muhafazakâr, sentetik milliyetçi, mevsimlik 

ideâlist, fırdöndü demokrat, fason dâvâ adamı, ma-

teryalist mâneviyatçı, ticârî ve siyâsî ihlâs (!) sahibi si-

yasal İslâmcı ve yüreği rozetinden küçük bir insan 

aslâ olmadı... O; bu toprağın değerleriyle hemhâl 

olan, yerli ve millî değerleri baş tacı eden ve genetiği 

değiştirilemeyen hormonsuz Anadolu insanıydı.

O; çok az siyasetçiye nasip olacak dümdüz bir çiz-

gide yürüdü. O; sözünün eri, kararlı ve mertlik timsali 

bir siyâsetçiydi . Çünkü o; klâsik politikacı ahvâline 

değil İslâm ahlâkına sahipti ve günümüz siyâsetinde 

geçerli olan kurallara değil, Türk-İslâm Ülküsü’ne bağ-

lıydı. Çünkü o; ideâlindeki siyâseti, reel politiğin 

önüne koyan, hesâbî değil hasbî olarak siyâset yapan 

ve millet devlet bütünleşmesini arzulayan birisiydi. O; 

“güç zehirlenmesi” yaşayan, gerilimden nemalanan; 

birleştirip bütünleştirmeyen, ayrıştıran, ötekileştiren, 

kutuplaştıran; nefsine yenik düşen, dünyevî arzulara 

teslim olan, “Hârun gibi gelip Kârun gibi giden” te-

kebbür âbidesi siyasetçilerden değildi. O; ölçülü, se-

viyeli, kuşatıcı, kucaklayıcı, yapıcı, birleştirici, bütün-

leştirici, müsâmahakâr, nefsine hâkim, sabırlı, naif, ne-

zâket ve tevâzû sahibi, saygılı, diyaloğa açık, îtidalli 

bir siyâsetçiydi. Bu sebeple o; siyâsete seviye, siya-

setçiye de şeref kazandırdı. Çünkü o; körü körüne par-

ticilik yapmadı. O; âslâ “masa-kasa-nîsâ” peşinde 

koşan ihtiras sahibi bir kişi olmadı. Çünkü o; dış güç-

lerden yardım almadan, yalan ve hileye başvurma-

dan, doğruları söyleyerek ve dürüst bir şekilde seçim 

kaybetmeyi izzet bilen; birilerine diyet ödemeyi, alça-

larak yükselmeyi, ayak oyunlarıylaseçim kazanmayı 

ve güdümlü olarak gâlip gelmeyi zillet kabul eden, hiç-

bir zaman millî, İslâmî ve insânî çizgisinden, Ay-

Yıldızlı sevdâsından ve Türk-İslâm Dâvâsı’nda vaz 

geçmeyen, bu sebeple de herkese güven veren, mu-

halifleri tarafından da “adam gibi adam” denilen 

emîn bir insandı. Çünkü o siyâseti olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi yürütenlerdendi… O; “Kim 

Allah’ın rızasına uygun hareket ediyorsa, o bizdendir. 

Kim Allah rızasından uzaksa bizim dışımızdadır.”47 di-

yenlerdendi. O; iktidara ulaşmak için her yolu dene-

yen, her şeyi mübah gören, küresel güçlere arzuları-

nı emir telâkkî eden ve dünya menfaati için şerefini 

kaybeden “fırıldak”lardan değildi. O; “Ben tertemiz 

ellerimi size uzatıyorum… Bu eller kire hiç bulaşma-

dı. Bu eller ihânte hiç ortak olmadı. Bu eller tertemiz 

bir mâzînin hâtıralarıyla dolu bir kuşağın bu güne 

uzattığı ve kutlu bir geleceğe birlikte yürümek için 

akitleşmek isteyenlerin elidir.”48 dedi ve bizler de 

onun bu sözlerinin doğru olduğuna dünyada da, âhi-

rette de “El-hak!” diyerek şehâdet edeceğimiz gibi; 

onun hiç kimseyi aldatmadığına, zulme destek ol-

madığına, inanmadığı hiçbir şeyin altına imzâ atma-

dığına, zinhar yüzümüzü kızartmadığına, fâni sevdâ-

ların peşinden gitmediğine ve aslâ gönüldaşlarına ve-

fâsızlık etmediğine de şâhidiz.

O; demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sonu-

na kadar saygılı, vesâyet odakları karşısında pervâ-

sız, tâvizsiz, dik duruşlu bir mücâdele adamıydı. O; 

jakoben uygulamalara alkış tutan, millî irâdeyi tor-

nadan geçirilmesi gereken bir tercih olarak gören, 

daha sonra da “demokrasi havârisi” kesilen tatlı su 

demokratlarından değildi. Gerçek anlamda sivilleş-

meyi savunan, bir Türk milliyetçisi olarak milletin ter-

cihlerinin baş tâcı edilmesi gerektiğine inanan, 
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çeken fazîlet sâhibi kâmil bir inanç eriydi... O; vur-

guncu, soyguncu, hortumcu sömürü düzeniyle ve 

onun düzenbazlarıyla hiç uzlaşmamış, onlarla de-

vamlı mücâdele etmiş, dünya malına ehemmiyet ver-

mezken, Beytü’l-mala gözünün içi gibi bakmış, tüyü 

bitmemiş yetim hakkını korumak için elinden ne gelir-

se yapmış, savunduğu değerleri aslâ pazarlık konusu 

yapmamış ve yaptırmamıştı. O; “Bu ülkede dürüst 

olmak başa belâdır, ama o belâ başımızın tâcıdır.”, 

“Dokuz köyden kovulacağımızı bile bile doğru bildiği-

mizi söylemeye devam edeceğiz.” demiş ve son nefe-

sine kadar da bu sözünü nakzetmemişti. Çünkü o; 

makam ve mal sâhibi olmak için değil, Allah(c.c.)’ın 

ve Resûlullah(s.a.v.)’ın sevgisini kazanmak, milletin 

gönlünde yer almak, doğruluktan ayrılmamak ve 

hesap günü kazançlı çıkmak için siyâset yapmıştı. O; 

fânî lezzetlerden vazgeçmeden, Bâkî Olan’ın takdiri-

nin kazanılamayacağını çok iyi bilenlerdendi. Onun 

için önemli olan iktidar vizesi değil, Yüce Rabb’imizin 

rızâsıydı. O; her geçen gün daha çok kirlenen siyâse-

tin içinde, yüce dağ başlarındaki bembeyaz kardan 

daha ak, daha temiz olan ve nesli nerdeyse tükenen 

bir büyük ideâlistti.

