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takdim
Değerli okuyucularımız, Alperen Dergisi olarak Mart 2019 Muhsin 

Yazıcıoğlu Özel sayımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk du-

yuyoruz.

Mart ayı bizler için hüzün dolu bir ay… Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun hain bir suikast sonucu şehit edilmesinin üzerinden tam on yıl 

geçti. Bu on yıl içerisinde gerek ülke sathında gerekse camiamız bazın-

da yaşadığımız birçok hadise Muhsin Başkanımızı bize defalarca arattı. 

Yaşadığımız hüznün yanında suikastın üstünün kapatılmaya çalışılarak 

faillerinin bulunmaması da öfkeyi beraberinde getirdi. 

Öfkeliyiz! Çünkü Muhsin Başkanın kahpece şehit edilmesi yalnızca 

camiamızı ve ülkemizi etkilemedi. Onun şehadetiyle birlikte tüm Türk 

İslam coğrafyası sahipsiz ve yetim kaldı. 

Bu duygularla hazırladığımız sayımızda Muhsin Başkanın ahirete ir-

tihaliyle gönül coğrafyamızın nasıl bir şahsiyeti, nasıl bir değeri yitirdiği-

ni anlatmaya çalıştık.

Bu minvalde kıymetli büyüğümüz Sn. Efendi Barutcu “Mehrali 

Bey’den Muhsin Yazıcıoğlu’na”, Sn. Feridun Eser “Muhsin Yazıcıoğlu; 

Hayatı, Fikirleri, Siyaset Tarzı”, Sn. Bayram Karacan ise ”Muhsin Baş-

kan” başlıklı yazılarını sizler için kaleme aldılar.

Yayın kurulumuzdaki değerli hocalarımızdan Dr. Recep Temel 

“Helal Yaşanmış Bir Ömür”, Öğr. Gör. Türker Göksel ise “Son Reis” baş-

lıklı yazılarıyla kendi pencerelerinden Muhsin Yazıcıoğlu’nu hatıralarla 

anlattılar. Dr. İsmail Yıldız hocamız da “Muhsin Yazıcıoğlu ve Eğitim” baş-

lıklı yazısında Şehit Liderimizin eğitime verdiği önemden bahsetti.

Gönül coğrafyamız demiştik… Yıllarca Bulgar zulmünü yaşayan 

Batı Trakya’nın merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet hanı-

mefendi “Sadık Ahmet’e Selam” başlıklı yazısını kaleme alarak bizleri 

onure etti. Sn. Ahmet Yelis ise “Şehadetinin 10. Yılında Bir Fikir ve Dava 

Adamı Muhsin Yazıcıoğlu” başlıklı yazısını siz değerli okuyucularımızın 

beğenisine sundu.

Bu sayımızda bir de siz kıymetli okuyucularımızdan gelen yoğun 

talep üzerine “Muhsin Yazıcıoğlu’na Şiirler” bölümü oluşturduk. Okurla-

rımızın gönderdiği yüzlerce şiir bizleri ne kadar mutlu ettiyse hepsine 

yer verememek de bir o kadar üzdü. İlerleyen zamanlarda belki de yal-

nızca şiirden müteşekkil bir sayı hazırlayabiliriz diye düşündük açıkçası. 

Kısmet…

Bu vesileyle başta Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere 

sonsuzluğun sahibine uğurladığımız Erhan Üstündağ’ı, Yüksel Yancı’yı, 

Murat Çetinkaya’yı, İsmail Güneş’i ve Kaya İstektepe’yi bir kere daha 

rahmetle anıyor; siz değerli okurlarımıza iyi okumalar diyoruz.

Selam ve dua ile… 
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aynı ciddiyet, bakış ve mimiklerinde aynı itidal mev-

cuttur. İnsan; paşadan küçük bir bakkala kadar 

bütün Türklerin aynı okuldan yetişmiş, aynı asalet 

mertebesine sahip büyük senyörler olduğunu zan-

nederler. Şarkı söylemek, gürültü, kahkahalar ve 

çığlıklar atmak, lüzumsuz izdihamlar yaratmak gibi 

şeylere hiç rastlanmaz. Hiçbir tarafta haylaz dilenci 

güruhuna tesadüf edilmez. Her tarafta sosyal sınıf-

ların birbirine karşı saygı duydukları müşahede edi-

lir.”

Bu yazıları okurken, Yesevi Ocaklarından yetiş-

miş derviş-gazilerin bölük bölük Anadolu'ya yayılış-

ları gözlerimizin önünden kayıp gidiyor. Saygılı, hu-

zurlu, güvenli, kararlı, kanaatkâr ve Yaratan'a tes-

lim olmuş insanların fevç fevç uçlara akışı! Anadolu 

ortalarında kök salan çınarın hayat damarlarına ve-

rilen 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 be-

nimseyen; tembel, kabiliyetsiz, imansız, para düş-

künü, Frenk taklitçisi, her türlü ananenin düşmanı; 

gürültücü, kendi kendiyle kavgalı, dedikodu ve gıy-

bet hastası bir güruh görüntüsü arzediyor.

Uğradığımız bozgunlar bize, kaybettiğimiz reali-

teyi bulma duygusunu verecek midir? İyimserlik gü-

zeldir ama kötüyü inkâr etmemek ve gerçeğe göz-

lerimizi kapamamak şartıyla! Çünkü kötüyü inkâr 

etmek onunla mücadele etmeyi önler. Daima iyim-

serlik içinde bulunmak, gayreti tüketir. Aksine haya-

tı açık ve net olarak görmek, insanları harekete ge-

çirir. İnsanlar ancak yere düştüklerini farkederlerse 

ayağa kalkma cehdini gösterirler. Bu itibarla daima 

iyimser olmakla birlikte, önce kendimizden başla-

yarak inananların birbiriyle ve düzenle olan ilişkile-

rindeki hata ve eksikleri açıkça tenkit ve tahlil etmek-

ten çekinmemeliyiz.

İnsandaki ruhî şahsiyetin olgunlaştırdığı fedakâr-

lık duygusu zayıfladığı zaman içtimaî şahsiyetin bes-

lediği mevki ve makam hırsı derhal pusudan çıkar ve 

insanı esareti altına alır; Onu kâh küçük hesapların 

peşinde koşturur kâh hak ve hakikatleri çiğneyerek 

kendisine saadet sarayları inşa etmeye çalışan fahiş 

kazançların çılgını haline koyar. Kâh büyük kalabalık-

lar arasında azamet ve alkışlarla geçmenin sevdalısı 

olarak siyaset ihtirası peşinde yürütür. İnsanı, insan 

olmaktan çıkarmaya kabiliyetli hırslar hayata hâkim 

olurlar; kalabalıkların toplandığı yerlerde alkışlana-

rak 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 heyeca-

nı, şuna veya buna benzemenin değil kendi kendine 

benzemenin ve kendi kendini aşmanın 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 beşerî 

hayatımızı Hakk'a uydurma davası olmalıdır. Her 

türlü gündelik endişelerden uzaklarda çalışan sanki 

hayatımızın maverasında hazırlıklarını yapan bir 

hareket ordusunun fikir fedaileri ancak bu davayı ba-

şarabilirler!

Hazreti Yesevilerin, Şah-ı Nakşibendilerin, Mevlâ-

nâların yaptığı gibi küçük iman ocaklarından çerağ-

lar tutuşturulup Anadolu'da yeniden beyinler ve gö-

nüller canlandırılmalıdır.

de amel etmeden “ahlakçılık” yapan nazariyatçılar 

yoktur. Kendi bedenlerinde ve nefislerinde dene-

medikleri bir hayat tarzının teorisini de yapmamış-

lardır.

Müslümanın iki ayrı hayatı olamaz. Maddî haya-

tını düzenlerken başka, manevî hayatını düzenler-

ken de başka bir felsefeye göre davranamaz. Sade-

ce din ve ibadet konularını Allah'a yönelik bir şahsî 

ve nefsî mesele olarak görmenin ama siyasî içtimaî 

ve iktisadi meselelerde “Allah'ı işe karıştırmamak” 

felsefesi ile hareket etmenin insanı iki ruhlu, ikiyüz-

lü bir hayat anlayışına götüreceğini söylersek her-

halde yalnızca gerçeği belirtmiş oluruz. Müslü-

man’ın maddî ve manevî hayatında tam bir uyum 

ve ahenk olmalıdır.

Dava adamları kendi hayatını tam bir mümin 

gibi düzene koyarken, ferdî şuurdan kolektif şuura 

geçişin metotlarını da geliştirmelidir. İslâmî şuurlan-

ma edebiyat ve nazarî mülahazalar olmaktan çıkıp 

yaşanan, canlı bir varlık olma niteliğine kavuşmalı-

dır.

“Bir millet kendini değiştirmedikçe, biz de onun 

halini değiştirmeyiz” ilâhî emrini düşününce bu 

günkü halimize neden geldiğimize ve çıkış yolunun 

neler olduğunu daha iyi anlıyoruz. Allah’ın iradesine 

teslim olan bir toplum olarak nizamımızı O'nun 

kanun ve kurallarına göre düzenlerken güçlüydük, 

huzurluyduk ve içten ahenkli bir millettik. Ahlak ve 

inançlarımızda, tahribatlar başlayınca toptan değiş-

meye de başladık! Çöküş, günümüze kadar geldi.

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

nevi azametini anlatmıştı. De Amics, şöyle bir tes-

pitte bulunuyordu:

“Bütün Türkler bir fikir üzerinde düşünceye dal-

mış filozoflara benzerler. Göz ve ağızlarında kesif bir 

iç hayatının ifadesi okunur. Hepsinin hareketlerinde 
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Toplumu kendi isteği doğrultusunda değiştirme-

ye talip olanlar, önce kendilerini o istikamette değiş-

tirmekle işe başlamalıdırlar. Kendi hayatını inandık-

larını uygun şekilde tanzim edemeyen insanların, 

başkalarının dünya görüşünü değiştirmek ve hayat-

larını tanzim etmek gibi bir işe talip olması, neticesiz 

ve boş bir gayrettir veya en basit tabiriyle insanları 

hiçe saymaktır ve topluma karşı saygısızlıktır. İnan-

dığım devlet ve toplum nizamında değer ölçüsü yap-

mayı düşünenlerin her şeyden evvel “dava adamı” 

olmayı gerçekleştirmesi gerekir. Dava adamı olmak, 

toplumun bütün değer yargılarına rağmen kendi 

inandıklarından taviz vermemeyi “kınayanların kına-

masına aldırmadan” inançlarını yaşamayı, düzenin 

ürettiği tipoloji dolayısıyla tek başına kalsa bile 

inandığı gibi söyleyip inandığı gibi davranmayı ge-

rektirir. Dava adamı; karşı olduğu düzen içinde ge-

tirmek istediği nizamın ölçülerini yaşayan, düzene 

karşı olmanın getireceği rizikoları göze alan, bu se-

beple zulme uğrayacağını bilerek çileye hazır olan in-

sandır. Böyle bir misyonla kendisini sorumlu hisse-

den birinin plansız ve programsız olarak kendini ha-

yatın akışına bırakması elbette düşünülemez. O sos-

yal değişimlerin içinde bir saman çöpü gibi sürükle-

nemez, fedakârlıkları göze almadan ve rahatların-

dan hiçbir şey feda etmeden düzeni değiştireceğini 

iddia edenler hem kendilerini hem de milleti aldat-

maktadırlar. “Âlemleri senin için yarattım” hitabının 

mazharları sevgili kurtarıcımız Peygamberimiz 

(s.a.v.) bile savaşlarda dişini şehit verip mağaralar-

da korkulu anlar yaşayarak öz yurdundan hicret 

etmek gibi çileleri çekmeden başarı sağlamamışlar-

dır. Hiç kimse Peygamberimizden daha çok imtiyaza 

sahip olamaz ve mücadelesiz başarı bekleyemez.

Büyük davalar yıkılmayacak, yorulmayacak, 

üşenmeyecek dava adamları ister! Bizim tarihimiz-

Muhsin YAZICIOĞLU
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zurlu, güvenli, kararlı, kanaatkâr ve Yaratan'a tes-

lim olmuş insanların fevç fevç uçlara akışı! Anadolu 

ortalarında kök salan çınarın hayat damarlarına ve-

rilen 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 be-

nimseyen; tembel, kabiliyetsiz, imansız, para düş-

künü, Frenk taklitçisi, her türlü ananenin düşmanı; 

gürültücü, kendi kendiyle kavgalı, dedikodu ve gıy-

bet hastası bir güruh görüntüsü arzediyor.

Uğradığımız bozgunlar bize, kaybettiğimiz reali-

teyi bulma duygusunu verecek midir? İyimserlik gü-

zeldir ama kötüyü inkâr etmemek ve gerçeğe göz-

lerimizi kapamamak şartıyla! Çünkü kötüyü inkâr 

etmek onunla mücadele etmeyi önler. Daima iyim-

serlik içinde bulunmak, gayreti tüketir. Aksine haya-

tı açık ve net olarak görmek, insanları harekete ge-

çirir. İnsanlar ancak yere düştüklerini farkederlerse 

ayağa kalkma cehdini gösterirler. Bu itibarla daima 

iyimser olmakla birlikte, önce kendimizden başla-

yarak inananların birbiriyle ve düzenle olan ilişkile-

rindeki hata ve eksikleri açıkça tenkit ve tahlil etmek-

ten çekinmemeliyiz.

İnsandaki ruhî şahsiyetin olgunlaştırdığı fedakâr-

lık duygusu zayıfladığı zaman içtimaî şahsiyetin bes-

lediği mevki ve makam hırsı derhal pusudan çıkar ve 

insanı esareti altına alır; Onu kâh küçük hesapların 

peşinde koşturur kâh hak ve hakikatleri çiğneyerek 

kendisine saadet sarayları inşa etmeye çalışan fahiş 

kazançların çılgını haline koyar. Kâh büyük kalabalık-

lar arasında azamet ve alkışlarla geçmenin sevdalısı 

olarak siyaset ihtirası peşinde yürütür. İnsanı, insan 

olmaktan çıkarmaya kabiliyetli hırslar hayata hâkim 

olurlar; kalabalıkların toplandığı yerlerde alkışlana-

rak 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 heyeca-

nı, şuna veya buna benzemenin değil kendi kendine 

benzemenin ve kendi kendini aşmanın 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 beşerî 

hayatımızı Hakk'a uydurma davası olmalıdır. Her 

türlü gündelik endişelerden uzaklarda çalışan sanki 

hayatımızın maverasında hazırlıklarını yapan bir 

hareket ordusunun fikir fedaileri ancak bu davayı ba-

şarabilirler!

Hazreti Yesevilerin, Şah-ı Nakşibendilerin, Mevlâ-

nâların yaptığı gibi küçük iman ocaklarından çerağ-

lar tutuşturulup Anadolu'da yeniden beyinler ve gö-

nüller canlandırılmalıdır.

de amel etmeden “ahlakçılık” yapan nazariyatçılar 

yoktur. Kendi bedenlerinde ve nefislerinde dene-

medikleri bir hayat tarzının teorisini de yapmamış-

lardır.

Müslümanın iki ayrı hayatı olamaz. Maddî haya-

tını düzenlerken başka, manevî hayatını düzenler-

ken de başka bir felsefeye göre davranamaz. Sade-

ce din ve ibadet konularını Allah'a yönelik bir şahsî 

ve nefsî mesele olarak görmenin ama siyasî içtimaî 

ve iktisadi meselelerde “Allah'ı işe karıştırmamak” 

felsefesi ile hareket etmenin insanı iki ruhlu, ikiyüz-

lü bir hayat anlayışına götüreceğini söylersek her-

halde yalnızca gerçeği belirtmiş oluruz. Müslü-

man’ın maddî ve manevî hayatında tam bir uyum 

ve ahenk olmalıdır.

Dava adamları kendi hayatını tam bir mümin 

gibi düzene koyarken, ferdî şuurdan kolektif şuura 

geçişin metotlarını da geliştirmelidir. İslâmî şuurlan-

ma edebiyat ve nazarî mülahazalar olmaktan çıkıp 

yaşanan, canlı bir varlık olma niteliğine kavuşmalı-

dır.

“Bir millet kendini değiştirmedikçe, biz de onun 

halini değiştirmeyiz” ilâhî emrini düşününce bu 

günkü halimize neden geldiğimize ve çıkış yolunun 

neler olduğunu daha iyi anlıyoruz. Allah’ın iradesine 

teslim olan bir toplum olarak nizamımızı O'nun 

kanun ve kurallarına göre düzenlerken güçlüydük, 

huzurluyduk ve içten ahenkli bir millettik. Ahlak ve 

inançlarımızda, tahribatlar başlayınca toptan değiş-

meye de başladık! Çöküş, günümüze kadar geldi.

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

nevi azametini anlatmıştı. De Amics, şöyle bir tes-

pitte bulunuyordu:

“Bütün Türkler bir fikir üzerinde düşünceye dal-

mış filozoflara benzerler. Göz ve ağızlarında kesif bir 

iç hayatının ifadesi okunur. Hepsinin hareketlerinde 

Gözyaşı Dergisi, Ağustos 1987, Sayı 4

32
MART 2019

Toplumu kendi isteği doğrultusunda değiştirme-

ye talip olanlar, önce kendilerini o istikamette değiş-

tirmekle işe başlamalıdırlar. Kendi hayatını inandık-

larını uygun şekilde tanzim edemeyen insanların, 

başkalarının dünya görüşünü değiştirmek ve hayat-

larını tanzim etmek gibi bir işe talip olması, neticesiz 

ve boş bir gayrettir veya en basit tabiriyle insanları 

hiçe saymaktır ve topluma karşı saygısızlıktır. İnan-

dığım devlet ve toplum nizamında değer ölçüsü yap-

mayı düşünenlerin her şeyden evvel “dava adamı” 

olmayı gerçekleştirmesi gerekir. Dava adamı olmak, 

toplumun bütün değer yargılarına rağmen kendi 

inandıklarından taviz vermemeyi “kınayanların kına-

masına aldırmadan” inançlarını yaşamayı, düzenin 

ürettiği tipoloji dolayısıyla tek başına kalsa bile 

inandığı gibi söyleyip inandığı gibi davranmayı ge-

rektirir. Dava adamı; karşı olduğu düzen içinde ge-

tirmek istediği nizamın ölçülerini yaşayan, düzene 

karşı olmanın getireceği rizikoları göze alan, bu se-

beple zulme uğrayacağını bilerek çileye hazır olan in-

sandır. Böyle bir misyonla kendisini sorumlu hisse-

den birinin plansız ve programsız olarak kendini ha-

yatın akışına bırakması elbette düşünülemez. O sos-

yal değişimlerin içinde bir saman çöpü gibi sürükle-

nemez, fedakârlıkları göze almadan ve rahatların-

dan hiçbir şey feda etmeden düzeni değiştireceğini 

iddia edenler hem kendilerini hem de milleti aldat-

maktadırlar. “Âlemleri senin için yarattım” hitabının 

mazharları sevgili kurtarıcımız Peygamberimiz 

(s.a.v.) bile savaşlarda dişini şehit verip mağaralar-

da korkulu anlar yaşayarak öz yurdundan hicret 

etmek gibi çileleri çekmeden başarı sağlamamışlar-

dır. Hiç kimse Peygamberimizden daha çok imtiyaza 

sahip olamaz ve mücadelesiz başarı bekleyemez.