O; ahlâkî değerler bakımından ters yüz edilmiş 

olan politika sahnesinde, prensiplerinden hiçbir 

zaman tâviz vermeyen ilkeli tavrı, dimdik duruşu ve 

“yay gibi bükülmeyen, ok gibi dosdoğru çizgisi”yle 

“Ahlâkın dehâsına ulaşmış bir ahlâk adamı”ydı… O; 

bu toprakların yetiştirdiği en ilkeli, en namuslu, en 

temiz, en mert, en dürüst ve en mütevâzı siyâsîler-

den birisiydi. O; koltuk ve kırmızı plâka derdine hiç 

düşmemiş, paraya pula hiç tamah etmemiş, şana şöh-

rete hiç değer vermemiş; “akçalı işlere” hiçbir zaman 

meyletmemişti. Çünkü o; dünyevî ikbâl peşinde koş-

mayanlardan, şahsının ya da partisinin menfaatlerini 

ön plâna çıkarmayanlardandı. Çünkü o; nefsânî ihti-

raslar ve fânî makamlar için başkalaşım geçirip, ideâl-

lerini rafa kaldırmayanlardandı. Çünkü o; kalbini ve 

beynini hiçbir zaman midesinin emrine vermeyenler-

dendi… Çünkü o; ilkeleri olmayan köşesiz siyâset 

adamlığına ya da köşe dönmeciliğe teşne bir vatan-

perverliğe veya nefsî arzulara peşkeş çekilen bir mâ-

neviyatçılığa değil; hükümet menzilli siyâsî hedeflerin 

çok ötesindeki kültür ve medeniyet mihverli bir ide-

âlizmi, inanç ve ahlâk nizamının hâkim olduğu bir yö-

netimi ve güçsüzün güçlüden hakkını aldığı bir adâ-

let sistemini savunan, memleketin “aç hürler, tok 

esirler ülkesi” olmaması için mücâdele veren, ge-

lecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen, millî 

mefkûrelere ve yeniden “Gül” Medeniyeti’nin inşâ ve 

ihyâsına tâlip olan ülkücü bir siyâsetçiydi. O; aslâ ha-

rama meyletmemiş ve maddî sıkıntıdan da hiç âzâde 

kalmamış bir hareketin lideriydi. Onun alın teri değ-

memiş bol sıfırlı banka hesapları yoktu. Bu sebeple 

o, baştan sona bütün siyâsî hayatında hep para sı-

kıntısı çekti, hep yokluk ve zorluk yaşadı. O ve arka-

daşları; çoğu zaman parasızlıktan parti binasının ka-

loriferlerini bile yak/a/madıkları için parti genel mer-

kezindeki odalarında paltoyla oturmak mecbûriye-

tinde kalıyordu. Zâten onun bahtına hayatı boyunca 

hep “üşümek” düşmüştü… O, soğuktan donarken, 

Çeçenistan cihâdı için teşkilatından topladığı 80.000 

dolar yardım parasını olduğu gibi Çeçenistan Fahri 

Başkonsolosu rahmetli Medet Ünlü’ye40 teslim ede-

rek Cehar Dudayev’e göndermişti.

O; her işinde olduğu gibi siyâsette de; ‘Allah 

(c.c.) hatırından daha âlî bir hatır, vatan ve millet çı-

karından daha üstün bir menfaat’ olmadığını yaptık-

larıyla ortaya koymuştu. O; “Allah’a îman ettim de ve 

dosdoğru ol!”41 Nebevî emrini her hâline rehber edi-

nen, hep “sırât-ı mustakîm”42 üzre yürüyen ve kâ-

liyle hâlini birleştiren nâdir siyâsetçilerdendi. O; hep 

doğruları söyledi, hep hakkı haykırdı ve Hak bildiği 

yoldan aslâ tâviz vermedi. O; hiçbir zaman ümitsizli-

ğe düşmedi, hiçbir şartta inandığı yolda geri dönme-

di. O, bizim başımız hiç yere eğdirmedi, bizi hiçbir 

zaman sukût-ı hayâle uğratmadı. İllegal yapılanma-

ların içinde hiç yer almadı. Hukuk dışı uygulamalara 

hep karşı çıktı. O,  “gelenlerin keyfi için geçmişe kal-

kıp sövmedi”, “zulmü alkışlamadı, zâlimi aslâ sevme-

di”43, birilerinin müsaade ettiği kadar milliyetçilik 

yapmayı, zinde güçlerin izin verdikleri nispette 

inançlı olmayı kabul etmedi; inandığı yolda dimdik 

yürüdü, kırılmayı göze aldı, fakat hiçbir zaman eğil-

medi, bükülmedi. O; “Bir sâniyesine bile hâkim ola-

madığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için, bir 

dünya için fırıldak olmanın anlamı yoktur.”44 dedi ve 

üç günlük dünya için hiç kimseye “Eyvallah” etme-

di… Çünkü o, günümüz politikacı tipine her hâl ve 

davranışıyla aykırı bir kişi olması sebebiyle; siyâsetin 

içinde olmasına rağmen hiçbir zaman “politikacı” ol-

madı… Çünkü O; “İnanmadığım yolda milyonların 

önünde yürümektense, inandığı Hak yolda tek başına 

yol almayı tercih ederim.”45 diyen kâmil bir Müslü-

man, “hâlis bir Türk”46 ve başı dik, gözü pek, alnı ak, 

sevdâsı Hak olan örnek bir dâvâ adamıydı.

O; şahsî davâların değil, uhrevî sevdâların peşin-

den giden, milli kavgalar için her şeyini fedâ eden ve 

Namık Kemâl’in;

“Bâis-i şekvâ bize, hüzn-i umumidir Kemal, Kendi 

derdi gönlümün billah gelmez yâdına”

diye târif ettiği vatan evlatlarındandı… O; aslâ sey-

yar kıbleli muhafazakâr, sentetik milliyetçi, mevsimlik 

ideâlist, fırdöndü demokrat, fason dâvâ adamı, ma-

teryalist mâneviyatçı, ticârî ve siyâsî ihlâs (!) sahibi si-

yasal İslâmcı ve yüreği rozetinden küçük bir insan 

aslâ olmadı... O; bu toprağın değerleriyle hemhâl 

olan, yerli ve millî değerleri baş tacı eden ve genetiği 

değiştirilemeyen hormonsuz Anadolu insanıydı.

O; çok az siyasetçiye nasip olacak dümdüz bir çiz-

gide yürüdü. O; sözünün eri, kararlı ve mertlik timsali 

bir siyâsetçiydi . Çünkü o; klâsik politikacı ahvâline 

değil İslâm ahlâkına sahipti ve günümüz siyâsetinde 

geçerli olan kurallara değil, Türk-İslâm Ülküsü’ne bağ-

lıydı. Çünkü o; ideâlindeki siyâseti, reel politiğin 

önüne koyan, hesâbî değil hasbî olarak siyâset yapan 

ve millet devlet bütünleşmesini arzulayan birisiydi. O; 