Büyük davalar yıkılmayacak, yorulmayacak, 

üşenmeyecek dava adamları ister! Bizim tarihimiz-

Muhsin YAZICIOĞLU
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BAŞYAZI

Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuri-

yet Başsavcılığı’nca haklarında takipsizlik kararı veri-

len 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci ye-

niden başlamıştır. Israrlı takiplerimizle, görüşmeleri-

miz neticesinde gerçekleşen, Adalet Bakanlığı’nın, 

“kamu yararına bozma” talebi üzerine, takipsizlik ka-

rarı kaldırılmış, Yargıtay 5. Daire konuyu gündemine 

almış, iddianame hazırlanmış, akabinde iddianame-

yi kabul etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başla-

yabilmiştir. Bu olağanüstü bir yargı yoludur. 

Kahramanmaraş Göksun’da, helikopterin üzerin-

deki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sanık-

larla ilgili süren mahkemede, daha önce kabul edil-

meyen, hem partimizin hem de ailelerin müdahillik 

talepleri kabul edilmiştir. Artık avukatlarımız o davayı 

da takip etmektedirler. 

Kahramanmaraş’ta süren ana soruşturma dos-

yasına verilen takipsizlik kararı da partimiz, aileler ve 

avukatlarımızın birlikte yaptığı itiraz sonucu kaldırıl-

mıştır. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup in-

şallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırla-

nacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. 

Partimiz, Ocağımız, Aileler ve avukatları-

mızın ve devletimizi yöneten duyarlı yöneti-

cilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle 

dosyayı kapattırmadık ve bundan sonrada ka-

patılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu 

süreçte emeği olan herkese bir kez daha şük-

ranlarımı sunuyorum. 

Kıymetli dava arkadaşlarım, 

Alperen kardeşlerim.

Ülkemizde 31 Mart'ta yerel seçimler yapılacak. Ha-

reketimiz bu seçimlere Türkiye’nin içinden geçtiği zor 

şartları, hareketimizin imkanlarını, 26 yıllık siyasi tec-

rübemizi göz önüne alarak, bunlara uygun bir strateji 

ile katılmaktadır. Partimizin oyunun belirleneceği bü-

yükşehir olmayan 51 ilde il genel meclisi üyeliklerinde, 

30 büyükşehirde ise ilçe belediye meclisi üyeliklerinin 

tamamında aday göstermeye gayret ettik. Bunda da 

büyük oranda başarılı olduk. Buna ilaveten, ehliyetli, li-

yakatli ve yarışan adaylarımızın olduğu, 400’e yakın il, 

ilçe ve beldede de belediye başkan adaylarımızla se-

çimlerde yarışıyoruz. Öncelikle bütün dava arkadaşla-

rımdan ve vatandaşlarımızdan talebimiz, buralarda 

Büyük Birlik Partisi’nin, belediye başkanı, belediye 

meclis üyesi, il genel meclisi adaylarının sonuna kadar 

desteklenmesi yolunda olacaktır. 

Devletin bekasını önceleyerek, ülkemizin Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, PKK’nın uzantısı si-

yasi bölücülerin daha önce kazanmış oldukları ya da 

bu seçimde kazanma ihtimali olan yerlerde aday gös-

termeyerek terör örgütünün partisinin karşısında kim 

güçlüyse onu destekleyeceğimizi, bizim güçlü olduğu-

muz yerlerde de desteğin bize verilmesi gerektiğini 

ifade ettik. 

Biz gereğini yaptık. Lâkin bizim dışımızdaki hiçbir 

partiden aynı hassasiyeti göremedik. Maatteessüf 3-5 

belediyeden ve 3-5 bin oydan devletin bekası ülkenin 

bütünlüğü için vazgeçemediler. İnanıyorum ki aziz mil-

letimiz bunu değerlendirecektir. Bir de siyasi bölücü-

lerle gizli ya da açık ittifak yapanlar var ki, şayet onlar 

bundan vazgeçmezlerse hem bu dünyada hem de ahi-

rette hesabıyla karşı karşıya kalacaklardır. 

Önümüzdeki yerel seçimler siz kıymetli dava arka-

daşlarımın Alperenlerin, teşkilatlarımızın ve adayları-

mızın büyük özverisi ve gayretli çalışmaları neticesin-

de inşallah hareketimiz için bir zafer ve şahlanış se-

çimleri olacaktır. 

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET, SAYGI VE 

ÖZLEMLE YAD EDİYORUZ.
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Tanıdığımız günden beri merhum Muhsin Başka-

nımızın yanında olduk. İnşallah ömrümüzün yettiği 

kadar da onun temsil ettiği değerlerin yanında olaca-

ğız. Elbette bunu dile getirecek ve elbette onun adı-

nın bayrak gibi gururla taşıyacağız. "Muhsin Yazıcıoğ-

lu" ismi istismar ediliyorsa istismarcıları Onun hare-

keti'nin içinde değil, onunla asla yan yana gelmemiş 

olanların, hayatta iken ona siyasi muarız olmuş, hiç 

desteklememiş ya da yarı yolda bırakanların arasında 

aramak gerektiğini düşünüyorum.

Bilmeyen, unutan, unutturmak isteyen 

varsa hatırlatalım. Büyük Birlik partisi Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun Partisidir. 

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ırkçı, fa-

şist, İslam ve Müslüman düşmanı teröristlerin 2 ca-

miye yaptığı hunhar, alçak ve kahpe saldırıyı şiddetle 

lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden Müslü-

man kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ya-

ralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. ABD başta 

olmak üzere Batı dünyasının son yıllarda gerçekleşti-

rilmiş olan en büyük bu terör saldırısına terör diye-

memeleri ikiyüzlülüklerini sahtekarlıklarını, içlerinde-

ki İslam karşıtlıklarını ortaya koymuştur. Müslüman 

kimlikli kişilerin en küçük çaplı saldırılarını bile terör 

eylemi olarak ve İslami terör olarak nitelendiren 

Batı’nın kahpe yüzü burada da ortaya çıkmıştır. Hal-

buki doğru olan terör kimden gelirse gelsin ona karşı 

durmak, “terörün dini ve etnik kökeni olamaz” gerçe-

ğini hep birlikte dillendirmektir. Bu ve benzeri saldırı-

ların tekrarının olmaması niyazıyla tekrar tüm İslam 

dünyasının yeryüzündeki cümle Müslümanların hepi-

mizin başı sağ olsun.

Kıymetli dava arkadaşlarım,

Mart ayı 18 Mart Çanakkale zaferimizin kazanıldığı 

bir aydır. Büyük Türk Milleti'nin Çanakkale Zaferi'nin 

104. Yıldönümünü bir kez daha kutluyor aziz şehitle-

rimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum.
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Şehadetinin 10. Yılında, şehit liderimiz merhum 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu bir kez daha rahmetle, minnet-

le ve şükranla anıyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet 

olsun. 

Yine onunla birlikte şehadet şerbetini içen Erhan 

Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail 

Güneş kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, 

mekanları cennet olsun.

10 yıl geçmiş olmasına rağmen, ilk günkü hüzün, 

acı ve hasretle, onları bu yıl da büyük bir özlemle yad 

edeceğiz. Bu süre zarfı içerisinde şehit liderimizin mil-

let, memleket, din, devlet ve insan sevgisi toplumu-

muz tarafından daha iyi anlaşılmış ve artarak takdir 

edilmeye devam etmektedir. Bu son 10 yılda, ülkenin 

içinden geçtiği kritik ve badireli dönemlerde, kulaklar 

onun sesini, gözler onun simasını aramıştır. 

Elhamdülillah bu süreçte Büyük Birlik Partisi ve Al-

peren Ocaklarımız onun duruşunu ve misyonunu sür-

dürmek adına büyük bir gayretle çalışmaya devam 

etmektedir. Hiç kimse şüphe duymasın ki, Allah’ın iz-

niyle de bundan sonra da büyük bir kararlılıkla Büyük 

Birlik hareketi yoluna güçlenerek devam edecektir.

Ayrıca, merhum Muhsin Başkanımızın ve arka-

daşlarımızın şehit olduğu sürecin aydınlatılması, ola-

yın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin gideril-

mesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru 

olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak 

hak ettikleri cezayı almaları konusunda mücadele-

miz devam etmektedir. 

"Ey şeh�d oğlu şeh�d, �steme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber."
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letimiz bunu değerlendirecektir. Bir de siyasi bölücü-

lerle gizli ya da açık ittifak yapanlar var ki, şayet onlar 

bundan vazgeçmezlerse hem bu dünyada hem de ahi-
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Tanıdığımız günden beri merhum Muhsin Başka-

nımızın yanında olduk. İnşallah ömrümüzün yettiği 
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keti'nin içinde değil, onunla asla yan yana gelmemiş 

olanların, hayatta iken ona siyasi muarız olmuş, hiç 

desteklememiş ya da yarı yolda bırakanların arasında 

aramak gerektiğini düşünüyorum.

Bilmeyen, unutan, unutturmak isteyen 

varsa hatırlatalım. Büyük Birlik partisi Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun Partisidir. 

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ırkçı, fa-

şist, İslam ve Müslüman düşmanı teröristlerin 2 ca-

miye yaptığı hunhar, alçak ve kahpe saldırıyı şiddetle 

lanetliyorum. Bu saldırıda hayatını kaybeden Müslü-

man kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ya-

ralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. ABD başta 

olmak üzere Batı dünyasının son yıllarda gerçekleşti-
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Kıymetli dava arkadaşlarım,
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bir aydır. Büyük Türk Milleti'nin Çanakkale Zaferi'nin 

104. Yıldönümünü bir kez daha kutluyor aziz şehitle-

rimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum.
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Şehadetinin 10. Yılında, şehit liderimiz merhum 

Muhsin Yazıcıoğlu’nu bir kez daha rahmetle, minnet-
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Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail 

Güneş kardeşlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum, 

mekanları cennet olsun.
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hak ettikleri cezayı almaları konusunda mücadele-
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"Ey şeh�d oğlu şeh�d, �steme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber."



bebeğim, evlatlarım derdi. Aslında en çok da şehit ol-

duktan sonra anladık onun babamız olduğunu… Sır-

tımızı yasladığımız vakur, heybetli dağı kaybettikten 

sonra… Fakat mesuliyetimizin büyüklüğü de onu kay-

bettikten sonra biraz daha omuzlarımıza yüklendi. 

Davayı sırtlayan, Türk-İslam dünyasının mesuliyetini 

omuzlayan en delikanlımızı kaybettikten sonra… 

Fakat Allah davasını devam ettirmek, onun yürüdü-

ğü yoldan yürümenin verdiği mutluluk da dünyevi 

hiçbir makam ve ikbale tercih edeceğimiz bir şey de-

ğildir! 

Efendimizin(sav) işaret ettiği amel defteri kapan-

mayanlar zümresinde, bu kadar çok hayırlı evlada 

sahip olmak da herhalde sadece Muhsin Başkan’a 

nasip olmuştur. Geride bıraktığı gözbebeğim dediği 

Alperen kadrolar, Anadolu’nun ve gönül coğrafyamı-

zın birçok yerinde onun ismini ve davasını yaşatmak 

adına büyük bir mücadele veriyor. Türk-İslam coğ-

rafyasının her noktasında gönüllere taht kurabilmek, 

yüzde bire sıkışmış bir parti genel başkanı değil de 

koca bir Türk-İslam dünyasının gönüllerine sığma-

yan bir lider olmak da bu olsa gerek… Bugün hala 

Türk-İslam coğrafyasının birçok yerinden gelen maz-

lumlar Alperen Ocakları’nın kapısını çalıyorsa bu da 

on sene değil bin sene geçse bile Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun bıraktığı izlerin silinmeyeceğinin en açık delili-

dir!

O, 40 senelik dava hayatı boyunca çilenin ve ıstı-

rabın içinde yoğrula yoğrula gelmiş ve mazlumların 

ezeli hakları için yılmaz bir mücadele vermiştir. Yedi 

buçuk sene kaldığı Mamak zindanlarından bir gün 

bile ceza almadan çıktığında “Ya Rabbi kahrın da 

hoş, lütfun da” dedirtecek imanı son nefesine kadar 

onu bırakmamış ve yıkılmaz bir iman kalesi hüviye-

tindeki yürüyüşü onu Türk milletinin gönlüne “Baş-

kan” olarak nakşettirmiştir.

Allah yoluna adanmışlığın remz şahsiyeti; ma-

kamın, mevkinin, politikanın istikamet üzere duru-

şundan hiçbir şey kaybettiremediği, şehitliğe nam-

zet kutlu davamızın vefatını şehitlikle taçlandıran li-

deri, başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu…

Sonsuzluğun sahibine ulaşmasının ardından 

tam 10 sene, 3650 gün geçti… Fakat Türk-İslam 

dünyasının her noktasında bıraktığı izlerin derinliği 

onu unutturmadı… 

Efendimiz(sav) buyuruyor ki; "İnsanoğlu öldü-

ğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. 

Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, is-

tifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat." 

Bizler Muhsin Başkan’ı yaşarken babamız gibi 

sevmiş insanlarız keza Başkan da Alperenlere göz-

“Allah sevdiği kulunu sevdirir” sözünün sembo-

lü olan Muhsin Başkan bir düğün merasimi şeklin-

de gerçekleşen ahirete uğurlanışında tüm dünya 

mazlumlarının kabrini gözyaşlarıyla sulamasına şa-

hitlik ettirmiştir.

On seneye varan bu süreçte üzülerek ifade 

etmek istiyorum ki Muhsin Yazıcıoğlu suikastı da-

vasında verdiğimiz mücadelelerin yanında mahke-

menin aldığı kararlar asla yeterli değildir. Son za-

manlarda dosyada bir kısım şüpheliler için takipsiz-

lik kararının kaldırılması sevindirici fakat tatmin 

edici olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde delilerin 

bu kadar açık olduğu, faillere giden yolun basitçe 

kat edilebileceği bir dosya herhalde bu kadar çok 

sekteye uğratılmamıştır. Her sekteye uğradığında 

suikast dair hiçbir şüphe bırakmayan bu dosya 

Türk hukuk sisteminin yüz karası olarak tarihe geç-

miştir. Cambaza bak dercesine hukukun önüne atı-

lan bir kısım kişilerin bu dosyadaki asıl büyük port-

reyi gölgelemek için ortaya çıkarıldıkları aşikardır. 

Kamuoyunun dikkatini farklı noktalara kanalize 

ederek asıl büyük soruşturma dosyası gözlerden 

uzak tutulmaya çalışılmaktadır. 

Alperen Ocakları olarak “adalet gecikmez tez 

verilmeli” diyen bir yapının karşısında hukukun 

adeta oyalayıcı rol üstlendiğini üzülerek müşahede 

ediyoruz. Türkiye’de adalete olan güvenin % 

20’lerin altına düştüğü bir dönemde Muhsin Yazıcı-

oğlu suikast dosyasının çözüme kavuşturulması 

Türkiye’deki bu güvensizliği yok etmek için yeter 

de artar bile… Bunun için de adaleti tesis etmek 

üzere çalışan bütün hukuk adamlarının boynunda-

ki borç, bu milletin son yıllardaki en asil evladının 

dosyasını çözüme kavuşturmaktır. Bu dosya hem 

bütün hukuk dünyasına ülkemizde meydana gelen 

bu güvensizliği yıkmak için bir fırsat hem de sade-

ce bir kere devletine ihtiyacı olmuş bir vatan evla-

dına yaşarken olmasa da şehadetinden sonra bor-

cunu ödemek olacaktır.

Bu ülkenin müreffeh yarınlarını düşünen, gün-

lük çamur siyasetin uzağında devlet meselelerini 

değerlendiren müstesna bir kurum olan Alperen 

Ocakları, devletimizi bu suikast dosyası hakkında 

uyarmayı kendine vazife addetmektedir. 

Bu vesileyle başta Muhsin Başkanımız olmak 

üzere onunla birlikte sonsuzluğun sahibine uğur-

ladığımız Erhan Üstündağ’ı, Yüksel Yancı’yı, Murat 

Çetinkaya’yı, İsmail Güneş’i ve Kaya İstektepe’yi 

bir kez daha rahmetle anıyorum… 

Ayrıca yaklaşmakta olan 31 Mart 2019 Yerel Se-

çimlerinin başta camiamız olmak üzere ülkemize, 

milletimize ve Türk İslam âlemine hayırlara vesile 

olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Her 

seçim dönemi geldiğinde Şehit Liderimiz Muhsin 

Başkanımızın seçimlerle ilgili söyledikleri hep ku-

laklarımızda yankılanmaktadır. “Seçimler kavga 

aracı olmasın, sel gider kumu kalır. Bu seçimlerde 

gelip geçecek ama sizler komşu olmaya, arkadaş 

olmaya, akraba olmaya devam edeceksiniz. Siz yu-

karıdakilerin birbirlerine miting meydanlarında, te-

levizyonlarda hakaretlerine, eleştirilerine bakma-

yın. Seçimler tatlı bir yarıştır. Sandıktan çıkan mil-

letin iradesine herkes saygılı olmalıdır” sözlerini hiç 

unutmadan, kimseyi incitmeden, kırmadan dök-

meden bir seçim sürecini inşallah tüm ülke sathın-

da gerçekleştiririz. Yine hepinizin bildiği gibi üç ay-

lara girmiş bulunmaktayız. Mübarek üç aylarınızı 

ve idrak edeceğimiz kandil gecelerini şimdiden kut-

luyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üç ayları-

mızın bereketinden, feyzinden istifade eden kulla-

rından olmak dileğiyle…

Selam ve dua ile…

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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dızların oynadığı berrak bir geceydi. “Yiğitlik 

ölüme çare değilmiş” diye düşündüm. Çok yakın-

larım hakkın rahmetine kavuşmuştu fakat hiçbiri-

sine Mehrali Bey kadar üzülmemiştim. Böyle 

cesur bir insan dünyaya pek az gelirdi.” 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ataları da Halep Türk-

menlerindendir. Kızıl Oğuz boyundan Kızıl Ali 

Hoca diye bilinen büyük atasının Sivas’ın Şarkışla 

ilçesinin Elmalı köyünü kurduğu ve oraya yerleş-

tikleri tarihi kayıtlarda sabittir. 

Bilindiği gibi Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatı da 

bir destan kahramanı gibi çok fırtınalı geçmiştir. 

1970’li yılların Türkiye’sinde Türk milletini çağlar 

üzerinden aşırıp madde ve manâda kalkındırıp 

dünya milletlerinin ön saflarına geçirme mücade-

lesi veren ülkücü Türk milliyetçilerinin önde gelen 

mücadele adamlarındandır. Belli bir dönem de bu 

mücadeleyi veren ülkücü Türk gençliğine liderlik 

eden “serdengeçti”lerden birisidir. Özellikle Anka-

ra’da üniversiteye başladığı yıllarda liderlik vasıf-

larıyla kısa zamanda öne çıkmıştır. Bu dönemde 

defalarca kanlı pusulardan kurtulmuş ve birkaç 

kez tutuklanıp cezaevine konulmuştur.

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları ülkücüydü-

ler. Peki kimdi bu ülkücüler?

Toplumu bütünü ile kavramak ve değiştirmek 

isteyen bir inanç hareketinin mensuplarıydılar. O 

kadar gençtiler ki ne kadar büyük işler yaptıkları-

nın belki farkında bile değillerdi. Yan yana geldik-

lerinde adımlarından yer sarsılır, sesleri dağlarda 

yankılanırdı. 

“Çankaya yolundayız balam 

Asya’nın bozkurtları 

Gönüllerde aynı ülkü 

Tanrı korusunTürk’ü”

Dirilişin iman, heyecan, ümit, coşkunluk iste-

diğinin farkındaydılar. Onun için de gökkuşağını 

yakalamak azmiyle yola çıktılar. Huzurla örülmüş 

sevgi ve imanla yoğurulmuş bir aşk medeniyeti-

nin inşasını gaye edinmişlerdi. Milletin fakirliğine, 

millettin adaletsiz yaşayışına isyan temel duygu-

lardandı. İsyan ahlakını yaşıyorlardı. Hem toplum 

çapında sosyal adalet hem de küresel adaleti 

tesis temel duygu kaynaklarıydı. Bu milliyetçilik-

lerinin sosyal bir tezahürüydü. Ülkedeki yangını 

söndürmek için koştular sonunda kendileri yandı-

lar, onlar:

“Delinse yer çökse gök

Yansa kül olsa dört yan

Yüce dileğe doğru

Gideriz yine yayan”

Mısralarında ifadesini bulan bir adanmışlık 

duygusuna sahiptiler.

‘Ülkücülerin hareketi bir ahlak, bir kararlılık, 

MEHRALİ BEY'DEN
MUHSİN YAZICIOĞLU'NA
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Yukarıdaki mısralar her dinlediğimizde bizi 

derin hüzünlere sevk eden Mehrali Bey ağıtından-

dır. Bu ağıtı Sivaslı TRT sanatçısı Kubilay Dökme-

taş’tan dinlemek hüznümüzü biraz daha arttırır. 

Onu “Türkiye günlüğü idarehanesinde” nefis yoru-

mu ve yüreğimizi dağlayan yanık sesiyle defalarca 

dinledim. Bazen Mustafa Çalık da sazıyla ve sesiyle 

eşlik ederdi.

Bu ağıtı ne zaman dinlesem Anadolu’nun yiğit 

evladı, 1970’li yılların ülkücü gençlik lideri Muhsin 

Yazıcıoğlu’nu hatırlarım. “Ne alaka?” diyeceksiniz. 

Bir kere her ikisi de Sivaslıdır, Sivas’ın bağrından ye-

tişmiş evlad-ı vatandır. Mehrali Bey aslen Tiflis’in 

güneydoğu kesiminde yer alan Borçalı bölgesinin 

Karapapak Türklerindendir. Mehrali Bey’in hayatı 

bir destandır. Her ikisinin de hayatları hazin bir şe-

kilde noktalanmıştır.

Mehrali Bey Karapapaklar’dan oluşan gönüllü 

alayıyla 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde Gazi 

Ahmet Muhtar Paşa’nın kumandasında Ruslara 

karşı büyük mücadeleler vermiştir. Mehrali Bey’in 

ünü Sultan Abdülhamid tarafından bizzat huzura 

kabul edilerek kahramanlık nişanıyla mükafatlan-

dırılmıştır. Osmanlı-Rus(93 Harbi) bittikten sonra 

aşireti ile beraber Sivas’ın şimdiki Ulaş ilçesinin Acı-

yurt Köyü’nü kurmuş ve oraya yerleşmiştir. Daha 

sonra gönüllü alayıyla 39. Tümenin komutanı Mi-

ralay Ali Sait Bey’in emrinde Yemen’e gönderil-

miştir. Yemen Sana’da sanat mektebinin müdürü 

Necati Bey’in babası hatıralarında şöyle yazıyor:

“Bana, ‘işte ünlü Mehrali Bey şu kırata binmiş 

adamdır’ denildiğinde, yüreğimden kıvılcımlanan 

tatlı bir ılıklık vücudumu sardı. “Adı çok duyulanla-

rı, yaptıkları dilden dile dolaşanları bambaşka ta-

hayyül ediyor ve onları hayalimize sığdıramıyoruz. 

Halbuki onlar da bizim gibi birer insan. Vazifeleri 

ve durumları gereği çok iş yaptıkları zannedilebilir, 

hatta yapabilirler de. Bunları niçin büyütüyoruz?” 

sorusu zihnimi kurcalarken bile gözlerimi ondan 

alamıyordum. 

Mehrali Bey isyan bölgesinde asilere karşı kimi 

zaman elindeki tüfeği ile gençlere taş çıkaracak 

kadar çevik davranıyor, bir panter gibi korkusuzca 

saldırıyordu. Onun bu tavır ve davranışları alayı 

da etkiliyordu. Zira askerlere sadece disiplini 

değil, gönül bağı da hakimdi. Birbirlerini ağabey 

kardeş gibi görüyorlar, aralarında örnek bir davra-

nış sergiliyorlar, gövdelerini birbirlerine siper edi-

yorlardı...

Bir akşamüstü Mehrali Bey’in sırtından yara-

landığını duyduk. Kardeşi Ali Bey yarasının ağır ol-

madığını fakat koleraya yakalandığını söyledi. Ça-

dırımda yaslanırken Mehrali Bey’in ölüm haberi ge-

lince yüreğime saplanan bir acıyla sarsıldım! Yıl-

Efendi BARUTCU

   “Ne yazık ki yiğitlik ölüme mâni değildir.”

“Ben gidiyom Rüştü beyim ağlama       
Köz goyup da ciğerimi dağlama            
Alay gitti beni burda eyleme
Yemen'e de benim ağam Yemen'e         
Endi m'ola Mehrali bey Yemen'e          
Gurdum'ola çadırları çimene    
Oğul köz düştüğü yeri yakar kime ne    
Dert benim vallah kime ne”
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Siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu için önemli olan, 

iktidar vizesi değil yüce Rabbinin rızasıydı. Bu se-

beple de -bütün ülkücü Türk milliyetçileri gibi- mil-

letlerarası güç merkezlerinin ve küresel sermaye-

nin projelerine alet olarak siyasi ikbal sahibi 

olmak yerine hak bildiği yolda yalnız yürümeyi ter-

cih edenlerdendir. Zira o yarın rûz-i mahşerde 

“Neden cumhurbaşkanı, başbakan olmadın, 

bakan olmadın?” sualine muhatap olmayacağı-

nın, Allah’ın emir ve yasaklarına uyup uymadığı-

nın sorulacağının şuurunda olan bir insandı.

Burada sözü hemşehrisi Zaralı Halil’e bırakıyo-

ruz.

“Karlı dağlar karanlığın bastı mı

Kahpe felek ayrılığın vakti mi

Karlı dağlar ne olur ne olur

Asker (Muhsin) ağam gelse yârelerim ey olur 

ey olur”

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilk görüşmemiz 

1975 senesi 15 Nisan’ında, Ülkü Ocakları Genel 

Merkez Kongresinde Sami Bal’ın Genel Başkanlı-

ğa, kendisinin de genel başkan yardımcılığına se-

çildiği günlere rastlar. Ayaküstü görüşmüştük, 

bendeniz de o kongrede bir konuşma yapmıştım. 

O konuşmadan aklımda kalan tek cümle şudur: 

“Ülkücü konuşmaz, yapar”. 

Çok geçmedi, aynı yılın Temmuz başlarında 

Bursa’da cereyan eden talihsiz bir hadiseden do-

layı arkadaşım dünya ahiret kardeşim Mahmut 

Metin Kaplan ile beraber emniyet güçleri tarafın-

dan aranıyorduk. Hakkımızda gıyabi tevkif kararı 

verilmişti. Hadiseyi duyar duymaz Genel Mer-

kez’den Bursa’ya gelen ilk kişi Muhsin Yazıcıoğ-

lu’ydu. Ben o gelişlerinde kendisiyle türlü mani-

alar yüzünden yüz yüze görüşemedim. Fakat ar-

kadaşım Metin Kaplan’ı daha sonra bir dönem 

Bursa Ülkü Ocakları Başkanı ve Bölge Eğitimcisi 

olan Süleyman Ünsal’la birlikte kaldığı evde bul-

muşlar. Kendisine “Şunu biliniz ki Ülkü Ocakları 

Genel Merkezi olarak her zaman yanınızdayız” 

diye desteklerini ifade etmişler. Bunu ben daha 

sonra öğrendim. 

Akabinde biz 21 Temmuz 1975 tarihinde ada-

letin tecelli edeceği inancıyla Bursa Cumhuriyet 

Savcısı Hulusi Güney Bey’e teslim olduk, tutuk-
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bir vakar ve bir haysiyet hareketiydi. Bu ülkücü 

nesil hareketinin milletinin geleceğine dair sözleri 

söyleyecek, hangi taş olursa olsun onun altına 

elini, gövdesini ve hatta istikbalini ortaya koyacak 

bir kararlılığın adıydı.

Bu kararlılık sonunu hesap etmeden -sonunu 

düşünen kahraman olamaz- makam, mevkii man-

sıp, ikbal, menfaat rüyası görmeden yürüyecek 

olanların milleti için Bismillahı idi.

Muhsin Yazıcıoğlu ve bütün ülkücü neslin hika-

yesi her zaman inançları uğruna yüreklerini ortaya 

koyan gençlerin hikayesidir. Bu nesil bir sevdanın 

peşinde koşuyor bir erişilmeze at salıyor, daima 

uzayan yollarda menzile varmak için çabalıyordu.

Menzil neydi peki?

Milliyetçi büyük Türkiye, Türk dünyasının birli-

ği, İslam âleminin zilletten kurtulup izzet ve şerefi-

nin yükselmesi ve arkasından bütün insanlığın sa-

adet ve selameti. Acıların, çilelerin çekilmek için ol-

duğunu biliyorlardı. Büyük Türk ülkücüsü Atsız 

Bey’in;

“Izdırap çek inleme... Ses çıkarmadan aşın.

  Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın;

  Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın,

     Tek başına dileğe doğru at salmalısın.”

mısraları onlara güç veriyordu.

Muhsin Yazıcıoğlu ve ülküdaşları hayatın 

donduğu, canın donduğu hücrelerde üşürken 

sonsuzluğu özleyen delikanlılardır.

Bir coşku var içimde bu gün kıpır kıpır 

Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum 

Gözlerim parke parke taş duvarlarda 

Açılıyor hayal pencerelerim 

Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum 

Ben sonsuzluğu düşünüyorum

Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum 

Durun kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın

Beton çok soğuk,üşüyorum.’

12 Eylül askeri darbesinden sonra çevresinde-

kilerin yurtdışına çıkması konusundaki bütün ısrar-

larına rağmen “cezaevlerinde tutuklanmış yüzlerce 

binlerce arkadaşım var, onları bırakıp gidemem” di-

yerek teklifleri geri çevirmiştir. Bu yüce duruş tari-

himizde tıpkı Azerbaycan Milli Marşı’nın yazarı 

Ahmet Cevat’ın kendisine ailesiyle birlikte Türki-

ye’ye geçmesini teklif eden dostu Memmedza-

de’ye; “Sen git, ben de gidersem Azerbaycan’ı 

kime bırakacağız, yazık değil mi?” cevabında gö-

rüldüğü gibi, büyük Türk denizcisi Oruç Reis’in 

İspanyollarla Kuzey Afrika’da Tlemsan’daki kuşat-

mayı yarıp Rio Solado Nehri’nin karşısına geçtiğin-

de geride kalan yirmi kadar levendini gördüğünde 

hiç tereddüt etmeden nehri tekrar geçerek le-

ventleriyle birlikte çarpışarak şehit olmasında da 

karşımıza çıkmaktadır. Bu ruh, bu kahraman Türk 

duruşu günümüzden 13 asır evvel Çin esaretin-

den kurtulmak için 40 yiğidi ile Çin sarayını basan, 

sonra yanındaki yoldaşları ile Vey Irmağı kıyısına 

kadar çekilen Kürşat’ta da görülmektedir. Kaçıp 

hayatını kurtarmak mümkünken kaçmamış, kılıcı-

nı çekip “sonuna kadar!” narasıyla çarpışmış ve 

“ölmüş fakat yenilmemişti.” Tarihimizde yüzlerce 

örneğini gördüğümüz bu yiğit duruş merhum 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsında da bir kere daha 

tekrar edilmişti. 

12 Eylül cellatlarının pençesinde C5’te ve 

Mamak Askeri Cezaevinde uzun yıllar en ağır iş-

kencelere maruz kalmasına rağmen yüksek bir 

iman ve cesaretle direnmeyi bilmiş ve hayatını 12 

Eylül cellatlarının elinden kurtarmıştır. Sonra, adı 

daha sonra MHP’ye dönüşen MÇP’de siyasete giri-

şi, kaderin kötü bir cilvesi ayrılık yılları… Büyük Bir-

lik Partisi’nin Genel Başkanlığı… Bu esnada birkaç 

kez maruz kaldığı şüpheli trafik kazaları ve sonun-

da Kahramanmaraş’ın yüksek yaylalarında Keş 

Dağı’nın zirvelerinde şüpheli ve hazin bir ölüm -

ama inşallah hükmen şehittir- ve 

“Huzur dolu içimde 

Ben sonsuzluğu düşünüyorum

Ey sonsuzluğun sahibi 

Sana ulaşmak istiyorum”

mısralarıyla özlemini duyduğu sonsuzluğa ka-

natlanışı…

Artık fırtınalı bir hayat fırtınalı bir ölümle son bul-

muştur. Cenazesindeki mahşeri kalabalığın en man-

tıklı izahı, destansı hayatı ve çok hüzünlü bir ölümü 

kadar inşallah “Allah sevdiği kulunu, kullarına da 

sevdirir.” hadisi şerifine mazhar olmasındandır. 
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bir vakar ve bir haysiyet hareketiydi. Bu ülkücü 
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Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yla uzun yıllar 

süren dostluk kardeşliğimize rağmen 1990’lı yıl-

larda Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Ankara De-

deman Otelinde gerçekleştirdiği bir bilgi şölenin-

deki toplu fotoğraf, diğeri de 24.07.1999 tarihin-

de Ankara Gençlik Parkı nikah salonunda yan 

yana çekilmiş yalnızca iki fotoğrafımız vardır. Ben-

deniz, şair yazar Ali Akbaş ağabeyimizin değerli 

oğlu Emre Akbaş yeğenimin nikah şahidiyim, 

Muhsin Yazıcıoğlu da o tarihte özel kaleminde ça-

lışan Havva hanım kızımızın nikah şahidi.

Bir başka hatıra, Ülkü Ocakları Genel Başkan-

lığına seçildiğinde Eskişehir Cezaevi’nden gön-

derdiğim tebrik telgrafına 22.08.1977 tarihli ce-

vabi mektubu ve Ülkücü Gençlik Derneği Genel 

Merkezi’nin 2 Nisan 1978 tarihindeki olağanüstü 

kongresinden sonra 23 Nisan 1978 tarihinde gön-

derdiği, ekinde yönetime seçilen arkadaşların 

isim listesinin de olduğu ikinci bir mektup. Şimdi 

bunları değerli birer hatıra olarak saklıyorum.

Yine Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşerisi ve hepi-

mizin saygıdeğer ağabeyi, şair yazar Yavuz Bü-

lent Bakiler’in bir şiirini hatırlayalım; 

“Bizim türkümüzde gurbet var artık.

Hasret var, yürek var, toprak var balam

Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar

Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar

Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a 

kadar.”

Muhsin Yazıcıoğlu da yüreğini yakıp kavuran 

derin hasret duygularıyla Türk dünyasının ve 

gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar ko-

şuşturmakta, zulme uğrayanlara teselli, yetimle-

rin gözyaşlarına mendil olmaktadır. Onu bazen 

Bosna’da Ayvaz Dede şenliklerinde Balkan Türk-

lüğü ile gönül gönüle, bazen mazlum Bosnalı Müs-

lümanların yanında… Bir bakarsınız Karabağ’da 

Ermenilerle savaşan Azerbaycan Türklerinin, El-

çibey’in yanı başında... Kırım Türklerinin efsanevi 

lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’yla beraber 

Dünya Kırım Tatar Kurultayı’nda Kırım Türklerinin 

geleceğe dair ümitlerine ümit katmaktadır. Bir ba-

karsınız Bahçesaray’da bir başka gün Sivasto-

pol’dadır. Vatan sevgisinin vatan hasretinin büyük 

yazarı, Kırım’ın büyük evladı Cengiz Dağcı’nın Gur-

zuf köyündeki kabri başında dua etmektedir. Bir 

başka gün Balkan Türklüğünün şehit lideri Dr. 

Sadık Ahmet’in Gümülcine’deki Kahveci Mezarlı-

ğı’nda kabri başında ruhuna Fatihalar gönder-

mektedir.
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landık. Uzun mahkeme ve tutukluluk yılları esna-

sında hangi cezaevine nakledilsek Muhsin Yazıcı-

oğlu kendine has vefa duygusuyla bizi aradı, 

sordu. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı esnasında 

defalarca özel ziyaretinin yanında ne zaman batı il-

lerine gitse ne yapar eder yolunu tutuklu olduğu-

muz Eskişehir Cezaevi’ne düşürüp bizleri görme-

den Ankara’ya dönmezdi. Bir keresinde Lütfü Şeh-

suvaroğlu’nun bir şiirine de konu olan merhum 

Cemal Bölücek amcayla gelmişti. Muhsin Bey’in ba-

bası Halit amca o yıllarda Danimarka’da çalıştığı ve 

annesi Fidan ana da Elmalı Köyü’nde oturduğu için 

Cemal amca Muhsin Bey’e çocukluk yıllarından iti-

baren ortaokul ve liseyi Şarkışla’da yanında okut-

muş ve oğlu Hasan Bölücek’e, “Muhsin bizde kal-

sın, 3 kardeş olursunuz” demek alicenaplığını gös-

termişti. Sağlığında Muhsin Bey’i bir gölge gibi 

takip eder, nereye seyahate gitse yanından ayrıl-

mazdı. Bir keresinde de Hasan Bölücek ile ziyareti-

mize gelmiş, ziyaret mahallinde uzun uzun sohbet 

etmiştik.

Sonra 12 Eylül yılları… Bizden sonra onlar da 

demir parmaklıkların ardına düştüler. Uzun ayrılık 

yıllarından sonra ben 1985 senesinin Temmuz 

ayında Bartın Özel Tip Cezaevinden tahliye oldu-

ğumda ilk geçmiş olsun telgrafını Muhsin Yazıcıoğ-

lu’ndan almıştım. Kendisi de 8 Nisan 1987’de 

Mamak Cezaevi’nden tahliye oldu. Ben de Kahra-

manmaraş’tan Sivas’a geçmiş olsun ziyaretine git-

tim. O gün köyüne, ana babasının yanına gidecek-

miş. Bana da “gardaş beraber gidelim” dedi. Şar-

kışla’nın Elmalı Köyü’ne beraber gittik. Merhum 

Halit emminin ve merhume Fidan ananın evlerinde 

4-5 gün misafir oldum. Huzurlu ve bereketli sofra-

larında beraber oturduk. Benim kamu haklarından 

men kararım 1999 yılı Nisan ayına kadar devam et-

tiği için o dönemde herhangi bir politik faaliyetin 

içinde yer alamadım. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yla ebedi dostluk ve 

kardeşlik münasebetlerimiz hep devam etti. Gün 

geldi Kocatepe Camii’ndeki nikah merasimine ka-

tıldık. Gün geldi kayınpederinin ve yakınlarının ce-

nazelerine katıldık. Her vesile ile görüşüyorduk. En 

son şehadetinden kısa süre önce bir vesile ile gitti-

ğim Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bahçesinde 

karşılaştık. Odasına davet etti, milletvekili seçimle-

ri sürecindeki seyahatlerinden özellikle Türkiye’nin 

doğusu ve güneyindeki bazı vilayetlere yaptığı se-

yahatlerden ve bölge halkıyla temaslarından uzun 

uzun bahsetti. 