“güç zehirlenmesi” yaşayan, gerilimden nemalanan; 

birleştirip bütünleştirmeyen, ayrıştıran, ötekileştiren, 

kutuplaştıran; nefsine yenik düşen, dünyevî arzulara 

teslim olan, “Hârun gibi gelip Kârun gibi giden” te-

kebbür âbidesi siyasetçilerden değildi. O; ölçülü, se-

viyeli, kuşatıcı, kucaklayıcı, yapıcı, birleştirici, bütün-

leştirici, müsâmahakâr, nefsine hâkim, sabırlı, naif, ne-

zâket ve tevâzû sahibi, saygılı, diyaloğa açık, îtidalli 

bir siyâsetçiydi. Bu sebeple o; siyâsete seviye, siya-

setçiye de şeref kazandırdı. Çünkü o; körü körüne par-

ticilik yapmadı. O; âslâ “masa-kasa-nîsâ” peşinde 

koşan ihtiras sahibi bir kişi olmadı. Çünkü o; dış güç-

lerden yardım almadan, yalan ve hileye başvurma-

dan, doğruları söyleyerek ve dürüst bir şekilde seçim 

kaybetmeyi izzet bilen; birilerine diyet ödemeyi, alça-

larak yükselmeyi, ayak oyunlarıylaseçim kazanmayı 

ve güdümlü olarak gâlip gelmeyi zillet kabul eden, hiç-

bir zaman millî, İslâmî ve insânî çizgisinden, Ay-

Yıldızlı sevdâsından ve Türk-İslâm Dâvâsı’nda vaz 

geçmeyen, bu sebeple de herkese güven veren, mu-

halifleri tarafından da “adam gibi adam” denilen 

emîn bir insandı. Çünkü o siyâseti olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi yürütenlerdendi… O; “Kim 

Allah’ın rızasına uygun hareket ediyorsa, o bizdendir. 
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TBMM’si üzerine ne hâricî, ne dâhili, ne hâkî, ne de bü-

rokratik vesâyet gölgesinin düşmemesi gerektiğini er-

kekçe duruşuyla her zaman ve her şartta ortaya 

koyan çok cesur bir siyâset adamıydı. O; ne inanç hür-

riyetinden, ne vatanın bölünmez bütünlüğünden, ne 

Türklüğünden, ne millî kültürden, ne demokrasiden, 

ne insan haklarından, ne de hukukun üstünlüğünden 

aslâ tâviz vermedi. Çünkü o; Allah(c.c.)’tan başka hiç 

kimseden korkmayan, hiçbir beşerî güç, kuvvet ve 

kudret sâhibinden ayak çekmeyen, en tehlikeli süreç-

lerde; 80 öncesinde,12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, 27 

Nisan’da… yâni “erliğin darlıkta belli olduğu günler-

de” gözünü daldan budaktan sakınmayan, her 

zaman Hakk’ın yanında ve haksızlığın karşısında yer 

alan, zâlimler karşısında hakkı söylemekten hiçbir 

şartta çekinmeyen;  gözünü kırpmadan, ardına bak-

madan inandığı doğruların peşinden ölümüne giden 

“Erkek olmak alın yazısı olsa da her kula nasip 

olmaz.”49 diyen ve aslâ recûliyet eksikliği gösterme-

yen “Kadife eldiven içindeki çelik yumruk”tu.50

O, 12 Eylül’de cunta rüzgârlarının en sert estiği, 

Mamak’taki ihtilâl mahkemelerinin ölüm kustuğu ve 

şubatların yirmi dokuz çekmediği dönemler dâhil, hiç-

bir zaman zinde güçlerle iyi geçinmek ve statükoyla 

uzlaşmak adına millî irâdeye kat’iyen gölge düşürme-

di, hiç kimsenin tehditlerine boyun eğmedi, hiçbir dö-

nemde aksiyoner ve demokrat çizgisini değiştirmedi. 

Zâten o; hukukun ve demokrasinin askıya alınmak is-

tendiği her darbe ve vesâyet döneminde; milletin his-

siyâtını korkusuzca dile getiren, halkın irâdesine ve 

inançlarına saygı gösterilmesi gerektiğini hiç kimse-

den sözünü çekmeden ve çekinmeden söyleyen, böy-

lece demokrasinin daha fazla yaralanmasını önleyen 

ve milletin inanç değerlerini korkusuzca savunan; 28 

Şubat’ın en şedit dönemlerinde zâlimlerin karşısına di-

kilerek , “Namlusunu millete çevirmiş tanka aslâ 

selâm durmam”51 diyen ve şubat karanlığına “gök bı-

çaklar” saplayan bozkurt meşrepli bir koç yiğitti.

O; süslü laflar etmek yerine, icraatlarını konuştu-

rur, herkesin sustuğu yerde en gür ses hep ondan çı-

kardı. O, zor zamanların adamıydı. Bir toplantıda, 28 

Şubat’ın kudretli generali Çevik Bir’in Rahmetli Baş-

kan’a; “Türkiye, İran olmayacak!” yazılı bir mesaj gön-

dermesi üzerine; o, gelen kâğıdın altına; “Türkiye 

İran olmaz, Cezayir olmaz, ama Türkiye’nin Suriye ya-

pılmasına da biz aslâ müsaade etmeyeceğiz!”52 diye 

okkalı bir cevap veren ve hâl diliyle;

“Baş eğmeyiz edâniye dünyayı dûn için,

Allah’adır tevekkülümüz, îtimâdımız.”53

diyenlerdendi… Çünkü o,  bu ülkenin 

kısıl/a/mayan sesi, bu milletin en sivil, en demokrat, 

en millî damarlarından birisi ve hiçbir zaman ne 

inancından, ne milliyetinden, ne haysiyetinden, ne 

dik duruşundan ne de demokrasiden tâviz verme-

yen yiğitlik ve kahramanlık şâhikasıydı… Çünkü o, 

“Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz”54 marşını 

söyleyerek yetişen, millî hislerini kahramanlık şiirle-

riyle kıyâma durduran ve “Dâvâ Felsefesi”ni;

“Ben milletim uğruna adamışım kendimi

 Bir doğrunun îmanı, bin eğriyi düzeltir…

  Zulüm Azrâil ola hep Hakk’ı tutacağım,

Mukaddes dâvâlarda ölüm bile güzeldir…”55

dizeleriyle bütün cihana duyuran inanç âbidesi tâ-

vizsiz bir ideâlistti.

O; “İnanıyorsanız mutlakâ üstünsünüz”56 Âyet-i 

Kerimesine hakkıyla îman eden, “Her şeye rağmen 

Türk Milleti’nin sâhibi Allah’tır.”57 diyen ve Türk’ün ci-

hangirliğine bütün kalbiyle îman edip milletimizin is-

tikbâline dâir “fâtihâne” rüyâlar gören, gençliğin de 

aynı rüyâları görerek büyük ideâller peşinde koşması 

için durup dinlenmeden sa’y u gayret gösteren, siyâ-

seti bir gâye olarak değil, milletine, ülkesine ve ülkü-

süne hizmet yolunda bir araç olarak kabul eden 

adam gibi bir adamdı. O; resmî bir paragrafta nesne 

olmaktansa, sivil bir cümlede özne olmayı tercih 

eden, millî irâdeyi de, hukukun üstünlüğünü de, de-

mokrasiyi de sonuna kadar savunan gerçek bir de-

mokrattı.

O; ömrünü Türk’ün İslâm ülküsüne adayan, 

“gök kubbede bir hoş sadâ” değil, binlerce hoş sadâ 

bırakan, “Herkes ölür, ama her insan gerçek hayatı 

yaşayamaz.”58 sözünde bahsedilen, “gerçek hayatı” 

yaşayan, bütün ömrünü inandığı değerler uğruna 

adayan, hayatı boyunca hiçbir şâibesi olmayan ve 

tertemiz kalan, milletimiz tarafından kadr ü kıymeti 

ancak seng-i musallâda anlaşılan, irfan sâhibi bir 

gönül süvârisi ve çelik bilekli, cesur yürekli bir dâvâ 

adamıydı.