Meşum 25 Mart 2009 tarihindeki kazadan 

hemen 1-2 saat sonra gönlümüze bir mızrak gibi 

saplanan kara haberi aldık. Hemen Muhsin Bey’in 

kayınbiraderi ve benim Kahramanmaraş Lise-

si’nden dönem arkadaşım olan Kahramanmaraş 

milletvekili Nevzat Pakdil Bey’i aradım, telefonuna 

ulaşılamıyordu. Kahramanmaraş’tan daha sonra 

kendisi de rahmetli olan Ahmet Fatih Sayın karde-

şimiz beni telefonla aradı ve “Muhsin Yazıcıoğlu ve 

arkadaşlarını taşıyan helikopter Berit yaylası civa-

rında düştü ve hepsi de vefat etti” dedi. Daha 

kaza mahalline bile ulaşılamamıştı. Ama bu bilgiyi 

Ahmet Fatih Sayın nerden almıştı benim için hala 

muammadır. Şimdi merhumun kız kardeşine 

kulak verelim:

Oğul bu haber ne haberdir 

Yılan dağına kar yağmış 

Demir dağı duman almış 

Yazık oldu gençliğine 

Gurbet elde ziyan olmuş 

Dinmez akar gözüm yaşım 

Nerede dostum arkadaşım 

Ben gurbette kaybettim 

Dağ gibi kardaşım 

Gardaşıma götürün

Yoldaşıma götürün

Alın da bu destanı

Sırdaşıma götürün

Kendisi de rahmete kavuşan şair Dilaver Ce-

beci de sanki o günleri görmüş gibi Hasret şiirin-

de:

“Şu dumanlı doruklarda

Boz şahinler uçmaz gayrı

Gözelerden ağı çıkar 

Alperenler içmez gayrı.” ve devam ediyor:

“Bekleme ağlama beni çağırma

Tükendi dermanım gelemiyorum

Bu dağlar harami

Yollar ejderha

Yitirdim yönleri bulamıyorum.”



Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yla uzun yıllar 

süren dostluk kardeşliğimize rağmen 1990’lı yıl-

larda Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Ankara De-

deman Otelinde gerçekleştirdiği bir bilgi şölenin-

deki toplu fotoğraf, diğeri de 24.07.1999 tarihin-

de Ankara Gençlik Parkı nikah salonunda yan 

yana çekilmiş yalnızca iki fotoğrafımız vardır. Ben-

deniz, şair yazar Ali Akbaş ağabeyimizin değerli 

oğlu Emre Akbaş yeğenimin nikah şahidiyim, 

Muhsin Yazıcıoğlu da o tarihte özel kaleminde ça-

lışan Havva hanım kızımızın nikah şahidi.

Bir başka hatıra, Ülkü Ocakları Genel Başkan-

lığına seçildiğinde Eskişehir Cezaevi’nden gön-

derdiğim tebrik telgrafına 22.08.1977 tarihli ce-

vabi mektubu ve Ülkücü Gençlik Derneği Genel 

Merkezi’nin 2 Nisan 1978 tarihindeki olağanüstü 

kongresinden sonra 23 Nisan 1978 tarihinde gön-

derdiği, ekinde yönetime seçilen arkadaşların 

isim listesinin de olduğu ikinci bir mektup. Şimdi 

bunları değerli birer hatıra olarak saklıyorum.

Yine Muhsin Yazıcıoğlu’nun hemşerisi ve hepi-

mizin saygıdeğer ağabeyi, şair yazar Yavuz Bü-

lent Bakiler’in bir şiirini hatırlayalım; 

“Bizim türkümüzde gurbet var artık.

Hasret var, yürek var, toprak var balam

Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar

Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar

Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a 

kadar.”

Muhsin Yazıcıoğlu da yüreğini yakıp kavuran 

derin hasret duygularıyla Türk dünyasının ve 

gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar ko-

şuşturmakta, zulme uğrayanlara teselli, yetimle-

rin gözyaşlarına mendil olmaktadır. Onu bazen 

Bosna’da Ayvaz Dede şenliklerinde Balkan Türk-

lüğü ile gönül gönüle, bazen mazlum Bosnalı Müs-

lümanların yanında… Bir bakarsınız Karabağ’da 

Ermenilerle savaşan Azerbaycan Türklerinin, El-

çibey’in yanı başında... Kırım Türklerinin efsanevi 

lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’yla beraber 

Dünya Kırım Tatar Kurultayı’nda Kırım Türklerinin 

geleceğe dair ümitlerine ümit katmaktadır. Bir ba-

karsınız Bahçesaray’da bir başka gün Sivasto-

pol’dadır. Vatan sevgisinin vatan hasretinin büyük 

yazarı, Kırım’ın büyük evladı Cengiz Dağcı’nın Gur-

zuf köyündeki kabri başında dua etmektedir. Bir 

başka gün Balkan Türklüğünün şehit lideri Dr. 

Sadık Ahmet’in Gümülcine’deki Kahveci Mezarlı-

ğı’nda kabri başında ruhuna Fatihalar gönder-

mektedir.

1312
MART 2019 MART 2019

landık. Uzun mahkeme ve tutukluluk yılları esna-

sında hangi cezaevine nakledilsek Muhsin Yazıcı-

oğlu kendine has vefa duygusuyla bizi aradı, 

sordu. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı esnasında 

defalarca özel ziyaretinin yanında ne zaman batı il-

lerine gitse ne yapar eder yolunu tutuklu olduğu-

muz Eskişehir Cezaevi’ne düşürüp bizleri görme-

den Ankara’ya dönmezdi. Bir keresinde Lütfü Şeh-

suvaroğlu’nun bir şiirine de konu olan merhum 

Cemal Bölücek amcayla gelmişti. Muhsin Bey’in ba-

bası Halit amca o yıllarda Danimarka’da çalıştığı ve 

annesi Fidan ana da Elmalı Köyü’nde oturduğu için 

Cemal amca Muhsin Bey’e çocukluk yıllarından iti-

baren ortaokul ve liseyi Şarkışla’da yanında okut-

muş ve oğlu Hasan Bölücek’e, “Muhsin bizde kal-

sın, 3 kardeş olursunuz” demek alicenaplığını gös-

termişti. Sağlığında Muhsin Bey’i bir gölge gibi 

takip eder, nereye seyahate gitse yanından ayrıl-

mazdı. Bir keresinde de Hasan Bölücek ile ziyareti-

mize gelmiş, ziyaret mahallinde uzun uzun sohbet 

etmiştik.

Sonra 12 Eylül yılları… Bizden sonra onlar da 

demir parmaklıkların ardına düştüler. Uzun ayrılık 

yıllarından sonra ben 1985 senesinin Temmuz 

ayında Bartın Özel Tip Cezaevinden tahliye oldu-

ğumda ilk geçmiş olsun telgrafını Muhsin Yazıcıoğ-

lu’ndan almıştım. Kendisi de 8 Nisan 1987’de 

Mamak Cezaevi’nden tahliye oldu. Ben de Kahra-

manmaraş’tan Sivas’a geçmiş olsun ziyaretine git-

tim. O gün köyüne, ana babasının yanına gidecek-

miş. Bana da “gardaş beraber gidelim” dedi. Şar-

kışla’nın Elmalı Köyü’ne beraber gittik. Merhum 

Halit emminin ve merhume Fidan ananın evlerinde 

4-5 gün misafir oldum. Huzurlu ve bereketli sofra-

larında beraber oturduk. Benim kamu haklarından 

men kararım 1999 yılı Nisan ayına kadar devam et-

tiği için o dönemde herhangi bir politik faaliyetin 

içinde yer alamadım. 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yla ebedi dostluk ve 

kardeşlik münasebetlerimiz hep devam etti. Gün 

geldi Kocatepe Camii’ndeki nikah merasimine ka-

tıldık. Gün geldi kayınpederinin ve yakınlarının ce-

nazelerine katıldık. Her vesile ile görüşüyorduk. En 

son şehadetinden kısa süre önce bir vesile ile gitti-

ğim Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bahçesinde 

karşılaştık. Odasına davet etti, milletvekili seçimle-

ri sürecindeki seyahatlerinden özellikle Türkiye’nin 

doğusu ve güneyindeki bazı vilayetlere yaptığı se-

yahatlerden ve bölge halkıyla temaslarından uzun 

uzun bahsetti. 

Meşum 25 Mart 2009 tarihindeki kazadan 

hemen 1-2 saat sonra gönlümüze bir mızrak gibi 

saplanan kara haberi aldık. Hemen Muhsin Bey’in 

kayınbiraderi ve benim Kahramanmaraş Lise-

si’nden dönem arkadaşım olan Kahramanmaraş 

milletvekili Nevzat Pakdil Bey’i aradım, telefonuna 

ulaşılamıyordu. Kahramanmaraş’tan daha sonra 

kendisi de rahmetli olan Ahmet Fatih Sayın karde-

şimiz beni telefonla aradı ve “Muhsin Yazıcıoğlu ve 

arkadaşlarını taşıyan helikopter Berit yaylası civa-

rında düştü ve hepsi de vefat etti” dedi. Daha 

kaza mahalline bile ulaşılamamıştı. Ama bu bilgiyi 

Ahmet Fatih Sayın nerden almıştı benim için hala 

muammadır. Şimdi merhumun kız kardeşine 

kulak verelim:

Oğul bu haber ne haberdir 

Yılan dağına kar yağmış 

Demir dağı duman almış 

Yazık oldu gençliğine 

Gurbet elde ziyan olmuş 

Dinmez akar gözüm yaşım 

Nerede dostum arkadaşım 

Ben gurbette kaybettim 

Dağ gibi kardaşım 

Gardaşıma götürün
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“Bir dehlize varmış yollarım, gerçek:

Türkülerde gurbet, şarkılarda gam; 

Akşam var ömürde hudutsuz akşam;

Uçar gider ufuklara bir merâm,

Ağlar başucumda bir kanlı melek!” 

Yıllar sonra bir tarafları kopuk, yürekleri yaralı 

şekilde hayata tutunmaya çalışmışlardır. Ama bir-

çoğunun da ülkü denen nazlı geline derin aşkları 

her geçen gün daha da arttığı için, kaldıkları yer-

den yeni ufuklara doğru yürüyüşlerine devam et-

mişlerdir. Taa ki emr-i hak vakî olana kadar… 

Aziz okuyucu ve özellikle genç okuyucular;

Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin 10. yılında 

sonsuz rahmetle anarken, onun şahsında 70’li yıl-

ların ülkücü nesillerinin, 12 Eylül cellatlarının pen-

çesinde un ufak edilmek istenen ülkücü nesillerin 

bize ve özellikle günümüz gençliğine bıraktıkları 

sadece geçmişin kahramanca ve tertemiz bir ah-

lâkla yaşanmış hayat hikayeleri değildir. 

Bugün bizlerin Türk milletinin, İslam aleminin 

ve bütün bir insanlığın geleceğine dair yeni bir 

iman ve aşk medeniyetinin inşası için kahredici bir 

çalışma temposuyla çalışmak, hizmet etmek ve 

mücadele etmek mesuliyetimiz vardır. 

Unutmayalım ki yeryüzünde hiçbir büyük iş; 

yüreği yanmayan, çile çekmeyen insanlarca başa-

rılmış değildir. Her ülkü, her büyük hareket ancak 

ve yalnız büyük gönüllü insanların, gönülleri mu-

kaddes ülkü ateşiyle yangın yerine dönmüşlerin, 

inandığı dava uğruna her çeşit tehlikelere, alçak-

lıklara, tuzaklara karşı inanılmaz bir cesaretle karşı 

koymuşların, ömrü boyunca asla zaaf alameti gös-

termemiş, çilekeş ve kudretini hakikatten, Hakk’a 

inanmışlardan alan “büyük adamların” liderliği, ön-

derliğiyle başlatılmış ve başarılmıştır. İşte merhum 

Muhsin Yazıcıoğlu bu büyük mücadelenin müstes-

na şahsiyetlerinden birisidir.

Günümüzde Türk- İslam ülkücülüğünü, Alpe-

renliğini; Türklüğün, İslam âleminin ve bütün in-

sanlığın geleceğine dair bir iman ve aşk medeni-

yeti tasavvuru olarak düşünemiyorsanız paranız, 

bilginiz, teknolojiniz olmasına rağmen görgünüz, 

irfanınız, yol haritanız yoksa bugün altında yaşadı-

ğımız gökkubbeyi “kendi gökkubbemiz” yapan di-

namikleri bulamıyorsanız boşuna uğraşıyorsunuz 

demektir. 

Unutmayınız ki tarih ve yeryüzü kendi milli ben-

liğine sahip çıkamayan, bilgiyi rehber almayan, 

çağdaş bilgilerle mücehhez olmayan, ferdi planda 

ahlâktan millet planında adaletten uzaklaşan mil-

letlerin mezarlığıdır. Millet olarak ahlâk ve adalet-

ten, bilgiden uzak yaşarsak tarihte adı sanı yok 

olmuş nice toplumlar gibi Türk milleti olarak biz 

de -Allah göstermesin- önümüzdeki yüz yılda 

ancak arkeolojinin konusu oluruz.

Alemlere rahmet olarak gönderilen şanı yüce 

peygamberimizin bugünkü takipçileri günümüz in-

sanlığının hasret ve ümitle beklediği yeni bir iman 

ve aşk medeniyetinin ahlaki temellerini kuracak 

değerler üretebilmelidir. Ahmet Yesevilerin, Hacı 

Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, 

Mevlana gibi büyük ahlak kahramanları sizin ara-

nızdan çıkmalıdır.

Kutadgu Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacip’in, Me-

dünetül Fazıla’nın ( Erdemliler Şehri) yazarı Fara-

bi’nin torunları çağımız da hukukun üstünlüğüne 

tam manasıyla riayet eden hukuk devletini kura-

cak fikri, felsefi, ahlâki temelleri atabilmelidir. İbn-

i Sina’nın, Akşemseddin’in bugünkü torunları in-

sanların dûçar olduğu ruhi ve bedeni hastalıkların 

şifalarını bulacak büyük hekimler yetiştirebilmeli-

dir. 

Aranızdan yeni Aziz Sancarlar çıkarmalısınız. 

Dünyanın en başarılı sporcuları, musikişinasları, 

sanatkarları, mimarları, hekimleri, eğitimcileri, si-

yaset ve devlet adamları sizin aranızdan çıkmalı-

dır. Dünyanın birçok ülkesinin gençlerinin dudak-

larında Türk müziğinin engin nağmeleri terennüm 

edilmelidir. İnanıyoruz ki mazideki ihtişamından 

gelecekteki büyük hedefine mutlaka varacağına 

inandığımız büyük Türk milletinin tarihi tecrübele-

ri, medeniyet kurucu vasfı ile bunları başaracak 

kültürel genlere sahiptir. Siz isterseniz o bir hayal 

değildir ve yeryüzünde varlığınızın devamı biraz 

da bu hedeflere ulaşmamıza bağlıdır. Türk milleti, 

İslam âlemi ve bütün bir insanlık bizlerden bunu 

beklemektedir. İşte o zaman Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun şahsında büyük mücadele adamlarının ve 

Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar 

ülkücü şehitlerimizin ve bütün şühedanın ruhları 

şad olacaktır.
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köküyle barışık olmayan bir grup vesayetçi gene-

ralin millet iradesini hiçe sayarak vermiş olduğu 

muhtıraya muhatap olan siyasi iktidar bir “reculi-

yet” eksikliği ile cevap bile veremeyip istifa yoluna 

giderken, darbe heveslilerine karşı tek yürekli ses 

Muhsin Yazıcıoğlu’ndan yükselmişti: “Namlusunu 

millete çevirmiş tanka selam durmam!” Türki-

ye’deki Baas rejimi heveslilerine hitaben de “Evet 

Türkiye İran olmayacak, ama asla Suriye de olma-

yacaktır!” ikazında bulunmuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu, bütün gerçek ülkücü Türk 

milliyetçileri gibi dünyanın neresinde bir Türk 

zulme ve haksızlığa uğruyorsa, dünyanın neresin-

de bir Müslüman zulme ve haksızlığa uğruyorsa, 

dünyanın neresinde bir insan zulme ve haksızlığa 

uğruyorsa bütün gönlüyle ve varlığıyla onların ya-

nındadır. O; siyaseti ikbal için, mevki makam için, 

dünyalık için yapmamış, “halka hizmet Hakk’a hiz-

mettir” anlayışıyla yapmaya çalışmıştır. Onun kay-

bıyla gönlümüze dolan derin mahzunluğu dile ge-

tirmek için şu Erzincan türküsüne kulak verelim; 

Şu yüce dağları duman kaplamış 

Yine mi gurbetten kara haber var 

Seher vakti burda kimler ağlamış 

Çimenler üstünde gözyaşları var 

Gönlümüz gam alır böyle günlerde

Önüme çektiler bir siyah perde

Yar senin aşkınla tutuldum derde

Yine mi gurbetten kara haber var

Şair Ahmet Haşim “Melâli anlamayan nesle 

âşinâ değiliz.” der. Bizim neslimiz de sanki Birinci 

Cihan Harbi nesli gibi binlercesi şehit olmuş, bin-

lercesi tutsak olmuş, yüzlercesi 12 Eylül cellatla-

rından yakalarını kurtarabilmek için uzun yıllar ya-

bancı diyarlarda yaşamak zorunda kalmışlardır. 

Sonra esir kamplarından, cephelerden döner gibi 

dönüp geldiklerinde kimisi sevdiğini bulamamış, 

kimisi ana-babasının cenazesinde bulunamamış-

tır. Bu yılları A.Y ağmur Tunalı, Melâl Burcu’nda 

şöyle anlatır:
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renine yaklaşık 700.000 kişinin katıldığı tahmin 

ediliyor. Yazıcıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı 

kazadan 6 gün sonra vasiyeti üzerine Ankara’da 

bulunan Taceddin Dergahı’nda defnedildi. Taced-

din Dergahı, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mehmed 

Akif beyin kaldığı ve İstiklal Marşı’nın yazıldığı yer-

dir; manevi değeri yüksektir. Vefatının ardından 

birçok caddeye, bulvara, parka ismi verilmiştir. 

Helikopter kazasının kaza süsü verilmiş planlı 

bir cinayet, suikast olduğu yönünde ciddi bilgiler 

ve bulgular/şüpheler mevcuttur. Köylülerin be-

yanlarına rağmen arama kurtarma ekiplerinin bi-

linçli olarak yanlış yere yönlendirildiği de apaçık 

ortadadır. Helikopterde bulunan İHA muhabiri 

İsmail Güneş’in 112 acil servisle 20 dakika bo-

yunca yaptığı görüşmeye rağmen yer tespiti ya-

pılamaması da teknolojiye rağmen ayrı bir mu-

ammadır. İsmail Güneş’in cesedi bulunduktan 

sonra çenesinin kırık olduğu otopsi raporunda yer 

almıştır; kırık çene ile telefon görüşmesi yapmak 

hele hele düzgün konuşmak mümkün değilken 

onun dövülerek öldürüldüğü iddiası da gündem-

de öne çıkmıştır. Ölen kişilerin kanlarında otopsi 

sonucuna göre karbonmonoksit tespit edilmiştir. 

Helikopterin beyni olarak nitelendirilen karakutu 

ve yer tespiti yapmaya yardımcı olaracak GPRS ci-

hazının asker kıyafetli kişilerce helikopterden sö-

küldüğü, video görüntüleriyle basına düşmüştür. 

2 savaş uçağının oluşturduğu türbülansla heli-

kopterin düştüğü tahmin ediliyor. Muhsin Yazıcı-

oğlu, daha öncede birkaç kere çeşitli şüpheli ka-

zalar atlatmış, hafif sıyrıklarla kurtulmuştu.

Helikopter düştükten yaklaşık iki buçuk saat 

sonra 300 metre yakınına bir Skorsky helikopter 

iniyor; buradan kalkan Skorsky’nin daha sonra 

Kıbrıs’a indiği tespit edilmiştir. Bu helikopterdeki 

kişilerin NATO’da görevli özel kuvvetler olduğu 

iddia ediliyor. Yazıcıoğlu’nun cesedi helikopterden 

30 metre ötede; gazeteci İsmail Güneş’in cesedi 

de 600 metre ötede bulunmuştur.

Fikirleri ve Siyaset Tarzı

Muhsin Yazıcıoğlu’nun 1975 yılında Ülkü 

Ocaklarında görev almasıyla birlikte ülkücü hare-

ketin söylemleri daha bir İslami çizgiye kaymış/ 

dönüşmüştür. ‘‘Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı 

kadar Müslümanız’’, ‘‘Kanımız aksa da zafer 

islam’ın olacaktır’’, ‘‘Çağrımız İslam’da dirilişedir’’ 

sloganları halk arasında Ülkü Ocaklarına olan 

sempatiyi artırmıştır. Nurettin Topçu, Erol Gün-

gör, Necip Fazıl ve S. Ahmed Arvasi ile ülkücü ha-

reketin İslami yönü ön plana çıkmaya başlamış; 

MSP (Milli Selamet Partisi; bugünkü SP) tabanı 

MHP’ye sıcak bakmaya başlamıştır. Bu dönüşüm-

de Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber Lütfi Şehsuva-

roğlu’nun da önemli payı vardır. Onların etkisi, ka-

rarları ve çalışmalarıyla ocaklarda din dersleri ve 

Kur’an öğretimi yapılmaktaydı.
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Kısa Hayat Hikayesi 

Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas ili, Şarkış-

la ilçesi, Elmalı köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu 

olarak doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Şarkışla’da 

yaptı. Dernek/ teşkilatçılık çalışmalarına, 14 yaşın-

da iken 1968 yılında başlamış; o yıllarda Şarkış-

la’da ‘‘Genç Ülkücüler’’ (Ülkü Ocakları) hareketine 

katılmıştır. Küçük yaşlardan itibaren milletine ve 

Türk İslam dünyasına hizmet etme, faydalı olma 

gayesi gütmüştür. Yükseköğrenimini yapmak 

üzere 1972 yılında Ankara’ya gelmiş; Ankara Üni-

versitesi Veterinerlik fakültesinde yükseköğrenimi-

ni tamamlamıştır.

Üniversite öğrenciliği yıllarında, Ankara’da Ülkü 

Ocakları genel merkezinde görevler aldı. Ülkü 

Ocakları genel başkan yardımcılığı görevine kadar 

yükselen Yazıcıoğlu, ülkede sağ-sol çatışmalarının 

yaşandığı ve şiddetin gittikçe tırmandığı zor yıllar-

da 1977-1978 yıllarında Ülkü Ocakları genel baş-

kanlığı yapmıştır. O, ülkücü hareketin efsanevi re-

islerinden, liderlerindendi; etkisi ve saygınlığı yük-

sekti. Aynı zamanda MHP’de genel başkan müşa-

virliği yapmıştır.

1980 ihtilalinde Muhsin Yazıcıoğlu da tutuklan-

mış ve cezaevine girmişti. Muhsin Yazıcıoğlu, 12 

Eylül 1980’den sonra MHP ve Ülkücü kuruluşlar da-

vası kapsamında yargılanmış ve 5,5 yılı hücrede 

olmak üzere toplam 7,5 yıl Mamak cezaevinde tu-

tuklu kalmıştır; hakkındaki suçlamalar ispatlana-

mamış, ceza almamış ve serbest bırakılmıştır. Ni-

hayetinde 7,5 yıl hapiste suçsuz yere yatmış, dev-

lete ve millete küsmemiştir. Yazıcıoğlu, devlet ve 

millet sevgisi yüksek bir şahsiyetti. Hapiste iken 

çokça okudu, düşündü ve yazdı. Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun şairlik yönü de vardır, hapisteyken şiirler yaz-

mıştır. Çokça bilinen ‘‘Üşüyorum’’ adlı şiiri, hapis yıl-

larında yazdığı bir şiirdir. 

Hapisten çıktıktan sonra siyasete mesafeli dur-

muş; tutuklu Ülkücülere ve onların ailelerine eko-

nomik ve sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla 

kurulan SOGEV’in (Sosyal Yardım ve Güvenlik 

Vakfı) başkanlığına getirilmiştir. Ülkücü camia üze-

rindeki etkisi ve ona duyulan sevgi ve saygı nede-

niyle yoğun istek üzerine 1987 yılında MÇP’den si-

yasete girmiş; MÇP’de genel sekreter yardımcılığı 

görevinde bulunmuştur. 1991 seçimlerinde üç par-

tinin (RP, MÇP, IDP) ittifak yaptığı seçimler sonu-

cunda Sivas milletvekili olarak, (‘‘O, inançlarınızı 

meclise taşıyacak’’ sloganıyla) meclise girmiştir. 

1992 yılında fikirleri ve icraatları nedeniyle 

MÇP’den ayrılmak durumunda kaldı ve yaklaşık 1 

sene sonra BBP’yi kurdu. BBP genel başkanlık se-

çimlerinde tekrar tekrar genel başkan seçildi ve 

görevine devam etti.

Vefatı

25 Mart 2009 tarihinde, seçim çalışmaları yü-

rütürken, Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesi açıkla-

rında Keş dağlarında bir helikopter kazasında(?) 

helikopterde bulunan 5 arkadaşıyla birlikte hayat-

larını kaybettiler. Kahramanmaraş mitinginden 

Yozgat Yerköy mitingine gitmek üzere havada yol 

alırken halen aydınlatılamayan sebeplerden dola-

yı helikopterinin düşmesi/ düşürülmesi sonucun-

da vefat etti. Muhsin Yazıcıoğlu, milletine hizmete 

adadığı ömrünü milletine hizmet için yaptığı 

seçim çalışmaları sürecinde yitirmiştir. Ülkemizde, 

belki de dünyada, seçim çalışmaları sırasında 

vefat eden ilk liderdir.

Kazadan 48 saat sonra Kurudere Kanlıçukur 

denilen bölgede köylülerin helikoptere ulaşmasıy-

la helikopterdeki herkesin cansız, karlar içinde 

donmuş bedenleri bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu 

için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi; cenaze tö-
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renine yaklaşık 700.000 kişinin katıldığı tahmin 
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Türkeş’in, ‘‘İslam birliği diye bir davamız yok-

tur’’ sözü ciddi bir kırılma noktasıdır. Yazıcıoğlu, 

‘‘Böyle bir söz eden kişi, benim liderim olamaz; ka-

nımız aksa da zafer İslam’ındır, çağrımız İslam’da 

dirilişedir; bizim çizgimizde bir sapma yoktur. 

Bizim milliyetçilik anlayışımız, İslam’la yoğrul-

muştur. Hz. Peygamber, kişi kavmini sevmekten 

dolayı kınanamaz buyurmuştu; İslami ölçülerde 

milliyetçiyiz… Niye şehit verdik? Ezan susmasın 

diye, bayrak inmesin diye!’’ Yazıcıoğlu’nun bu söy-

lemleri, parti içindeki rahatsızlığı giderek artırı-

yordu. Yazıcıoğlu ve arkadaşları, İslami söylemle-

riyle partiden ayrışmaya başlamıştı. Parti ise dev-

letçi, seküler/ laik bir hale dönüşmeye başlamıştı. 

Benzeri bir ayrışma/ farklılık Ülkü Ocaklarında ve 

tabanda da başlamıştı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları, 

‘‘şeriatçı’’ olarak nitelendiriliyorlardı. Partiye 

emekli askerler giriyor ve ağırlıkları artıyordu; 

bunlar, MKYK’yı da etkiliyordu. Emekli askerler la-

iklik vurgusu yapıyor, Atatürkçü söylemleri ön 

plana alıyorlardı.

1992 seçimlerinden sonra DYP – SHP koalis-

yonu kurulmuştu; mecliste güven oylaması yapı-

lacaktı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları SHP’ye tepki ola-

rak (PKK’ya yakın düşünceye sahip olan bir parti-

nin vekilleri SHP içinde idiler, ittifak yapmışlardı) 

güvenoyu vermek istemiyorlardı ancak Türkeş, 

diğer parti liderleriyle yaptığı görüşmelerden 

sonra MHP’nin güvenoyu vereceğini ilan etmişti. 

Yazıcıoğlu, buna itiraz ediyordu. Parti içinde du-

rumun istişare ile değerlendirilmesini istiyorlardı 

ancak Türkeş buna yanaşmıyordu. Bazı Ülkü 

ocakları da güvenoyu verilmemesi yanlısı olduk-

larını açıklıyorlardı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları ile 

parti yönetiminin arası açılıyordu, dışlanmaya baş-

lamışlardı. O yıllarda Çekiç Güç denilen ABD as-

kerlerinin Irak Savaşı nedeniyle Türkiye’de bu-

lunmalarının süresinin uzatılması konusunda da 

Yazıcıoğlu ve arkadaşları partiden farklı düşün-

müş ve davranmışlardır.

Hapisteki ülkücülerin gayretleriyle ve onlara 

destek olan dışarıdaki ülkücülerin çalışmalarıyla 

Bizim Dergah dergisi kurulmuş, yayın hayatına 

girmişti. Bizim Dergah, Bizim Ocak dergisinden 

ayrı daha İslami çizgide yayınlar yapıyor; 

MHP’nin bazı politikalarını eleştiriyordu. Bizim 

Ocak, MHP çizgisinde idi. Ülkü Ocaklılar, Bizim 

Dergah dergisini basmış ve çalışanlarını darp et-

miştir; bu olay, bardağı taşıran son damla olarak 

görülmüştür. Yazıcıoğlu, arkadaşları ve Yusufiye-

liler özür bekliyorlardı ancak özür gelmiyordu. 

Dava için mücadele etmiş, hapis yatmış olanlara 

İslami söylemleri ve parti politikalarını eleştirme-

leri nedeniyle baskılar artmıştı. Bizim Dergah; 

Muhsin Yazıcıoğlu kontrolünde, etkisinde değildi; 

buna rağmen onlar da dışlanıyordu ve Yazıcıoğlu 

ve arkadaşları buna da tepki gösteriyorlardı. 

1990 yılında Tempo dergisi, kapağında, Tür-

keş ile Yazıcıoğlu’nu gösterip halef-selef başlığı at-

mıştı. Yazıcıoğlu, böyle bir niyetinin olmadığını 

Türkeş’e beyan etmiştir. Bütün bu ayrılıkların ve 

farklılıkların neticesinde birbirinden gittikçe ayrı-

şan iki kanat vardı; o dönemde MHP’nin genel 

sekreteri olan Devlet Bahçeli, Yazıcıoğlu ve onun 

gibi düşünenlere ‘‘Sizinle siyasi birlikteliğimiz artık 

bitmiştir’’ demiştir. Yazıcıoğlu, Türkeş’le görüş-

meyi denemişse de bu görüşme için engeller çı-

karılmıştır.

Yazıcıoğlu’nun Ankara’da Ülkü Ocaklarının dü-

zenlediği bir programda ülkücü gençlik, ona karşı 

bazı provokasyonlar ve tepki hareketleri yapmış-

tı. Uzlaşı çabaları fayda vermiyordu. Türkeş, parti 

içinde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına görev verme-

meye, verdirtmemeye başlamıştı. Nihayet 7 Tem-

muz 1992’de Yazıcıoğlu ve arkadaşları (13 kişi) 

MHP’den ayrıldılar. Bu ayrılış, ‘‘Türk İslam düşün-

cesindekiler (dini düşünenler) partiden ayrıldılar’’ 

diye lanse edildi; bunların o zaman RP’ye katıl-

maları bekleniyordu ancak RP ile de fikri farklılık-

lar vardı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları ülkenin birçok 

yerini dolaşarak ayrılma sebeplerini, amaçlarını 

anlattılar; tabana haklılıklarını anlatmaya çalışı-

yorlardı; bir dernek, sivil toplum kuruluşu kurma 

düşüncesiyle yeni bir parti kurma düşüncesi ara-

sında gidip geliyorlardı.

Yazıcıoğlu, hiçbir zaman asla ‘‘Ben ülkücü de-

ğilim, ülkücülükten ayrıldım’’ dememiştir; ‘‘parti-

den ayrıldım; artık aynı görüşleri paylaşmıyoruz’’, 

diyordu. MÇP’de parti içi sorunlar birikmiş, çözül-

memiş ve ayrışma gerçekleşmişti. Yazıcıoğlu, isti-
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MHP içerisinde birbirinden ayrılan farklı ideolo-

jik anlayışlar, farklı milliyetçilik anlayışına sahip ki-

şiler vardı ve bunlar tam bir uyum ve birlik içinde 

değillerdi. Örneğin H. Nihal Atsız, ‘‘Bozkurtçular 

grubu’’ olarak bilinen grubun başında idi, yazar ve 

fikir öncüsü idi. Ülkü Ocaklarının sembolü, onların 

etkisiyle ‘‘hilal içinde kurt’’ olmuştur. Atsızcılar 

grubu MHP’nin adının ‘‘Ulusal Birlik Partisi’’ olması-

nı istiyordu. Bunların yanı sıra bir de Osman Yüksel 

Serdengeçti grubu vardı; bunlar Osmanlıcı, daha 

İslami fikirlere sahip ülkücülerdi. MHP’nin amble-

mini hem Türklüğü hem İslam’ı temsil ettiği düşü-

nülen ‘‘Üç hilal’’i simge olarak isteyen Osman Yük-

sel Serdengeçti ve Alparslan Türkeş grubu olmuş-

tur. Çok geçmeden Ulusalcı-sosyalist milliyetçiler, 

İslami söylemler nedeniyle MHP’den ayrıldılar. Aynı 

şekilde Atsız da MHP’den ve Türkeş’ten uzaklaştı. 

Atsız, İslam’ı Arap dini olarak görüyor; Kur’an’ın 

Hz. Muhammed’in sözleri olduğunu iddia ediyor-

du; Şamanist bir dernek kurmuştu.

1980 ihtilali ile siyasi partiler kapatılmış ve siya-

si faaliyetler yasaklanmıştır. Sağ-sol çatışmasına ka-

rışan herkes tutuklanmaya başlamış, kaçabilenler 

yurt dışına kaçmışlardır. MHP’li ve Ülkücülerin bir 

kısmı yurt dışına çıkmış, önemli bir kısmı hapislere 

atılmıştı. Hapiste bulunan Ülkücüler çok sert, acı-

mazsız muamelelere maruz kalıyorlardı. İhtilali 

takip eden süreçte, devletten ummadıkları şekilde 

bir tepki alan, tutuklanan, işkencelere maruz kalan 

ve bazıları idam edilen ülkücülerin, devlet ve siya-

setle ilgili fikirleri önce kendi iç dünyalarında ve ara-

larında sorgulanmaya başlanmış, fikirlerde deği-

şim başlamıştır. Hapiste daha fazla okuma ve dü-

şünme imkanı bulan Ülkücüler, partiyi ve siyase-

ti/düzeni sorgulamaya başlamışlardır. Hapisteki Ül-

kücüler, ‘’Taş Medreseliler, Yusufiye Mektebi’’ ola-

rak adlandırılıyordu. Ülkücüler, hapsi eğitim yuva-

sına dönüştürmüşlerdi. Ülkücü fikrin cefası hapiste 

fazlasıyla çekiliyordu.

1980 ihtilali ile sonrasında siyasi yasakların 

kalkmasının ardından Ülkücü hareketin partisi ola-

rak bilinen MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi) kuruldu; 

beyaz bir hilal ve etrafında 9 yıldızlı amblemiyle Tür-

keş’in 9 ışık doktrini, partinin temel ilkeleri olmuş-

tu. MÇP’nin kurucuları arasında, kurucu kadrosun-

da hapis yatmış, cefa çekmiş fazla ülkücü yoktu; 

daha sonra hapisten çıkan bazı ülkücüler ve Tür-

keş MÇP’ye katılmış kısa sürede Türkeş, tekrar 

partinin başına geçmiştir. 

İhtilal sonrasında dağılan, siyasete ve ocaklara 

mesafeli davranan ülkücüleri bir araya getir-

mek/tekrar toparlamak için camia üzerinde büyük 

etkisi olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun MHP’ye üye ol-

ması teklifi götürüldü; o da millete hizmet anlayışı 

ile ‘‘Gönül seferberliği başlatıyoruz; nerde kalmış-

tık!’’ diyerek daveti kabul etti. Ancak ihtilal sonra-

sında kurulan MÇP kadrolarında daha ziyade 

asker kökenli, devletçi, statükoya bağlı kişiler et-

kili idiler. Parti içinde Yazıcıoğlu’nun varlığı istense 

de fikirleri ve icraatları, özellikle askeri kökenli ve 

seküler/laik düşünen ülkücülerce pek kabul gör-

müyordu. Mesela Yazıcıoğlu’nun desteklediği 

veya onu destekleyen delegelerin MKYK’de temsil 

edilmeleri/ bulunmaları, seçilmeleri istenmiyordu, 

engelleniyordu; seçimlere aday olarak gösterilmi-

yorlardı parti yönetimi tarafından. Yazıcıoğlu gibi 

düşünenlere göre parti din dışı, seküler çizgiye ka-

yıyordu; bu yönde eleştiriler yapılmakta idi. Buna 

karşı Yazıcıoğlu’nun partiyi ve ocakları dervişler 

tekkesine dönüştürdüğü söyleniyordu.

1991 seçimleri yaklaşırken MHP’nin İslami söy-

lemi olan milli çizgideki diğer partilerle işbirliği 

yapma fikri ön plana çıkmış; MÇP, IDP (Islahatçı 

Demokrasi Partisi) ile RP (Refah Partisi; bugünkü 

Saadet Partisi) arasında yakınlaşma olmuş ve bir 

üçlü ittifak kurulmuş; seçim sonuçlarına göre bu it-

tifak, meclise 62 milletvekili ile girmiştir. 40’ı RP’li, 

19’u MÇP’li, 3’ü IDP’li… Muhsin Yazıcıoğlu da vekil 

olarak mecliste idi ve milli ve İslami düşünceye ve 

söylemlere sahip olan partilerin yaptığı ittifakın 

seçim sonrasında da devamı etmesini istiyor, 

bunun için çalışıyor ve fikirler beyan ediyordu. 

Ancak Türkeş’in çıkışlarıyla ittifaktan ilk ayrılan 

parti, MÇP oldu. Yazıcıoğlu, zaman zaman parti 

içinde İslami söylemlerine devam ediyordu. Parti 

içinde Türkeş’in ağırlılığı ve hakimiyeti/ lider sulta-

sı fazla idi; Türkeş’in asker olması disiplin ve kont-

rolü elde tutuyordu; parti içi disiplin bunu gerekti-

riyordu; Yazıcıoğlu’nun söylemleri havada kalıyor-

du.



Türkeş’in, ‘‘İslam birliği diye bir davamız yok-

tur’’ sözü ciddi bir kırılma noktasıdır. Yazıcıoğlu, 

‘‘Böyle bir söz eden kişi, benim liderim olamaz; ka-

nımız aksa da zafer İslam’ındır, çağrımız İslam’da 

dirilişedir; bizim çizgimizde bir sapma yoktur. 