O; ahlâkı, samimiyeti, düşünce dünyası, aksiyo-

ner ideâlizmi, fikrî ve fiili mücâdelesi, vefâsı, dostlu-

ğu, sabrı, tevekkülü, tevâzuu, cesâreti, asâletiyle… 

kalbimize taht kuran, kök boyalı bir Anadolu kilimi 

gibi gönlümüzdeki muhabbeti hiç solmayan, gençlik 

yıllarımızdan beri “Başkanımız” olan ve isminin mü-

temmiz cüzü hâline gelen “Başkan”lık sıfatı en çok 

ona yakışan Muhsin Yazıcıoğlu’du…

O; “din ü devlet, mülk ü millet” diyen her insanın 

yârânıydı.

O; “Kevser akan, ‘Gül’ kokan”59 bir mefkûre gü-

listânıydı,

O; îmânı kadar millî öfkesi de zirvede olan bir asâ-

let fermânıydı.

O; “vicdanını kaybeden bir devrin tertemiz vicdâ-

nı”60ydı.

O; “Şehitlerin eli öpülür!”61 diye hürmet edilen 

bir güzel insandı.

O; cümle “Yesi Güvercinleri”ne muhabbetli kâmil 

bir Müslümandı.

O; şiir gibi duygulu, mehter gibi coşkulu Ay Yıldızlı 

bir destandı.

O; “Bir Güzel Ülkü”ye62 kara sevdâlı olan adan-

mış bir kahramandı.

O; yirmi dokuz çekmeyen şubatlara göğüs geren 

yiğitlerin şehsuvârıydı.

O; “melâli” anlayan nesle “Eylül”ün değil, 

“Ocak”ın yâdigârıydı.

O; “fâtihâne” rüyâlar gören Ülkücü Hareket’in me-

dâr-ı iftihârıydı.

O; Türk’ün İslâm dâvâsına inanmış alperenlerin 

gönül hamurkârıydı.

O; Oğuz Han neslinden “velî” bir Türk ve hâlis bir 

Türk milliyetçisiydi.

O; Türk milletinin, Türk Dünyası’nın ve İslâm üm-

metinin yürek sesiydi.

O; C-5’teki işkencelere karşı direnç ve Mamak 

Zindanları’nın inanç âbidesiydi.

O; kimliğine bakmadan cümle mazlumlara sâhip 

çıkan mertlik ve yiğitlik efsânesiydi.

O; gözünü daldan budaktan esirgemeyen, zâ-

limlere boyun eğmeyen bir cesâret ummanıydı.

O; ‘Onlar’ diye vasfettiğimiz ‘Mazlum ve mahzun 

bir neslin’63 som altından şeref nişanıydı.

O; ülkücülüğün numûne-i imtisâli ve genç, yaşlı 

bütün ülkücülerin “Muhsin Başkanı”ydı.

Şehit Başkanımız rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 

kabri nûr, mekânı Cennet, makâmı âlî ve rûhu şâd 

olsun… Cenâb-ı Allah, kandım diyene kadar rahmet 

eylesin… Yüce Rabb’imiz; Bâkî Âlem’de onu Sevgili 

Peygamberimiz(s.a.v)’e, bizleri de ona komşu eyle-

sin… Âmîn… Âmîn… Yâ Muîn…

Ve bütün sözlerin nihâyeti, Kur’ân-ı Kerîm’in bi-

dâyeti olduğu için, sözün bittiği yerde İlâhî Kelâm 

başlar:

“Küllü nefsin zâikatü’l-mevt.”64*

“İnnâ lillâhi ve-innâ ileyhi râci’ûn”65*

“Hüve’l-Bâkî”

El Fâtiha!..
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27  Muhsin Yazıcıoğlu,  BBP 5. Olağan Büyük Kurultay 

Konuşması, 20 Temmuz 2003
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474; Beyhakî, Delail’u’n-Nübüvve-şamile, II, 63  

40  Çeçenistan Cumhuriyeti İçkerya Fahri Başkonsolosu 

Medet Ünlü 22 Mayıs 2013 günü saat 19.30’da Ankara 

Balgat’taki Çetin Emeç Bulvarı’ndaki bürosunda fâili 

mâlum bir silahlı saldırya uğrayarak şehit edilmiştir.

41 Müslim, Îman, 32

42  Fâtiha, 1/5; “Dosdoğru yol”

43  Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Altıncı Kitap - Âsım, 380

44  Dr. Mehmet Güneş, Bir Güzel İnsan Muhsin Yazıcıoğlu, 63

45  Muhsin Yazıcıoğlu

46  Necip Fâzıl Kısakürek, Öfke ve Hiciv, Hâlimiz, 44-45

47  Muhsin Yazıcıoğlu

48  Muhsin Yazıcıoğlu, BBP 7. Olağan Büyük Kurultay 

Konuşması, 9 Kasım, 2008

49  Dr. Mehmet Güneş, Bir Güzel İnsan Muhsin Yazıcıoğlu, 52

50  Dündar Taşer

51  Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı, I, 33

52  Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı, I, 34

53  Bâkî

54  H. Nihal Atsız, Yolların Sonu, Yolların Sonu, 11-12

55 Abdurrahim Karakoç, Vur Emri, Dâvâ Felsefem, 10

56  Âl-i İmrân, 3/139

57  Dr. Mehmet Güneş, Bir Güzel İnsan Muhsin Yazıcıoğlu, 61

58  Victor Hugo

59  Nurullah Genç, Rüveyda, Rüveyda, 65

60  Cemil Meriç, Mağaradakiler, 309

61  Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehâdetinden on yıl önce, hasta 

yatağında yatan Yozgat’ın mânevî mimarı Şeyhzâde 

Ahmed Efendi(k.s.)’ye yaptığı bir ziyâret sırasında orada 

bulunan Emekli Savcı Nevşehirli Mehmet Temiz Bey başta 

olmak üzere bâzı kişilerin de şâhit olup anlattığı önemli bir 

hâdise zuhur etmiştir. Ziyâret sırasında Muhsin Yazıcıoğlu, 

Şeyhzâde Ahmed Efendi(k.s.)’nin elini öpüp duâsını almak 

için yanına vardığında,  hasta yatağından doğrulan 

Şeyhzâde Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi Muhsin 

Başkan’ın elini tutmuş ve öpmek istemiş, Rahmetli 

Başkan’ın “Estağfurullah Efendim! Biz sizin elinizi, ayağınızı 

öpmeye geldik!” deyince, Şeyhzâde Ahmet Efendi (k.s.) 

de; “Oğlum! Şehitlerin eli öpülür!” demiştir.

62  Abdurrahim Karakoç,  Akıl Karaya Vurdu, Bir Güzel Ülkü, 

77-80

63  Dr. Mehmet Güneş, İz Bırakan Yazılar, Onlar, 177

64  Enbiyâ, 21/35; Ankebût, 29/57; *“Her nefis ölümü 

tadacaktır.” 

65  Bakara, 2/156; *“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz 

ve şüphesiz O’na döneceğiz.”  

66  Bu şiir; 25 Mart 2009 Günü “Yükseklerde ziyâde olan 

füyuzât-ı İlâhî’ye”  kavuşmak için Kahramanmaraş’taki Keş 

Dağları’nın zirvesinden Hakk’a yürüyen Rahmetli Muhsin 

Başkan’ın aziz hâtırası için kaleme alınmıştır. 

67  “Dikeni Gül Eylemek” Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun ilk 

şiir kitabıdır.

Kalpler yine mâtemde, gönül perişân oldu,
Ak saçlı dağlardaki umutlar bî-cân oldu,
Hüzünler “Gül” kokuyor, ilkbahar hazân oldu...

“Üşüyorum” desen de dağları yol eyledin;
67 “Sonsuzluğu” düşündün, “Dikeni Gül Eyledin.”

Emr-i İlâhî böyle, her insan göçer bir gün,
Mutlak hitâma erer “gurbet”teki bu sürgün,
Ölüm “sıla”ya köprü, âşıklara toy-düğün;
 
Bir vuslat şafağına zirveden el eyledin;
 “Gül”e pervâne oldun, “Dikeni Gül Eyledin.”

Takdîre tedbîr olmaz, mukadder bir kader var,
Son yolculuk biterken yepyeni bir sefer var,
Tabutta er oğlu er, gönüllerde keder var… 

66HÜZÜNLER “GÜL” KOKUYOR

       Dr. Mehmet GÜNEŞ

“Sırât-ı mustakîm”i lisân-ı hâl eyledin,
  Bir menzile vardın ki, “Dikeni Gül Eyledin.”

Mâzi, gönül ufkunda bir fasl-ı melâl gibi,
Yıllanmış hâtıralar sanki bir masal gibi,
Ağlıyor “gardaş”ların, gökteki Hilâl gibi,  

Milletin gözyaşını bir anda sel eyledin,
Bu nasıl bir muhabbet, “Dikeni Gül Eyledin.”
Turkuaz sevdâlarla yükselirken sancaklar,

Yesevî nefesiyle mayalandı Ocak’lar;
Vatan evlâtlarına “Dergâh” oldu Mamaklar…
 
Her nefes “Hû” diyerek acıyı bal eyledin;
 Daha gül goncasıyken, “Dikeni Gül Eyledin.” 

Yiğitliğin, mertliğin, vefânın sembolüydün, 
Sevdâsı vatan olan ülkümüzün gülüydün,  
Esir Türk İlleri’nin en yanık bülbülüydün;
 
Altaylardan Tuna’ya gönlünü şal eyledin;
Ay-yıldızın nûruyla, “Dikeni Gül Eyledin.”

Zor günlerde kükrerdin, dilde “Adam”dı adın,
Şubat karanlığına “gök bıçaklar” sapladın, 
Her adım atışında Mahşer’i hesapladın; 

Bir hayat yaşadın ki nefsini çöl eyledin,
Yeşil yaprak içinde “Dikeni Gül Eyledin.”

Ölümü düşünerek dünyaya yâr olmadın, 
Kıble yüreklilere; zinhâr, ağyâr olmadın, 
Çektiğin çilelerden aslâ bizâr olmadın;

Sabrın doruklarında sükûtu lâl eyledin,
Salât ü selâm ile “Dikeni Gül Eyledin.”

“Ahsen-i takvîm üzre” yaşayıp bayraklaştın,
Şehitlik rütbesiyle tâ sidreye yaklaştın,
Cennet’te ehl-i Firdevs kullarla kucaklaştın;
 
Sen Rabb’ine giderken Güneş’i kül eyledin,
 “Gül” kokulu Alperen, “Dikeni Gül Eyledin.”
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Şubat karanlığına “gök bıçaklar” sapladın, 
Her adım atışında Mahşer’i hesapladın; 

Bir hayat yaşadın ki nefsini çöl eyledin,
Yeşil yaprak içinde “Dikeni Gül Eyledin.”

Ölümü düşünerek dünyaya yâr olmadın, 
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muh-

sin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Mahalli Se-

çimler’den üç gün önce, seçim gezisi için kiraladığı 

helikopterin düşmesi sonucunda, arkadaşlarıyla 

birlikte hayatını kaybetti.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, kelimenin tam an-

lamıyla bir ‘Alperen’ idi. Ahmet Yesevi Hazretle-

ri’nin sekiz asır sonra yaşamış bir temsilcisi gibiydi. 

İmanı, vatanseverliği, mücahedesi, dürüstlüğü ve 

güzel ahlâkıyla mütevazı bir gönül eriydi. O’nu çok 

severdim. Lâkin bu yazımın, bir dostun vefası veya 

hissettiği üzüntüyle ilgisi yoktur. Bu yazı, artık nor-

mal bir kaza değil, bir suikast olduğu anlaşılan ola-

yın aydınlanması için yapılmış bir çağrıdır

Muhsin Yazıcıoğlu vefat ettiğinde O’nu bir 

‘şehit’ olarak anmıştım. Zira, hayatını ideallerine 

nasıl vakfettiğini ve siyaseti nasıl ‘Allah rızası’ için 

yaptığını biliyordum. Böylesine samimî bir mücahi-

de ancak ‘şehadet şerbeti’ yakışabilirdi.

Aradan yıllar geçtikten sonra ortaya çıkan delil-

lerden, O’nun her mânâda ‘şehit’ olduğuna ve al-

çakça tertip edilmiş bir suikast sonucunda şehit 

edildiğine inanıyorum.

***

Helikopterin düşürüldüğü 25 Mart günü derhal 

K.M araş’ın Göksun ilçesine gitmiştim. Hükûmet yet-

kilileri iyi niyetle kayıp helikopterin bulunması için 

ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Lâkin, ortam-

da büyük bir şaşkınlık ve düzensizlik hâkimdi. Kay-

seri Valisi’nin, emniyet ve jandarma yetkililerinin 

tezat ve tutarsızlıklarla dolu ifadeleri bir yana, 

arama çalışmalarının özellikle saptırılmak istendi-

ğini müşahade etmiştim. Nitekim, enkaz çok geci-

kilerek tamamen ters bir istikamette bulundu.

Olay, savcılığa, TBMM’ye ve nihayet Cumhur-

başkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na intikal et-

tirildi. Sonunda DDK’nın tespitleri neticesinde şu 

tabloya ulaşıldı:

1. Helikopterin düştüğü esnada, Genelkur-

may’a ve Hava Kuvvetleri’ne ait bölgedeki bütün 

radarlar aynı anda saat 15:03 ile 15:07 arasında 4 

dakika karartılıyor. Yani helikopterin Keş Dağı’na 

düştüğü sırada görüntü alınamıyor.

2. Hava Kuvvetleri, helikopter düşmeden kaza 

mahalline birkaç km. mesafede (tam olarak 28,5 

km.) F-4 ve F-16’ların varlığını kabul ediyor. Hal-

buki daha önce kaza mahalline 74 km. içinde 

TSK’ya ait herhangi bir uçak olmadığı söylenmişti. 

Jetlerin 74 km. mesafede oldukları bile kabul edil-

se, radarların karartıldığı 4 dakikalık süre sonunda 

helikopterin olduğu bölgeden geçebilecek sürat li-

mitleri içinde olduğu vurgulanıyor.