Bizim milliyetçilik anlayışımız, İslam’la yoğrul-

muştur. Hz. Peygamber, kişi kavmini sevmekten 

dolayı kınanamaz buyurmuştu; İslami ölçülerde 

milliyetçiyiz… Niye şehit verdik? Ezan susmasın 

diye, bayrak inmesin diye!’’ Yazıcıoğlu’nun bu söy-

lemleri, parti içindeki rahatsızlığı giderek artırı-

yordu. Yazıcıoğlu ve arkadaşları, İslami söylemle-

riyle partiden ayrışmaya başlamıştı. Parti ise dev-

letçi, seküler/ laik bir hale dönüşmeye başlamıştı. 

Benzeri bir ayrışma/ farklılık Ülkü Ocaklarında ve 

tabanda da başlamıştı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları, 

‘‘şeriatçı’’ olarak nitelendiriliyorlardı. Partiye 

emekli askerler giriyor ve ağırlıkları artıyordu; 

bunlar, MKYK’yı da etkiliyordu. Emekli askerler la-

iklik vurgusu yapıyor, Atatürkçü söylemleri ön 

plana alıyorlardı.

1992 seçimlerinden sonra DYP – SHP koalis-

yonu kurulmuştu; mecliste güven oylaması yapı-

lacaktı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları SHP’ye tepki ola-

rak (PKK’ya yakın düşünceye sahip olan bir parti-

nin vekilleri SHP içinde idiler, ittifak yapmışlardı) 

güvenoyu vermek istemiyorlardı ancak Türkeş, 

diğer parti liderleriyle yaptığı görüşmelerden 

sonra MHP’nin güvenoyu vereceğini ilan etmişti. 

Yazıcıoğlu, buna itiraz ediyordu. Parti içinde du-

rumun istişare ile değerlendirilmesini istiyorlardı 

ancak Türkeş buna yanaşmıyordu. Bazı Ülkü 

ocakları da güvenoyu verilmemesi yanlısı olduk-

larını açıklıyorlardı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları ile 

parti yönetiminin arası açılıyordu, dışlanmaya baş-

lamışlardı. O yıllarda Çekiç Güç denilen ABD as-

kerlerinin Irak Savaşı nedeniyle Türkiye’de bu-

lunmalarının süresinin uzatılması konusunda da 

Yazıcıoğlu ve arkadaşları partiden farklı düşün-

müş ve davranmışlardır.

Hapisteki ülkücülerin gayretleriyle ve onlara 

destek olan dışarıdaki ülkücülerin çalışmalarıyla 

Bizim Dergah dergisi kurulmuş, yayın hayatına 

girmişti. Bizim Dergah, Bizim Ocak dergisinden 

ayrı daha İslami çizgide yayınlar yapıyor; 

MHP’nin bazı politikalarını eleştiriyordu. Bizim 

Ocak, MHP çizgisinde idi. Ülkü Ocaklılar, Bizim 

Dergah dergisini basmış ve çalışanlarını darp et-

miştir; bu olay, bardağı taşıran son damla olarak 

görülmüştür. Yazıcıoğlu, arkadaşları ve Yusufiye-

liler özür bekliyorlardı ancak özür gelmiyordu. 

Dava için mücadele etmiş, hapis yatmış olanlara 

İslami söylemleri ve parti politikalarını eleştirme-

leri nedeniyle baskılar artmıştı. Bizim Dergah; 

Muhsin Yazıcıoğlu kontrolünde, etkisinde değildi; 

buna rağmen onlar da dışlanıyordu ve Yazıcıoğlu 

ve arkadaşları buna da tepki gösteriyorlardı. 

1990 yılında Tempo dergisi, kapağında, Tür-

keş ile Yazıcıoğlu’nu gösterip halef-selef başlığı at-

mıştı. Yazıcıoğlu, böyle bir niyetinin olmadığını 

Türkeş’e beyan etmiştir. Bütün bu ayrılıkların ve 

farklılıkların neticesinde birbirinden gittikçe ayrı-

şan iki kanat vardı; o dönemde MHP’nin genel 

sekreteri olan Devlet Bahçeli, Yazıcıoğlu ve onun 

gibi düşünenlere ‘‘Sizinle siyasi birlikteliğimiz artık 

bitmiştir’’ demiştir. Yazıcıoğlu, Türkeş’le görüş-

meyi denemişse de bu görüşme için engeller çı-

karılmıştır.

Yazıcıoğlu’nun Ankara’da Ülkü Ocaklarının dü-

zenlediği bir programda ülkücü gençlik, ona karşı 

bazı provokasyonlar ve tepki hareketleri yapmış-

tı. Uzlaşı çabaları fayda vermiyordu. Türkeş, parti 

içinde Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına görev verme-

meye, verdirtmemeye başlamıştı. Nihayet 7 Tem-

muz 1992’de Yazıcıoğlu ve arkadaşları (13 kişi) 

MHP’den ayrıldılar. Bu ayrılış, ‘‘Türk İslam düşün-

cesindekiler (dini düşünenler) partiden ayrıldılar’’ 

diye lanse edildi; bunların o zaman RP’ye katıl-

maları bekleniyordu ancak RP ile de fikri farklılık-

lar vardı. Yazıcıoğlu ve arkadaşları ülkenin birçok 

yerini dolaşarak ayrılma sebeplerini, amaçlarını 

anlattılar; tabana haklılıklarını anlatmaya çalışı-

yorlardı; bir dernek, sivil toplum kuruluşu kurma 

düşüncesiyle yeni bir parti kurma düşüncesi ara-

sında gidip geliyorlardı.

Yazıcıoğlu, hiçbir zaman asla ‘‘Ben ülkücü de-

ğilim, ülkücülükten ayrıldım’’ dememiştir; ‘‘parti-

den ayrıldım; artık aynı görüşleri paylaşmıyoruz’’, 

diyordu. MÇP’de parti içi sorunlar birikmiş, çözül-

memiş ve ayrışma gerçekleşmişti. Yazıcıoğlu, isti-
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MHP içerisinde birbirinden ayrılan farklı ideolo-

jik anlayışlar, farklı milliyetçilik anlayışına sahip ki-

şiler vardı ve bunlar tam bir uyum ve birlik içinde 

değillerdi. Örneğin H. Nihal Atsız, ‘‘Bozkurtçular 

grubu’’ olarak bilinen grubun başında idi, yazar ve 

fikir öncüsü idi. Ülkü Ocaklarının sembolü, onların 

etkisiyle ‘‘hilal içinde kurt’’ olmuştur. Atsızcılar 

grubu MHP’nin adının ‘‘Ulusal Birlik Partisi’’ olması-

nı istiyordu. Bunların yanı sıra bir de Osman Yüksel 

Serdengeçti grubu vardı; bunlar Osmanlıcı, daha 

İslami fikirlere sahip ülkücülerdi. MHP’nin amble-

mini hem Türklüğü hem İslam’ı temsil ettiği düşü-

nülen ‘‘Üç hilal’’i simge olarak isteyen Osman Yük-

sel Serdengeçti ve Alparslan Türkeş grubu olmuş-

tur. Çok geçmeden Ulusalcı-sosyalist milliyetçiler, 

İslami söylemler nedeniyle MHP’den ayrıldılar. Aynı 

şekilde Atsız da MHP’den ve Türkeş’ten uzaklaştı. 

Atsız, İslam’ı Arap dini olarak görüyor; Kur’an’ın 

Hz. Muhammed’in sözleri olduğunu iddia ediyor-

du; Şamanist bir dernek kurmuştu.

1980 ihtilali ile siyasi partiler kapatılmış ve siya-

si faaliyetler yasaklanmıştır. Sağ-sol çatışmasına ka-

rışan herkes tutuklanmaya başlamış, kaçabilenler 

yurt dışına kaçmışlardır. MHP’li ve Ülkücülerin bir 

kısmı yurt dışına çıkmış, önemli bir kısmı hapislere 

atılmıştı. Hapiste bulunan Ülkücüler çok sert, acı-

mazsız muamelelere maruz kalıyorlardı. İhtilali 

takip eden süreçte, devletten ummadıkları şekilde 

bir tepki alan, tutuklanan, işkencelere maruz kalan 

ve bazıları idam edilen ülkücülerin, devlet ve siya-

setle ilgili fikirleri önce kendi iç dünyalarında ve ara-

larında sorgulanmaya başlanmış, fikirlerde deği-

şim başlamıştır. Hapiste daha fazla okuma ve dü-

şünme imkanı bulan Ülkücüler, partiyi ve siyase-

ti/düzeni sorgulamaya başlamışlardır. Hapisteki Ül-

kücüler, ‘’Taş Medreseliler, Yusufiye Mektebi’’ ola-

rak adlandırılıyordu. Ülkücüler, hapsi eğitim yuva-

sına dönüştürmüşlerdi. Ülkücü fikrin cefası hapiste 

fazlasıyla çekiliyordu.

1980 ihtilali ile sonrasında siyasi yasakların 

kalkmasının ardından Ülkücü hareketin partisi ola-

rak bilinen MÇP (Milliyetçi Çalışma Partisi) kuruldu; 

beyaz bir hilal ve etrafında 9 yıldızlı amblemiyle Tür-

keş’in 9 ışık doktrini, partinin temel ilkeleri olmuş-

tu. MÇP’nin kurucuları arasında, kurucu kadrosun-

da hapis yatmış, cefa çekmiş fazla ülkücü yoktu; 

daha sonra hapisten çıkan bazı ülkücüler ve Tür-

keş MÇP’ye katılmış kısa sürede Türkeş, tekrar 

partinin başına geçmiştir. 

İhtilal sonrasında dağılan, siyasete ve ocaklara 

mesafeli davranan ülkücüleri bir araya getir-

mek/tekrar toparlamak için camia üzerinde büyük 

etkisi olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun MHP’ye üye ol-

ması teklifi götürüldü; o da millete hizmet anlayışı 

ile ‘‘Gönül seferberliği başlatıyoruz; nerde kalmış-

tık!’’ diyerek daveti kabul etti. Ancak ihtilal sonra-

sında kurulan MÇP kadrolarında daha ziyade 

asker kökenli, devletçi, statükoya bağlı kişiler et-

kili idiler. Parti içinde Yazıcıoğlu’nun varlığı istense 

de fikirleri ve icraatları, özellikle askeri kökenli ve 

seküler/laik düşünen ülkücülerce pek kabul gör-

müyordu. Mesela Yazıcıoğlu’nun desteklediği 

veya onu destekleyen delegelerin MKYK’de temsil 

edilmeleri/ bulunmaları, seçilmeleri istenmiyordu, 

engelleniyordu; seçimlere aday olarak gösterilmi-

yorlardı parti yönetimi tarafından. Yazıcıoğlu gibi 

düşünenlere göre parti din dışı, seküler çizgiye ka-

yıyordu; bu yönde eleştiriler yapılmakta idi. Buna 

karşı Yazıcıoğlu’nun partiyi ve ocakları dervişler 

tekkesine dönüştürdüğü söyleniyordu.

1991 seçimleri yaklaşırken MHP’nin İslami söy-

lemi olan milli çizgideki diğer partilerle işbirliği 

yapma fikri ön plana çıkmış; MÇP, IDP (Islahatçı 

Demokrasi Partisi) ile RP (Refah Partisi; bugünkü 

Saadet Partisi) arasında yakınlaşma olmuş ve bir 

üçlü ittifak kurulmuş; seçim sonuçlarına göre bu it-

tifak, meclise 62 milletvekili ile girmiştir. 40’ı RP’li, 

19’u MÇP’li, 3’ü IDP’li… Muhsin Yazıcıoğlu da vekil 

olarak mecliste idi ve milli ve İslami düşünceye ve 

söylemlere sahip olan partilerin yaptığı ittifakın 

seçim sonrasında da devamı etmesini istiyor, 

bunun için çalışıyor ve fikirler beyan ediyordu. 

Ancak Türkeş’in çıkışlarıyla ittifaktan ilk ayrılan 

parti, MÇP oldu. Yazıcıoğlu, zaman zaman parti 

içinde İslami söylemlerine devam ediyordu. Parti 

içinde Türkeş’in ağırlılığı ve hakimiyeti/ lider sulta-

sı fazla idi; Türkeş’in asker olması disiplin ve kont-

rolü elde tutuyordu; parti içi disiplin bunu gerekti-

riyordu; Yazıcıoğlu’nun söylemleri havada kalıyor-

du.



duğu dost ve akraba topluluklarla ilişkilerimizin 

geliştirilmesini istiyordu. Bu düşüncelerle Çeçe-

nistan, Bosna ve Filistin için yardım kampanyaları 

yürütülmesine destek olmuştur. 

Muhsin Yazıcıoğlu, 1990’lı yılların başından iti-

baren ABD’nin, ona bağlı askeri güç olan Çekiç 

Güç’ün Kuzey Irak’a ve ülkemize yerleşmesiyle 

terör olaylarının arttığını belirtiyor, Çekiç Güç’ün 

varlığına karşı çıkıyordu. ABD’nin müttefikliğe sığ-

mayan işler yaptığını o dönemde görmüş ve söy-

lemiştir.

Basın-yayın, parti faaliyetlerine ve Muhsin Ya-

zıcıoğlu’na yer vermiyordu. BBP, 1995 mahalli se-

çimlerinde istenen oy oranı yakalayamadı; halkın 

BBP’ye büyük sevgisi ve teveccühü vardı, taban-

da destek ve sempati fazla idi ancak bu durum oy 

oranlarına yansımamıştı, hayal kırıklığı yaşandı. 

Genel seçimler için ANAP’la, Mesut Yılmaz’la gö-

rüşüldü ve ittifak yapıldı. BBP, 1996’da DYP 

(Doğru Yol Partisi) – RP koalisyonuna 7 milletve-

kili ile güvenoyu vermiş, BBP kilit parti haline gel-

miştir. Siyasi krizin ortaya çıktığı bir dönemde kri-

zin aşılması için milletin çoğunluğunun istediği ko-

alisyonu destekleyerek krizin çözülmesine destek 

oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, koalisyonların mümkün 

olduğunca geniş tabanlı olmasını istemiştir. Yazı-

cıoğlu; laik, Avrupacı kanadın Erbakan’ın ve 

RP’nin desteklenmemesi/ iktidar yapılmaması 

için yapılan söylemlere/ çağrılara tepki göster-

miş; halkın RP’yi denemek istediğini açıklamıştır 

ve milli ve İslami görüşlerinden dolayı RP’nin ko-

alisyonda olmasını istemiştir. Muhsin Yazıcıoğlu 

ve arkadaşlarının (7 vekille) verdiği destekle RP ik-

tidar olmuş ancak ülkede bazı provokasyonlar 

başlamış, laik-Atatürkçü kesim tahrik edilmiş, 4 

Şubat 1997’de Sincan’da tankların yürümesi üze-

rine de darbeye karşı olduğunu açık sesle, yük-

sek tondan ifade etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu, 

‘‘Namlusunu millete çeviren tanka selam dur-

mam. Türkiye’nin Suriye olmasına müsaade et-

meyiz, İran olmasına da!’’ demiş; tavrını demok-

rasiden yana koymuş; ‘‘ordu göreve’’ diye çağı-

ranları eleştirmiş, ‘‘askerin yeri kışladır’’ demiştir. 

Muhsin Yazıcıoğlu, seçilmiş iktidarın baskılar so-

nucunda görevi bırakmak zorunda kalması süre-

cinde, 28 Şubat sürecinde, İmam Hatip Liseleri-

nin kapatılmasına karşı çıkmış; milletin parasıyla 

yapılan okulların kapatılmasını eleştirmiş; İmam 

Hatiplilerin üniversiteye girişinde engel olan üni-

versite sınavlarındaki katsayı engeline, eğitim ve 

iş hayatında uygulanan başörtüsü yasağına, kur-

ban derilerinin sadece THK tarafından toplanma-

sına karşı çıkmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu, devlet eli 

ve gücüyle dindar halka baskı yapılmasını kabul 

etmiyordu. ‘‘Millet ve devlet barışmalıdır; devlet, 

millete hizmet için vardır’’ diyordu.

Türkeş’in vefatı (1997) sonrasında MHP ile bir-

leşme amacıyla yapılan görüşmeler, olumsuzlukla 

sonuçlanmış; MHP ile görüşmeye arabasıyla 

giden Yazıcıoğlu’nun aracına el, tekme ve yum-

ruklarla saldırı yapılmış, kendisi yuhalanmıştır. 

Bunun üzerine yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu; Ül-

kücü hareketin çilekeş insanlarını, milliyetçileri 

BBP’ye davet etmiş ancak istenen karşılık buluna-

mamıştır. ‘‘Düşün peşime demiyorum; birlikte yü-

rüyelim diyorum. Dürüst olun, doğru yürüyün, il-

keli olun. Düşene tekme vurmayacağız; düşeni 

kaldıracağız. Hain üretmeyeceğiz. Söylediğimiz 

sözlerin dışında hareket etmeyeceğiz’’ diyordu. 

Türkiye’de AB uyum süreci kapsamında 

AB’nin talepleriyle idam cezası kaldırılmıştır. PKK 

terör örgütünün kurucusu Apo’nun idam cezası-

na çarptırılmasına rağmen idam edilmemesine 

karşı çıkmıştır. Türk siyasetinde idamın geri geti-

rilmesi için en çok çalışan ve konuşan parti, 

BBP’dir. Yazıcıoğlu’na göre terör sorunu ayrı Kürt 

sorunu ayrıdır; terörle mücadele şarttır ve meşru 

haktır ancak sadece askeri müdahale eksik olur; 

sosyal ve ekonomik mücadele de şarttır. 

Muhsin Yazıcıoğlu, AB üyeliğine ve üyelik yo-

lunda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri taviz 

olarak görüyor; itiraz ediyordu. AB üyeliğini değil 

Türk İslam birliğini hayal ediyor, dile getiriyordu. 

Yazıcıoğlu’na göre Türk cumhuriyetlerinin zengin 

enerji ve maden kaynakları vardır; Türk ülkeleri 

arasındaki işbirliği geliştirilmelidir. Türkiye’nin sı-

nırları çok ötelerdedir; kültürel sınırlarımız daha 

ötelerdedir. Türkiye’nin menfaatleri ve güvenliği 

buna bağlıdır. Türk ve İslam toplulukları ve dev-

letleriyle ilişkiler geliştirilmelidir, diyordu.

2120
MART 2019 MART 2019

fasında başka bir parti, kişi veya kurumun, cema-

atin etkisi olmadığını her fırsatta beyan etmiştir. 

‘‘Biz, MÇP’den ayrılmadık, fikir ve eylemlerimizden 

dolayı ayrılmak zorunda bırakıldık’’ diyordu. Yazıcı-

oğlu ve arkadaşları MÇP’den ayrılmakla ihanetle, 

döneklikle suçlanmışlardır. Bizzat Türkeş, ‘‘ayrılan-

lar davaya zarar veriyorlar ve düşmanın ekmeğine 

yağ sürüyorlar’’, demiştir. Ülkücülüğün kitabını ben 

yazdım, ülkücülük benim, diyordu/ ima ediyor ve 

kendini ve partiyi eleştirenlere tepki gösteriyordu. 

Bu ayrılıkla beraber, birçok Ülkü Ocağı teşkilatların-

da da kopmalar, istifalar başlamıştı. Olay, büyük 

yankı oluşturmuştu. Avrupa Türk İslam Birliği 

(ATİB), ayrılanları destekleyen açıklamalar yapmış-

tır. Nizam-ı Âlem dergisi kurulmuş ve yayın hayatı-

na başlamıştı; Yazıcıoğlu ve arkadaşları seslerini du-

yurmaya, ayrılış sebeplerini anlatmaya çalışıyordu. 