3. Uzmanlar, helikopterlerin, yanlarından 

geçen bir savaş uçağının saatte 2000 km.’lik rüz-

garına dayanamayacağını söylüyorlar.

4. Karartmanın sona erdiği 14:59’daki radar 

görüntüsünde üç savaş uçağının kaza bölgesine 

en yakın geçtiği an görüntülenmiş bulunuyor.

Hasan Celal GÜZEL

5. DDK’ya ve Başsavcılığa gönderilen bilgiler 

hakkındaki çelişkiler, Genelkurmay’ın ve Hava Kuv-

vetleri’nin verdikleri bilgilerin sıhhatini ve doğrulu-

ğunu tartışılır hâle getiriyor. Hava Kuvvetleri’nin, ra-

darların değil veri hatlarının bozulduğu açıklaması 

da Genelkurmay ile çelişkili görülüyor.

***

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, ordusuna çok kıymet 

veren bir vatanseverdi. Bu suikastın O’na canı gibi 

sevdiği ordusundan geldiğini kabul edemeyiz. 

Ancak, ne yazık ki Ergenekon ile FETÖ Çetesi’nin 

önemli bir ayağının ordu içinde odaklandığı da 

artık herkesin bildiği bir hakikattir. Diğer taraftan, 

yabancı servislerin de bu nevi suikastler konusun-

da melanetlerini tahmin etmek güç olmasa gerek-

tir.

Yazıcıoğlu’nun mücadele hayatında, Türki-

ye’nin aleyhindeki birçok kumpasa vâkıf olduğunu 

da biliyoruz. O’nun ortadan kaldırılması bu şer 

odaklarının işlerine gelmiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü'nden sonra 

O'nun FETÖ tarafından alçakça şehit edildiği artık 

ortaya çıkmıştır.

* * *

O, Türkiye’nin en çok sevilen kişilerinden biriy-

di. Milliyetçiler, vatanseverler, inançlı milyonlar ve 

dürüstlüğüne hayran değişik görüşteki insanımız, 

O’nun sözü edilince sevgiyle gülümser ve hep 

güzel şeyler söylerlerdi. Zira O, hiç ayırım yapmak-

sızın herkesi kucaklamaya çalışırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu, açıkçası bu devrin adamı de-

ğildi. O’na her bakışımda, Ahmet Yesevî’den el 

almış, kılıcını kuşanmış, atının üzerinde Anadolu’yu 

aydınlatmak üzere mücahade eden alperenleri, 

Kara Mürselleri, Sarı Saltukları, Akça Kocaları görür 

gibi olurdum.

Nasıl görmeyeyim ki... O, onbeş asırlık bir me-

deniyetin, bu toprakları bin yıllık kültürüyle âbâd 

eden bir milletin gerçek temsilcisiydi.

Benim derviş gönüllü Muhsin Gardaşım, hiçbir 

engel tanımadan beş vakit namazını edâ etmiş bir 

gönül eri, Türk tarihini omuzlarında taşıyacak 

kadar heyecanlı ve şuurlu bir vatansever, bir milli-

yetçiydi.

O, bir çile adamıydı. Soğuk Savaş yıllarının zor 

şartlarında, daha çocuk yaştayken mücadeleye 

atılmış. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış; o 

hay huy içerisinde Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi’ni bitirip veteriner hekim olmuştu.

Lâkin, vatanı ve inancı için koşturmaktan mes-

leğini icra edecek fırsat bulamadı. Ocaklar kapatı-

lınca ÜGD’yi kurdu ve Genel Başkanı oldu. Bana 

hayatını teferruatıyla anlatmıştı. Elinin en ufak bir 

haksızlığa kalkmadığını ve aslâ kana bulaşmadığı-

nı söylemişti.

12 Eylül’den sonra, diğer darbelerde olduğu 

gibi birçok haksızlıklar ve zulümler yapılmıştı. 

Bugün dahi, her türlü darbeciliği, çeteciliği yapan-

lar birkaç ay tutuklu kalınca avazları çıktığı kadar 

bağırıyorlar ve Ana Muhalefet Partisi Genel Baş-

kanı avukatlıklarını yapıyor. Ancak, Sivas’lı bu ter-

temiz 26 yaşındaki genç adam, tam 7,5 sene, hak-

kında hiçbir yargı kararı olmadan ‘tutuklu’ olarak 

zindanlarda yattı. Üstelik bunun da 5,5 senesini 

2,5 m²’lik bir hücrede geçirdi. Bu durum, Türki-

ye’deki yargının en büyük haksızlığıdır. Lâkin, bir 

alperene uygulandığı için, ne yazık ki kimsenin 

umurunda olmamıştır. Bu haksızlık, eğer solcu ya 

da liberal geçinen birilerinin başına gelseydi, her-

halde kıyametler koparılırdı.

Ağlayarak dinlediğimiz hapishane hâtıraların-

da, en fazla abdest alıp namaz kılmakta zorlandığı 

için üzüldüğünü söylemişti. Bir de gülerek, gözle-

rini bozulmaktan nasıl koruduğunu anlattığını ha-

tırlıyorum. Fırsat buldukça birkaç bağ maydanoz 

aldırır, bunları yatağına dizer ve uzun uzun yeşil 

rengine bakarak gözünü dinlendirirmiş...

Muhsin Yazıcıoğlu bir dâva adamıydı. Kısa 

süren ömründe dinini, imanını, vatanını, milletini, 

bayrağını herşeyin önünde tuttu.

Güzel ahlâk numûnesi, tertemiz, dürüst ve na-

muslu bir insandı. Gani gönüllü, kâmil bir mümin 

ve Müslümandı ama asla tutucu olmamıştır.

Milliyetçi ve vatanseverdi ama asla ayrımcı ve 

ırkçı olmamıştır.

Tâvizsiz bir demokrat ve millî irade taraftarıy-

dı. Cenab-ı Hakk rahmet eylesin. Ruhu şâd olsun.

BİR ŞEHİT ALPEREN:
MUHSİN YAZICIOĞLU
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buki daha önce kaza mahalline 74 km. içinde 

TSK’ya ait herhangi bir uçak olmadığı söylenmişti. 

Jetlerin 74 km. mesafede oldukları bile kabul edil-
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garına dayanamayacağını söylüyorlar.
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Hasan Celal GÜZEL

5. DDK’ya ve Başsavcılığa gönderilen bilgiler 

hakkındaki çelişkiler, Genelkurmay’ın ve Hava Kuv-

vetleri’nin verdikleri bilgilerin sıhhatini ve doğrulu-

ğunu tartışılır hâle getiriyor. Hava Kuvvetleri’nin, ra-

darların değil veri hatlarının bozulduğu açıklaması 

da Genelkurmay ile çelişkili görülüyor.

***

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, ordusuna çok kıymet 

veren bir vatanseverdi. Bu suikastın O’na canı gibi 

sevdiği ordusundan geldiğini kabul edemeyiz. 

Ancak, ne yazık ki Ergenekon ile FETÖ Çetesi’nin 

önemli bir ayağının ordu içinde odaklandığı da 

artık herkesin bildiği bir hakikattir. Diğer taraftan, 

yabancı servislerin de bu nevi suikastler konusun-

da melanetlerini tahmin etmek güç olmasa gerek-

tir.

Yazıcıoğlu’nun mücadele hayatında, Türki-

ye’nin aleyhindeki birçok kumpasa vâkıf olduğunu 

da biliyoruz. O’nun ortadan kaldırılması bu şer 

odaklarının işlerine gelmiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü'nden sonra 

O'nun FETÖ tarafından alçakça şehit edildiği artık 

ortaya çıkmıştır.

* * *

O, Türkiye’nin en çok sevilen kişilerinden biriy-

di. Milliyetçiler, vatanseverler, inançlı milyonlar ve 

dürüstlüğüne hayran değişik görüşteki insanımız, 

O’nun sözü edilince sevgiyle gülümser ve hep 

güzel şeyler söylerlerdi. Zira O, hiç ayırım yapmak-

sızın herkesi kucaklamaya çalışırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu, açıkçası bu devrin adamı de-

ğildi. O’na her bakışımda, Ahmet Yesevî’den el 

almış, kılıcını kuşanmış, atının üzerinde Anadolu’yu 

aydınlatmak üzere mücahade eden alperenleri, 

Kara Mürselleri, Sarı Saltukları, Akça Kocaları görür 

gibi olurdum.

Nasıl görmeyeyim ki... O, onbeş asırlık bir me-

deniyetin, bu toprakları bin yıllık kültürüyle âbâd 

eden bir milletin gerçek temsilcisiydi.

Benim derviş gönüllü Muhsin Gardaşım, hiçbir 

engel tanımadan beş vakit namazını edâ etmiş bir 

gönül eri, Türk tarihini omuzlarında taşıyacak 

kadar heyecanlı ve şuurlu bir vatansever, bir milli-

yetçiydi.

O, bir çile adamıydı. Soğuk Savaş yıllarının zor 

şartlarında, daha çocuk yaştayken mücadeleye 

atılmış. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış; o 

hay huy içerisinde Ankara Üniversitesi Veteriner 
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da liberal geçinen birilerinin başına gelseydi, her-
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da, en fazla abdest alıp namaz kılmakta zorlandığı 
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tırlıyorum. Fırsat buldukça birkaç bağ maydanoz 

aldırır, bunları yatağına dizer ve uzun uzun yeşil 

rengine bakarak gözünü dinlendirirmiş...

Muhsin Yazıcıoğlu bir dâva adamıydı. Kısa 

süren ömründe dinini, imanını, vatanını, milletini, 

bayrağını herşeyin önünde tuttu.

Güzel ahlâk numûnesi, tertemiz, dürüst ve na-

muslu bir insandı. Gani gönüllü, kâmil bir mümin 

ve Müslümandı ama asla tutucu olmamıştır.

Milliyetçi ve vatanseverdi ama asla ayrımcı ve 

ırkçı olmamıştır.

Tâvizsiz bir demokrat ve millî irade taraftarıy-

dı. Cenab-ı Hakk rahmet eylesin. Ruhu şâd olsun.

BİR ŞEHİT ALPEREN:
MUHSİN YAZICIOĞLU
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Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsiyeti 

sadece kendi zamanıyla ve hayatıyla incelenecek bir 

siyasi figürden çok daha fazlasıdır. Türk tarih felsefe-

sini idrak etmiş bir nazar ile tarihe bakıldığında, 

O'nun Türk tarihi kahramanlar şeceresinin 21. yüz-

yıldaki temsilcilerinden biri olduğu hakikati gözler 

önüne serilecektir. Zira MS. 8. yüzyıl başlarında 

Orhun Yazıtlarına kazınan Bilge Kağan'ın "Milletin 

adı, sanı yok olmasın diye, Türk Milleti için gece uyu-

madım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ve 

iki Şad ile ölesiye, bitesiye çalıştım..." sözleri ile Muh-

sin Yazıcıoğlu'na Bilge Kağan'dan 2000 yıl sonra "14 

yaşında bir lise öğrencisi iken başladım bu mücade-

leye. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın ce-

zaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce 

gözüm açılmadan ceryana verilip işkence gördüm. 

Sonuçta "sizin hiç suçunuz yokmuş" çıkın dediler. Bir 

gün bile ceza almadım ben… Bu kadar yıldan sonra 

55 yaşıma gelmişim. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz 

Millet adına.." sözlerini söyleten aynı ruhtur.

Yetiştirdiği müridleriyle Orta Asya Türk Dünyası 

ve Anadolu’da büyük izler bırakmış olan Hoca Ahmet 

Yesevi'nin 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Hikmette 

ifade ettiği "Bir insan bütün dünyaya tamamen 

sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısme-

tine ancak iki top bez düşer." sözleri ile Muhsin Ya-

zıcıoğlu'nun 1000 yıl sonra sarf ettiği "Bir saniye-

sine bile hakim olamadığımız, hükmedemediği-

miz bir hayat için, bir dünya için, bu kadar fırıldak 

olmanın anlamı yoktur." sözleri aynı inancın mah-

sulüdür.

Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu da tarihi-

mizde yerini alan nice selefleri gibi ondan sonra 

yetişecek nice haleflerinin tohumlarını ekerek Son-

suzluğun Sahibi'ne ulaşmıştır. Bize düşen o to-

humların yeşerip filizleneceği ortam ve imkanları 

sağlamaktır.

"…Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuv-

vetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikil-

miş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna 

gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendir-

mekle kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp 

iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vâ-

detmiştir." (Fetih Süresi, 29. Ayet)

Şükrü ÖZTÜRK

Büyük dava adamı 

Galip Erdem Ağabeyi 
vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla anıyoruz.

Aziz ruhu şâd olsun. 

Hayatını Türk Devletine ve Türk Milletine adayan 

Hasan Celal Güzel’i 
vefatının sene-, devriyesinde rahmet ve dualarla anıyoruz.

Aziz ruhu şâd olsun. 

“Belki İnandıklarımın Hepsini Yazamayacağım; 
Ama, İnanmadıklarımı Asla Yazmayacağım.”

Bilge Kağan’dan
Muhsin Yazıcıoğlu’na
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Şükrü ÖZTÜRK

Büyük dava adamı 

Galip Erdem Ağabeyi 
vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla anıyoruz.

Aziz ruhu şâd olsun. 

Hayatını Türk Devletine ve Türk Milletine adayan 

Hasan Celal Güzel’i 
vefatının sene-, devriyesinde rahmet ve dualarla anıyoruz.
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“Belki İnandıklarımın Hepsini Yazamayacağım; 
Ama, İnanmadıklarımı Asla Yazmayacağım.”

Bilge Kağan’dan
Muhsin Yazıcıoğlu’na
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ALPEREN OCAKLARI SULTANGAZİ İLÇE 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 

Sultangazi İlçe Başkanlığına İstanbul İl Başkanımız Sn. 
Nail GÜN Beyefendinin takdirleriyle Sn. Hamdi Yiğit 

atanmıştır. Hamdi Yiğit Başkanımıza vazifesinde 
muvaffakiyetler diliyor, Kur’an ve sünnet-i seniyye 

ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı Hakk’tan 
niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL BAŞKANLIĞINA 
ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığına Genel Başkanımız 
Av. Samet Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Sn. Serhat 

Şimşek atanmıştır. Serhat Şimşek başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur’an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hakk’tan niyaz ediyoruz. 