3 Ağustos 1992’de Lütfi Şahsuvaroğlu ile birlikte 

Milli Mutabakat metnini hazırlamış ve ilan etmişler-

di. İslami, milli olanları birliğe, istişareye davet edi-

yor, lider sultasına eleştiri yöneltiyorlardı. Metinde 

ABD ve NATO’ya bağımlı politikalar eleştiriliyordu. 

Geleceği birlikte kuralım çağrısı yapılıyor; birlik ku-

rulması isteniyordu. Bu tavırla milli, sivil, demokra-

tik, katılımcı, İslami bir oluşum kurulmasına çalışı-

yorlar, ilan ediyorlardı. ‘‘Milli mutabakat’’ metninde 

‘‘Bizim İslam birliği diye bir davamız vardır, bütün 

Müslümanların derdi bizim derdimizdir, bizi birleşti-

recek faktör İslam kardeşliğidir’’ deniyordu. 

BBP, istişareler sonucunda, 29 Ocak 1993 tari-

hinde kuruldu. BBP, siyasette Türk İslam ülküsü 

fikrini savunan bir partidir. BBP, MHP’den ayrılan-

lar daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakılan Türk 

İslam ülkücüleri sayesinde istişareler sonucunda 

kurulmuştur. Dava şairi Abdurrahim Karakoç, 

MHP’den ayrılık için şunu demiştir: ‘‘Durduk diva-

na, uyduk imama. İmam kıblesini değiştirdi biz de 

imamı değiştirdik.’’ 

İstişareler sonucu partinin adı, BBP oldu; sem-

bolü de ‘‘hilal içinde gül’’! Hilal İslam’ı, gül pey-

gamberimizi temsil eder, anlayışı ile! Amaç, isim-

de de belirtildiği üzere ‘‘büyük birlik’’tir; İslami ve 

milli düşünenlerin bir araya toplanacağı büyük bir-

lik! Yazıcıoğlu, bir konuşmasında, ‘‘MHP’nin iyi yan-

larını savunuyor, olumsuz yönlerini eleştiriyorduk. 

RP’nin de olumlu yanlarını savunuyor, olumsuz 

yönlerini eleştiriyorduk. Biz, ikisi arasında sıkışan 

değil hepsini kapsayan bir parti olma iddiasında-

yız’’ diyor; kendini MHP ile RP arasında ancak on-

ların üzerinde bir yere konumlandırıyordu. ‘‘MHP 

bizim onurlu mazimizdir ancak onların yanlışlarına 

destek vermek istemiyoruz. Menfaatçi olmayaca-

ğız. Siyasete ahlak getireceğiz’’ diyordu. Ülkücü 

adını kullananlardan ayrı olduklarını göstermek/ 

beyan edebilmek için zaman zaman Hoca Ahmet 

Yesevi ve Alperenlik davasına vurgu yaparak çiz-

gisini alperenliğe dayandırıyordu. 

Muhsin Yazıcıoğlu özlemini, ‘‘Bir elinde Kur’an 

bir elinde bilgisayar olan gençlik ’’ olarak dile geti-

riyor, her fırsatta Türk İslam davasına, Türk İslam 

medeniyetine vurgu yapıyordu. İslami duyarlılığı 

ve ümmetçilik anlayışının gereğiyle Çeçenistan’a 

Azerbaycan’a, Filistin davasına ve Bosna’ya açık 

destek veriyordu. Örneğin, 1994’te mecliste söz 

alarak Bosna’da katliam yapıldığını ve Bosna’ya 

sahip çıkılması gerektiğini ilk dile getirenlerden 

biri Muhsin Yazıcıoğlu’dur. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye’nin cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte vazgeçtiği misyonu tekrar 

üstlenmesini istiyordu; Yazıcıoğlu’na göre Os-

manlı mirasına sahip çıkılmalıdır. Kıbrıs’a, Azer-

baycan’a, Bosna’ya, Çeçenistan’a, Musul ve Ker-

kük’e daha fazla destek olunmalı, sahip çıkılmalı-

dır. Yazıcıoğlu kültür, din ve tarihsel bağlarımızın ol-



duğu dost ve akraba topluluklarla ilişkilerimizin 

geliştirilmesini istiyordu. Bu düşüncelerle Çeçe-

nistan, Bosna ve Filistin için yardım kampanyaları 

yürütülmesine destek olmuştur. 

Muhsin Yazıcıoğlu, 1990’lı yılların başından iti-

baren ABD’nin, ona bağlı askeri güç olan Çekiç 

Güç’ün Kuzey Irak’a ve ülkemize yerleşmesiyle 

terör olaylarının arttığını belirtiyor, Çekiç Güç’ün 

varlığına karşı çıkıyordu. ABD’nin müttefikliğe sığ-

mayan işler yaptığını o dönemde görmüş ve söy-

lemiştir.

Basın-yayın, parti faaliyetlerine ve Muhsin Ya-

zıcıoğlu’na yer vermiyordu. BBP, 1995 mahalli se-

çimlerinde istenen oy oranı yakalayamadı; halkın 

BBP’ye büyük sevgisi ve teveccühü vardı, taban-

da destek ve sempati fazla idi ancak bu durum oy 

oranlarına yansımamıştı, hayal kırıklığı yaşandı. 

Genel seçimler için ANAP’la, Mesut Yılmaz’la gö-

rüşüldü ve ittifak yapıldı. BBP, 1996’da DYP 

(Doğru Yol Partisi) – RP koalisyonuna 7 milletve-

kili ile güvenoyu vermiş, BBP kilit parti haline gel-

miştir. Siyasi krizin ortaya çıktığı bir dönemde kri-

zin aşılması için milletin çoğunluğunun istediği ko-

alisyonu destekleyerek krizin çözülmesine destek 

oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, koalisyonların mümkün 

olduğunca geniş tabanlı olmasını istemiştir. Yazı-

cıoğlu; laik, Avrupacı kanadın Erbakan’ın ve 

RP’nin desteklenmemesi/ iktidar yapılmaması 

için yapılan söylemlere/ çağrılara tepki göster-

miş; halkın RP’yi denemek istediğini açıklamıştır 

ve milli ve İslami görüşlerinden dolayı RP’nin ko-

alisyonda olmasını istemiştir. Muhsin Yazıcıoğlu 

ve arkadaşlarının (7 vekille) verdiği destekle RP ik-

tidar olmuş ancak ülkede bazı provokasyonlar 

başlamış, laik-Atatürkçü kesim tahrik edilmiş, 4 

Şubat 1997’de Sincan’da tankların yürümesi üze-

rine de darbeye karşı olduğunu açık sesle, yük-

sek tondan ifade etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu, 

‘‘Namlusunu millete çeviren tanka selam dur-

mam. Türkiye’nin Suriye olmasına müsaade et-

meyiz, İran olmasına da!’’ demiş; tavrını demok-

rasiden yana koymuş; ‘‘ordu göreve’’ diye çağı-

ranları eleştirmiş, ‘‘askerin yeri kışladır’’ demiştir. 

Muhsin Yazıcıoğlu, seçilmiş iktidarın baskılar so-

nucunda görevi bırakmak zorunda kalması süre-

cinde, 28 Şubat sürecinde, İmam Hatip Liseleri-

nin kapatılmasına karşı çıkmış; milletin parasıyla 

yapılan okulların kapatılmasını eleştirmiş; İmam 

Hatiplilerin üniversiteye girişinde engel olan üni-

versite sınavlarındaki katsayı engeline, eğitim ve 

iş hayatında uygulanan başörtüsü yasağına, kur-

ban derilerinin sadece THK tarafından toplanma-

sına karşı çıkmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu, devlet eli 

ve gücüyle dindar halka baskı yapılmasını kabul 

etmiyordu. ‘‘Millet ve devlet barışmalıdır; devlet, 

millete hizmet için vardır’’ diyordu.

Türkeş’in vefatı (1997) sonrasında MHP ile bir-

leşme amacıyla yapılan görüşmeler, olumsuzlukla 

sonuçlanmış; MHP ile görüşmeye arabasıyla 

giden Yazıcıoğlu’nun aracına el, tekme ve yum-

ruklarla saldırı yapılmış, kendisi yuhalanmıştır. 

Bunun üzerine yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu; Ül-

kücü hareketin çilekeş insanlarını, milliyetçileri 

BBP’ye davet etmiş ancak istenen karşılık buluna-

mamıştır. ‘‘Düşün peşime demiyorum; birlikte yü-

rüyelim diyorum. Dürüst olun, doğru yürüyün, il-

keli olun. Düşene tekme vurmayacağız; düşeni 

kaldıracağız. Hain üretmeyeceğiz. Söylediğimiz 

sözlerin dışında hareket etmeyeceğiz’’ diyordu. 

Türkiye’de AB uyum süreci kapsamında 

AB’nin talepleriyle idam cezası kaldırılmıştır. PKK 

terör örgütünün kurucusu Apo’nun idam cezası-

na çarptırılmasına rağmen idam edilmemesine 

karşı çıkmıştır. Türk siyasetinde idamın geri geti-

rilmesi için en çok çalışan ve konuşan parti, 

BBP’dir. Yazıcıoğlu’na göre terör sorunu ayrı Kürt 

sorunu ayrıdır; terörle mücadele şarttır ve meşru 

haktır ancak sadece askeri müdahale eksik olur; 

sosyal ve ekonomik mücadele de şarttır. 

Muhsin Yazıcıoğlu, AB üyeliğine ve üyelik yo-

lunda yapılan değişiklik ve düzenlemeleri taviz 

olarak görüyor; itiraz ediyordu. AB üyeliğini değil 

Türk İslam birliğini hayal ediyor, dile getiriyordu. 

Yazıcıoğlu’na göre Türk cumhuriyetlerinin zengin 

enerji ve maden kaynakları vardır; Türk ülkeleri 

arasındaki işbirliği geliştirilmelidir. Türkiye’nin sı-

nırları çok ötelerdedir; kültürel sınırlarımız daha 

ötelerdedir. Türkiye’nin menfaatleri ve güvenliği 

buna bağlıdır. Türk ve İslam toplulukları ve dev-

letleriyle ilişkiler geliştirilmelidir, diyordu.
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fasında başka bir parti, kişi veya kurumun, cema-

atin etkisi olmadığını her fırsatta beyan etmiştir. 

‘‘Biz, MÇP’den ayrılmadık, fikir ve eylemlerimizden 

dolayı ayrılmak zorunda bırakıldık’’ diyordu. Yazıcı-

oğlu ve arkadaşları MÇP’den ayrılmakla ihanetle, 

döneklikle suçlanmışlardır. Bizzat Türkeş, ‘‘ayrılan-

lar davaya zarar veriyorlar ve düşmanın ekmeğine 

yağ sürüyorlar’’, demiştir. Ülkücülüğün kitabını ben 

yazdım, ülkücülük benim, diyordu/ ima ediyor ve 

kendini ve partiyi eleştirenlere tepki gösteriyordu. 

Bu ayrılıkla beraber, birçok Ülkü Ocağı teşkilatların-

da da kopmalar, istifalar başlamıştı. Olay, büyük 

yankı oluşturmuştu. Avrupa Türk İslam Birliği 

(ATİB), ayrılanları destekleyen açıklamalar yapmış-

tır. Nizam-ı Âlem dergisi kurulmuş ve yayın hayatı-

na başlamıştı; Yazıcıoğlu ve arkadaşları seslerini du-

yurmaya, ayrılış sebeplerini anlatmaya çalışıyordu. 

3 Ağustos 1992’de Lütfi Şahsuvaroğlu ile birlikte 

Milli Mutabakat metnini hazırlamış ve ilan etmişler-

di. İslami, milli olanları birliğe, istişareye davet edi-

yor, lider sultasına eleştiri yöneltiyorlardı. Metinde 

ABD ve NATO’ya bağımlı politikalar eleştiriliyordu. 

Geleceği birlikte kuralım çağrısı yapılıyor; birlik ku-

rulması isteniyordu. Bu tavırla milli, sivil, demokra-

tik, katılımcı, İslami bir oluşum kurulmasına çalışı-

yorlar, ilan ediyorlardı. ‘‘Milli mutabakat’’ metninde 

‘‘Bizim İslam birliği diye bir davamız vardır, bütün 

Müslümanların derdi bizim derdimizdir, bizi birleşti-

recek faktör İslam kardeşliğidir’’ deniyordu. 

BBP, istişareler sonucunda, 29 Ocak 1993 tari-

hinde kuruldu. BBP, siyasette Türk İslam ülküsü 

fikrini savunan bir partidir. BBP, MHP’den ayrılan-

lar daha doğrusu ayrılmak zorunda bırakılan Türk 

İslam ülkücüleri sayesinde istişareler sonucunda 

kurulmuştur. Dava şairi Abdurrahim Karakoç, 

MHP’den ayrılık için şunu demiştir: ‘‘Durduk diva-

na, uyduk imama. İmam kıblesini değiştirdi biz de 

imamı değiştirdik.’’ 

İstişareler sonucu partinin adı, BBP oldu; sem-

bolü de ‘‘hilal içinde gül’’! Hilal İslam’ı, gül pey-

gamberimizi temsil eder, anlayışı ile! Amaç, isim-

de de belirtildiği üzere ‘‘büyük birlik’’tir; İslami ve 

milli düşünenlerin bir araya toplanacağı büyük bir-

lik! Yazıcıoğlu, bir konuşmasında, ‘‘MHP’nin iyi yan-

larını savunuyor, olumsuz yönlerini eleştiriyorduk. 

RP’nin de olumlu yanlarını savunuyor, olumsuz 

yönlerini eleştiriyorduk. Biz, ikisi arasında sıkışan 

değil hepsini kapsayan bir parti olma iddiasında-

yız’’ diyor; kendini MHP ile RP arasında ancak on-

ların üzerinde bir yere konumlandırıyordu. ‘‘MHP 

bizim onurlu mazimizdir ancak onların yanlışlarına 

destek vermek istemiyoruz. Menfaatçi olmayaca-

ğız. Siyasete ahlak getireceğiz’’ diyordu. Ülkücü 

adını kullananlardan ayrı olduklarını göstermek/ 

beyan edebilmek için zaman zaman Hoca Ahmet 

Yesevi ve Alperenlik davasına vurgu yaparak çiz-

gisini alperenliğe dayandırıyordu. 

Muhsin Yazıcıoğlu özlemini, ‘‘Bir elinde Kur’an 

bir elinde bilgisayar olan gençlik ’’ olarak dile geti-

riyor, her fırsatta Türk İslam davasına, Türk İslam 

medeniyetine vurgu yapıyordu. İslami duyarlılığı 

ve ümmetçilik anlayışının gereğiyle Çeçenistan’a 

Azerbaycan’a, Filistin davasına ve Bosna’ya açık 

destek veriyordu. Örneğin, 1994’te mecliste söz 

alarak Bosna’da katliam yapıldığını ve Bosna’ya 

sahip çıkılması gerektiğini ilk dile getirenlerden 

biri Muhsin Yazıcıoğlu’dur. 

Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye’nin cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte vazgeçtiği misyonu tekrar 

üstlenmesini istiyordu; Yazıcıoğlu’na göre Os-

manlı mirasına sahip çıkılmalıdır. Kıbrıs’a, Azer-

baycan’a, Bosna’ya, Çeçenistan’a, Musul ve Ker-

kük’e daha fazla destek olunmalı, sahip çıkılmalı-

dır. Yazıcıoğlu kültür, din ve tarihsel bağlarımızın ol-



AKP hükümetinden de evvel! Bu süreçte Yazıcı-

oğlu, meclisi devre dışı bırakacak formüllerin yan-

lış ve hukuksuz olduğunu ilan etmiştir. Muhsin Ya-

zıcıoğlu, her fırsatta demokratik, sivil, katılımcı, 

milli, muhafazakar bir siyasal sistemi savunmuş-

tur.

Muhsin Yazıcıoğlu, ‘’Halka hizmet, Hakka hiz-

mettir’’ anlayışını savunmuş; milletin tüm kesim-

lerinin adil bir biçimde mecliste temsil edilmesini 

sağlayacak bir seçim sisteminin devreye girmesi-

ni, bunun için de seçim barajının kaldırılmasını is-

temiştir. Mecliste Din derslerinin 2 saate çıkarıl-

ması yönünde görüş beyan etmiş; nüfusu kala-

balık kentlerde raylı taşıma sistemlerinin kurul-

masını istemiş; ısrarla kamu israfının önlenmesi, 

devletin tasarruf yapması yönünde adımlar atıl-

masını istemiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, belediyeciliğin halkla daha 

iç içe yapılmasını, halkın belediyecilik fikirlerinin 

dikkate alınmasını, daha sivil ve katılımcı, daha 

demokratik, halkla ve stklarla birlikte yönetim is-

temiştir. BBP, 1994’te 14 belediye; 1999 seçimle-

rinde 25 belediye kazanmıştır. 2009 mahalli se-

çimlerinde 21 belediye kazanmış, çoğunluğunu 

AKP’den ve birkaçını MHP’den devralmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu, Erol Güngör, Nurettin 

Topçu, Necip Fazıl, Ahmed Arvasi, Galip Erdem’in 

görüşlerinden etkilenmiştir. Türkçü değil Türk 

İslamcıdır. Ona göre ‘‘Türk İslam sentezi olmaz, 

Türk İslam ülküsü olur.’’ Sentez, iki zıt görüş ara-

sında olan uzlaşıdır. Onun milliyetçilik anlayışı 

İslam’dan, ümmetçilik fikrinden ayrı değildir ve 

çelişmez; o, Anadolu milliyetçisi de değildir. Yazı-

cıoğlu’na göre din ve milliyet, birbirine zıt değil-

dir; ırkçılığı asla kabul etmez, İslami ve insani bul-

maz. Türk varlığı, İslam sayesinde bugünlere 

ulaşmıştır ve Türk kültürü bin yıldır İslam tarafın-

dan şekillendirilmiştir. Türklük, İslam dışı ve kar-

şıtı değildir.

Sonuç

Muhsin Yazıcıoğlu; hayatını Türk milletine, 

İslam’a, İslam dünyasına, Türk İslam birliğine ve 

Türk İslam medeniyetinin yeniden hakim olması-

na adamış, bu yolda çalışmış ve vefat etmiştir. Si-

yasette dürüstlük, ilke, seviye ve iyi ahlak örneği 

olmuştur; yalandan ve menfaatçilikten uzak dur-

muştur. Siyasetin, millete hizmet ve aynı zaman-

da bir imtihan aracı olduğu bilinciyle yaşamış; si-

yasetin temiz bir şekilde, dürüstlükle, cesaretle, 

fedakarlıkla yapılabileceğini göstermiştir. Doğru-

ya doğru, yanlışa yanlış diyebilmiş; meseleleri 

eğip bükmemiş, yuvarlak laflar etmemiştir. Hapis 

yatmış, işkenceler görmüş; davasını ve arkadaş-

larını satmamış, yüzüstü bırakmamıştır. Verdiği 

mücadelede asla yılmamış, ümitsizliğe düşme-

miştir; inancı buna müsaade etmemiştir. Onun 

korkusu da yoktu. Türk milleti, bu özellikleri ve du-

ruşu nedeniyle kurduğu partisine istediği oranda 

oy vermese de ona büyük bir sevgi ve saygı bes-

lemiştir. Ak yaşamış ve ak olarak ölmüş; aklar içe-

risinde ölmüştür; böyle bir yaşam ve böyle bir 

ölüm herkese nasip olmaz. Artık o yok, vefatının 

üzerinden 10 yıl geçti ancak kişiliği, siyaset tavrı 

ve tarzı örnek bir miras olarak özlemle anılmaya 

devam etmektedir. Onun tarzı ve tavrını göste-

renlerin sayılarının ve etkilerinin artması temen-

nisiyle!
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1999 milletvekilliği seçimlerinde BBP beklenen 

oy oranını alamamış ve Muhsin Yazıcıoğlu, ‘‘Milleti-

miz, gönlünün derinlerinde sakladı ve bizi nadasa 

bıraktı. Siz iyisiniz diyorlar ama oy vermiyorlar’’ de-

miştir. BBP, 2002 seçimlerinde de istediği oyu ala-

mamıştır. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Türk halkı, 

büyük oranda AKP’ye oy vermiştir. Muhsin Yazıcı-

oğlu, AKP’nin iktidarı sürecinde Türkiye’nin Kıb-

rıs’ta taviz verdiğini düşünerek Kıbrıs politikasını ve 

Musul’da Türk elçiliğinin basılarak Türk askerleri-

nin başına çuval geçirilmesine karşı durulmamasını 

da eleştirmiştir. Yazıcıoğlu’na göre Türkiye, 

KKTC’nin tanınmasına ve tanıtılmasına çalışmalıdır. 