GÜVENLİK-İŞ SENDİKASINDAN GENEL 
BAŞKANIMIZA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Güvenlik-İş Sendikasının Genel Başkanı Sn. Ömer 
Çağırıcı Beyefendi ve yönetimi Genel Başkanımız Av. 
Samet Bağcı Beyefendiyi Genel Merkezimizde ziyaret 

ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. 

ALPEREN OCAKLARI ÇUBUK İLÇE 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Genel Başkan Yardımcılarımız Sn. Arif Yazıcı ve Sn. Şükrü 
Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleştirilen devir teslim 
töreninde Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı 
Beyefendinin takdirleriyle Alperen Ocakları Eğitim, Kültür 
ve Dayanışma Vakfı Çubuk İlçe Başkanlığına Sn. Yusuf 
Yurt atanmıştır. Bu kutlu görevi layıkıyla uzun yıllar 
sürdüren Sn. Salih Akgönüllü’ye teşekkür eder, Sn. Yusuf 
Yurt Başkanımıza vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, 
Kur’an ve sünnet-i seniyye ışığında hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI BURSA İL BAŞKANLIĞIMIZ 
“BİRLİK VE BERABERLİK” VURGUSUYLA 

PROGRAM DÜZENLEDİ.
Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığımız tarafından İdlib 

Şehitlerimiz için “Birlik ve Beraberlik” vurgusuyla 
düzenlenen programa Genel Başkanımız Av. Samet 

Bağcı Beyefendi ile birlikte Büyük Birlik Partimizin Genel 
Başkanı Sn. Mustafa Destici Beyefendi katılım sağladılar. 

ALPERENLER 
İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Suriye’nin İdlib Bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı 
sonucu Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimiz için 

Teşkilatlarımız, ülkenin dört bir yanında sokağa inerek 
birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirdi. 

GENEL BAŞKANIMIZ AV. SAMET BAĞCI İDLİB 
GAZİMİZİ ZİYARET ETTİLER. 

Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyfendiler ve Büyük 
Birlik Partimizin Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici 

Beyfendiler, Suriye’nin İdlib Bölgesinde rejim unsurları 
tarafından gerçekleştirilen kahpe saldırılar sonucunda 

yaralanan Gazimiz P. Uzm. Çvş. Ayhan Ertemiz’i 
Bozüyük’teki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun 

dileklerinde bulundular. 

ALPEREN OCAKLARI BURSA İL BAŞKANLIĞINA 
ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Bursa İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. Samet Bağcı 

Beyfendinin takdirleriyle Sn. Abdullah YÜCELER 
atanmıştır. Abdullah YÜCELER Başkanımıza vazifesinde 

muvaffakiyetler diliyor, Kur’an ve sünnet-i seniyye 
ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı Hakk’tan 

niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞINDA BAYRAK DEĞİŞİMİ
Genel Başkan Yardımcımız Av. Mikail Şahan Beyefendinin 
katılımlarıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Genel 
Başkanımız Av. Samet Bağcı Beyefendinin takdirleriyle 
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Adıyaman İl Başkanlığına Sn. Sergen Secgin atanmıştır. 
Bu kutlu görevi layıkıyla uzun yıllar sürdüren Sn. Sinan 
ÖNDER’e teşekkür eder, Sn. Sergen Secgin Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur’an ve sünnet-i 
seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hakk’tan niyaz ediyoruz. 

ALPEREN OCAKLARI AFYONKARAHİSAR İL 
BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı 
Afyonkarahisar İl Başkanlığına Genel Başkanımız Av. 
Samet Bağcı Beyfendinin takdirleriyle Sn. Selahattin 

ŞİRİN atanmıştır. Selahattin Şirin Başkanımıza 
vazifesinde muvaffakiyetler diliyor, Kur’an ve sünnet-i 

seniyye ışığında hayırlı hizmetler yapabilmesini Cenab-ı 
Hakk’tan niyaz ediyoruz. 
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Rahmet, minnet ve dua ile anýyoruz...

Sadık Başkaya’nın, Çanakkale Savaşları 
dönemini anlatan bu eserinde; aziz 
milletimizin emsali görülmemiş 
kahramanlığını, kâh dönemin gazetelerini 
okuyup, kâh dönemin insanlarının sûretine 
bürünerek an be an yaşayacaksınız.

Çanakkale’de yaşanan bu keşmekeşe şahit 
olurken, 1915’lerin İstanbul’unda aşkı 
yaşayacak; Haliç’te kayık, Üsküdar’da fayton 
sefası yapacaksınız.Küçücük yaşına rağmen 
ailesinin geçimini üstlenip, gazete satarak 
rızkını kazanan bir çocuğun; babasını 
Yemen’de, abilerini Balkanlar’da 
kaybetmesinin acısını paylaşacaksınız.

Ve Çanakkale Müstahkem Mevki 
Kumandanlığında geçireceğiniz günlerde, 
bazen Boğaz’a mayın döşeme emrini veren 
Arapgirli Mirliva Cevat Paşa ile aynı havayı 
soluyacak, bazen de top başında bir 
kumandan oluvereceksiniz. Bazen Koca Seyit, 
bazen şehadet şerbetini içen bir nefer ve 
bazen de o nefere son damla suyunu içiren 
bir hemşire olacaksınız.

Şehit Liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU anısına 
ülkemiz genelinde düzenlenen ve dereceye 
giren kısa film/belgesellerin ödüllendirileceği, 
“Kısa film ve belgesel yarışması” başlamıştır. 
Teknik şartname ve bilgilere 
www.iktfilmyarismasi.com internet sitesinden 
ulaşabilirsiniz. 
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Geçmişi bıraktım, geleceğe bakıyorum 
Sabit ve kararlı...
Dökülmüş tavandaki her çizgiden 
Uzun uzun yollara gidiyorum. 
Gözlerim ufuklarda kaybolmuş 
Saatlerce ranzamda uzanıyorum...

Ne fazla, ne eksik iki metrekareden 
Hücrem
Dar mı geniş mi anlamıyorum. 
Gezsem de iki adım, yatsam da 
Ben burada kalıyorum.

Ne geçmişin muhasebesi, ne haldeki zulüm 
Ben ümit dolu geleceği düşünüyorum... 
Benim ülküm madde mi ki! 
Taş, demir ve duvarlarla çevriliyorum; 
Zulmün en koyu karanlığında 
Maverada yaşıyorum...

Bakıyor bir sonsuzluğa gözlerim 
Karanlığı yırtarcasına 
Ümitlerim yol yol açılıyor 
Birleşiyor bir mercekte;

Ufkumdaki sevgiliyi resmediyor 
Kalbimdeki şekil ve renkleriyle 
Benimle bütünleşiyor...

Sensiz her yer karanlık, 
Aydınlık sensin. 
Seninle görüyorum her şeyi 
Senden ayrı düşünemiyorum...

Ümidim, hayalim sevgili ülküm 
Sen bensin, ben senim, 
Seni varlığım sayıyorum. 
Seni sevmek suç olsa da 
Aşkımı dünyaya haykırıyorum...

SEVGİLİ
ÜLKÜM