KKTC’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf 

Denktaş, Yazıcıoğlu’na görüşleri ve destekleri ne-

deniyle teşekkür mektubu göndermiştir. Yazıcıoğ-

lu’na göre AB sürecinde Kıbrıs’ın feda edilmesine 

gerek yoktur. Muhsin Yazıcıoğlu, 1990’lardan itiba-

ren AB isteğiyle yapılan özelleştirmelere de karşı 

çıkmış, özellikle stratejik kurumların özelleştirilme-

sine itiraz etmiştir. ‘‘Uluslararası kimseden, kurum 

ve kuruluşlardan icazet almayız. İktidar olmak için 

eğilmeyiz. ABD ve AB güdümünde değil kendi 

milli menfaatlerimiz doğrultusunda politika güde-

ceğiz’’ sözleri ona aittir. 

Muhsin Yazıcıoğlu, yabancı sermayeye hoşgö-

rülüdür ancak milli sermayeyi savunur ve sahiple-

nir; milli sermayenin hakim ve yaygın olmasını 

ister. Siyaseti, benlik ve şahsi çıkar kavgası olarak 

görmez, görenleri eleştirir; siyaseti, millet menfa-

atlerini savunmak olarak görür. Batıdan devşirme 

bir hukuk ve eğitim sistemini kabul etmez, yanlış 

bulur. Zarar eden KİT’nin özelleştirilmesini ister, di-

ğerlerinin özelleştirilmesine karşıdır. Aileyi ve top-

lum ahlakını önemser, aileye ve ahlaka aykırı ya-

yınların yasaklanmasını, yeni nesillerin ahlaklı, 

milli, İslami şuurla yetişmesini ister. Ona göre 

kendi tv’lerimizden kendi değerlerimize aykırı ya-

yınlar yapılmamalıdır.

20 Nisan 2007’deki TSK’nın internet sitesinden 

AKP iktidarına karşı açıklanan e-muhtıraya ilk 

tepki gösteren Muhsin Yazıcıoğlu olmuştur; hatta 
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ki nice başbakanların, cumhurbaşkanlarının dev-

letin resmi belgeleri haricinde hiçbir yerde isimle-

ri kalmamışken, bu sevgi nedendir? Nasıl açıkla-

mak gerekir?

Ayrıca, oturdukları şehirlerden başka şehirle-

re giden insanların “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi” 

yazan tabelanın önünde resim çekilip sosyal med-

yada paylaşmasının sebebi nedir? Hem de onun 

kurduğu partiyle veya sosyal ve siyasal çevreyle 

hiçbir alakası olmamasına rağmen. Ankara’ya gi-

denlerin uğramadan ayrılmadığı bir yer olmuştur 

artık Tacettin Dergâhı. Gece gündüz kabri başın-

dan insanların eksik olmamasının, sessizce du-

daklardan dökülen Fatiha’ların, duaların ve akıtı-

lan gözyaşlarının sebebi nedir hakikaten?

Onu yakından tanıyan insanların, bu davranış 

içerisinde olması normal olabilir. Fakat şehadetin-

de 6-7 yaşında olan çocukların genç bir delikanlı 

olarak kabri başına gelerek, şehadet parmaklarını 

arşa doğrultarak yeminler etmesini nasıl açıkla-

yacağız. Hele sanal dünyanın, gerçek dünyanın 

üzerine karabasan gibi çöktüğü ve neredeyse 

bütün gençliği esir aldığı bir zamanda…

Nice makam mevki sahibinin, şan şöhret sahi-

binin adı geçtiğinde, yüzlerini buruşturan insanlar 

Muhsin Başkan’ı neden sevdiler? Neden onu gö-

nüllerinin en güzel köşesine koydular? 

Bunun mutlaka bilimsel izahı vardır. Sosyolog-

lar, psikologlar, siyaset bilimciler bu paradoksa 

büyük bir ihtimalle bir cevap bulabilirler.

Ben sosyolog, psikolog veya siyaset bilimci de-

ğilim. Fakat şu kısacık ömürde edindiğim tecrübe 

ile kendimce bu durumu şöyle izah edebilirim.

Muhsin Başkan, kaygıları olan ve dertli bir in-

sandı. Fakat bu kaygıları ve dertlenmelerinin mer-

kezinde hiçbir zaman kendisi olmadı. Yani müca-

delesini nefsi için değil, inandığı doğrular için 

yaptı. Bu mücadeleye de çok genç yaşta başladı.

Muhsin Başkan, saçından tırnağına kadar 

inanmış bir insandı. Teslim olunacak yegâne yere 

teslim olmuş ve bu teslimiyetin insana şeref kata-

cağını, teslim olunacak yerden başka yerlere ya-

pılacak teslimiyetin ise insanı zillete düşüreceği 

şuurunda olan, nefsine gem takmış ve istediği 

yere süren bir sipahi eminliğinde bir duruş sahi-

biydi. İşte bu yüzden kendini teslim almak üzere 

yapılmış birçok teklifi tereddütsüz reddetmiş, iz-

zetiyle zillete galip gelmiştir.

Muhsin Başkan emin bir insandı. Hiçbir şart al-

tında dahi eminliği konusunda kimseyi tereddüte 

düşürmemiş, en zor şartlarda dahi güvenilen 

insan olmuştur. Tehditler, teklifler, iltifatlar verdiği 

hiçbir sözden onu döndürememiştir. Bunu yapar-

ken de bir kazanç veya şöhret kaygısıyla değil, en 

çıplak olarak tarif edilecek bir doğallıkla yapmıştı.

Muhsin Başkan demek aynı zaman da vefa de-

mekti… İçinde onun geçtiği hiçbir yaşanmışlıkta 

vefasızlıktan bir kırıntı bulamazsınız. Öyle ki sırf 

aynı kaderi paylaştığı arkadaşlarının morali bo-

zulmasın diye cezaevinden iki yıl daha geç tahliye 

olmayı kabul etmiş bir yüce ruha sahipti Muhsin 

Başkan.

MUHSİN BAŞKAN
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Muhsin Başkan… Bana acayip büyülü gelmiştir 

bu isim. Hem ses tınısı olarak, hem anlam bütünlü-

ğü olarak, hem de aktör ile rol uyumu olarak… 

İsim ve unvan uyumu çok az rastlanan cinsinden-

dir. Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sul-

tan Selim, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kazım Kara-

bekir gibi isimler ve şahsiyetlerde benim üzerimde 

hep aynı şekilde farklı etkiler bırakmıştır. Elbette et-

kilendiğim isimler bunlarla sınırlı değil. Mesela bir 

konuşma esnasında Mehmet Akif Ersoy ismi geçti-

ğinde gözümün önüne sakallı ve başı açık resmi 

gelir, naif ve güvenilir insan duygusunu bana yaşa-

tır. Yine Şeyh Şamil’in ismi geçtiğinde ise cesur, ka-

rarlı ve inançlı portresi canlanır hayalimde.

“Muhsin Başkan” sözcükleri bir araya geldiğin-

de vefa, güven, merhamet, cesaret, azim, kararlı-

lık geliyor aklıma.

Sizde şahit olmuşsunuzdur büyük bir ihtimalle. 

Muhsin Başkan’ı sağlığında yakından tanıma fırsatı 

bulamayan insanların, bu kadar büyük bir sevgi ve 

övgüyle yâd edilmesi karşısında içine düştükleri 

şaşkınlığa.

Öyle ya; meseleye onların bakış açısından bak-

tığınızda, Muhsin Başkan kimdir? Bu kadar sevgiyi 

ve övgüyü hak edecek ne yapmıştır… 80 öncesi 

yapmış olduğu gençlik liderliği mi? Yapmış olduğu 

kavgalar mı? 12 Eylül darbesinden sonra cezaevi-

ne girmesi mi? Bir siyasi partinin kurucusu ve lide-

ri olması mı? Bir sürü parti kurucusu ve lideri var! 

Ayrıca sağlığında nicelik olarak çok da başarılı ola-

mamış bir siyasetçi olarak niçin bu kadar sevilebi-

lir? Bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlanırken, 

hafta içi bir gün, yani bir mesai gününde girdiği se-

çimlerde aldığı oy sayısının üç beş katı insanın, sa-

dece Anadolu’dan değil, dünyanın dört bir yanın-

dan Ankara Caddelerinde bir sel gibi akmasını 

nasıl açıklamak gerekir? 

Başbakanların, devlet başkanlarının cenazeleri 

bile üç beş bin kişi ile uğurlanırken, yüzbinlerce ki-

şiyi bir kıyama kalkarcasına Kocatepe’de “Er kişi ni-

yetine” tekbir getirttiren duygu nedir? Caddelere, 

parklara, okullara, tesislere ismi verilecek kadar 

sevilmesinin ve saygı görmesinin sebebi nedir? 

Başbakan, cumhurbaşkanlığı mı yapmıştır? Kaldı 

Bayram KARACAN
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çeviriyordu. Diğer siyasi partilerin temsilcilerinin 

de olduğu bir ortamda son cümlesi şu olmuştu; 

“Bize yapılan bu zulümlerden kurtulmak için 

Allah’a dua ediyorum ve bir fani olarak da sadece 

Muhsin Başkan’a bel bağlıyorum.” Diğer siyasi par-

tilerin temsilcilerinin olduğu bir ortamda, yaşı iti-

bariyle kimseye eyvallahı olmayan bir pirifâniden 

bu cümleleri duymak çok gurur vericiydi. Aynı za-

manda peşine düştüğümüz adamın doğru adam 

olduğunun tekrar bir teyidi gibiydi. Fakat bir yan-

dan da kocaman bir yükün omuzlara bırakılması-

nın en çarpıcı ifadesiydi.

Muhsin Başkan çok hoşgörülü bir insandı. Bir 

siyasi partinin kurucusu ve başkanıydı. Yola çık-

masından itibaren iyi kötü birçok şeyle karşılaş-

mıştı. İhanetler, yalanlar, vefasızlıklar, vicdansızlık-

lar, sahtekârlıklar gibi başa geldiğinde kanı beyne 

sıçratacak cinsten bir sürü olumsuzluklar yaşa-

mıştı. Fakat yaşanan her türlü olumsuzluğa rağ-

men, yanlış ve hatalara rağmen kimseyi rencide 

etmemiş, onlara aslında hak ettikleri muamele ile 

cevap vermemiştir. En çok sinirlendiği zamanlar-

da, benim hatırladığım tepkisi “gardaş, bak canını 

yerim senin” hitabıydı. 

Muhsin Başkan’ın her hareketi ve eyleminde, 

Allah’ın rızası tek gayeydi. Bu yüzden hepimizin ya-

şayacağı kaçınılmaz son vaki olduğunda cevapla-

rın en güzelini hazırlamak adına, “Yarın ahirette 

Allah bize, niye iktidar olmadın diye sormayacak” 

diyerek aslında hedefe varmak için her yolun 

mubah olmadığını eğer Allah’ın razı olmayacağı 

yol ve yöntemlerle bir başarı veya netice alınacak-

sa varsın olmasın demek istiyordu. Bu hareket ve 

eylem tarzıyla, eskilerin deyimiyle lisan-ı hal ile iyi-

nin, güzelin, hayrın, şerefin ve izzetin ancak 

Allah’ın rızasını kazanmak için ortaya konulan 

çaba ile olacağını anlatıyordu. Her yolu mubah gö-

rerek, meşru- gayrimeşru her yöntemi kullanarak 

başarı elde edenlerin bırakın ahireti, dünya haya-

tında da zelil olduklarını ve olacaklarını da çok iyi 

biliyordu. 

Aslında Muhsin Başkan’ın bize ve insanlığa 

örnek olabilecek çok daha fazla hasletini sayabili-

rim. Fakat sözü çok fazla uzatmadan şunu söyle-

mek istiyorum. Nerede yaşıyor olursa olsun, 

hangi kültür içerisine doğarsa doğsun, dünyada ki 

bütün insanlar dini, inancı, meşrebi, mezhebi ne 

olursa olsun iyiliğe kayıtsız kalamaz. 

Muhsin Başkan da iyi bir insandı. Üstün ve se-

çilmiş insanların ahlakıyla, kendisine verilmiş bir 

ömrü yaşamaya çalıştı.

İşte bu “iyilik” haline, dünyanın hiçbir yerinde 

kayıtsız kalınamayacağı gibi adeta vefa imandan-

dır sözünün tecelligahı olan aziz milletimizin vic-

danı da kayıtsız kalmadı. 

Padişah, sultan, cumhurbaşkanı, başbakan, 

bakan olmadığı; olamadığı halde onlara nasip ol-

mayan bir saygı ve vefa duygusuyla bağrına bastı.

Ötelerde buluşmak umuduyla…

Şehadetin kutlu olsun başkanım.
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Muhsin Başkan dava adamıydı. Dava adamı 

olmak; bir ülkünün peşinde, nefsani ve dünyevi ne 

varsa tereddüt etmeden feda edebilmektir. Sev-

diklerine ansızın sürur içerinde veda edebilmektir. 

Zalimlerin zindanlarında, Yusuf olup izzetle sabre-

debilmektir. Kâşanelerinde sefa sürenlerin olduğu 

bir dünyada; bir kuru ekmekle durmadan, yorul-

madan menzile koşabilmektir. Tanıdığım kadarıyla, 

yukarıdaki tarifin eksiği var fazlası yok Muhsin Baş-

kanın hayatında…

Muhsin Başkan yaşardı, başkaları ise konuşur-

du. Muhsin Başkan gerek inançlarımızda, gerekse 

örf, adet ve geleneklerimizde herkesin özendiği, iti-

bar ve takdir ettiği olguları yaşardı. Başkaları ise ko-

nuşur ve edebiyatını yapardı. Konuşup edebiyatını 

da yapmak az bir şey değil. Elbette o da önemlidir. 

Fakat kısacık hayatımdaki tecrübem göstermiştir ki 

konuşanlardan daha çok yapanların halleri tesir 

ediyor insanlara…

Muhsin Başkan aslında çok zor bir yola girmişti. 

Dünyadaki bütün uğraşlar ve olgular içerisindeki 

belki de en oportünist olgu olan siyaset ile hizmet 

etmeyi ve davayı zirveye taşımaya girişmişti. Kendi 

ifadesiyle “ise, kire, çamura bulaşmadan” siyaset 

yapmaya çalışıyordu. Tertemiz ellerini uzatıp, mil-

letle kucaklaşmak istiyordu. “Bu ülkede dürüst 

olmak başa beladır ama o bela başımızın tacıdır.” di-

yerek kahpelerin, kalleşlerin her gün bin bir türlü 

tuzak kurup pusu attığı bir arenada, hiçbir sinsi he-

sabın içerisinde olmadan erkekçe, mertçe müca-

dele ediyordu.

Muhsin Başkan empati yapan ve yapmış oldu-

ğu empati neticesinde sadece ellerini açıp dua 

eden değil, aksiyona geçen bir Müslümandı. 

İstanbul İl Başkanlığı yaparken arkadaşlarımla bir-

likte, Şehadetinin 1. Yıldönümünde “I. Uluslararası 

Muhsin Yazıcıoğlu” sempozyumunu yapmıştık. Bu 

sempozyuma Doğu Türkistan’dan, Azerbay-

can’dan, Batı Trakya’dan, Bosna’dan, Kerkük’ten, 

Kosova’dan konuşmacılar davet etmiştik. Hemen 

hemen bütün konuşmacılar, yaşadıkları coğrafya-

larda meydana gelen savaş ve mücadelelerde 

Muhsin Başkanın da aksiyon olarak içinde bulun-

duğu anılarını anlatmışlardı. O sempozyum anında 

yaşadığım duygu şu olmuştu. Ceza evinden çık-

ması ile şehadeti arasında toplamda geçen süre 

yaklaşık 21 yıldı. Kaç tane Muhsin Yazıcıoğlu vardı 

acaba? Bu kadar çok insana ve onların acılarına 

hangi ara dokunabilmişti? Bu kadar büyük bir sev-

giyi nasıl biriktirebilmişti. Yine İstanbul’da Zeyitn-

burnu’nda Doğu Türkistan’dan göç etmiş Uygur 

Türkü kardeşlerimizin bir programına katılmıştım. 

Başka siyasi partilerin temsilcileri de vardı. Anons 

edildikten sonra yaşlı bir pirifâni ihtiyar yanımıza 

geldi ve gözyaşları içerisinde Uygurca olarak yaşa-

dıkları zulmü anlattı. Bir tercüman da söylediklerini 
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de oldu. Hatta bir dersim kalmıştı okulu bitirmek 

için. Tek ders sınavlarına girdim. Tam dört kez tek 

ders sınavına girmeme rağmen veremedim. 

Hatta son sınavda hoca yanıma geldi, cevapları 

yazılmış kâğıdı bana uzattı, kabul etmedim! Hak-

kım olmayan bir şeyi almak istemedim. O sınavı 

da veremedim ve okuldan atıldım. Sonra bir hak 

daha tanıdılar ve tek dersi beşinci sınavda vere-

rek okulu bitirdim' dedi. O iddiaları ortaya atanla-

rın da solcu üniversite hocaları olduğunu belirt-
5ti."

Muhsin Yazıcıoğlu ve Söze Sadakat

Söze sadakatsizlik maalesef günümüz Müslü-

manlarının en zayıf taraflarından birisidir. Oysaki 

Müslüman, verdiği söze gösterdiği sadakat nis-

petinde toplum nezdinde itibarlı hale gelmekte-

dir. Hal böyle olunca tabir-i caizse iki eli kanda 

bile olsa verdiği söze sadık olmalıdır. Şayet sözü-

nü yerine getiremeyeceği meşru bir engeli söz ko-

nusu ise en hızlı bir şekilde muhatabını haberdar 

etmelidir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu konudaki has-

sasiyetine çok misal olmakla birlikte iki tanesini 

nakletmekle yetinelim. İlki Avrupa Nizâm-ı Âlem 

Federasyonu yöneticilerinden Salih Tuncer’in ya-

şadığı bir hadisedir.

“1999 yılında Avrupa Nizam-ı Âlem Federas-

yonu Almanya’nın Mannheim şehrinde Muhsin Ya-

zıcıoğlu’nun da davetli olduğu bir kurultay tertip 

eder. Kurultaya Avrupa’nın değişik ülkelerinden 

yaklaşık 3000 kişi katılır. Kurultaya Berlin’den ka-

tılan arkadaşlardan bir kısmı muziplik olsun diye 

teşkilat yöneticilerinden Salih Tuncer’in oğlu 

Emre Tuncer’i -ki Emre o tarihte henüz sekiz ya-

şındadır- harçlık istemek üzere protokolde bulu-

nan Muhsin Yazıcıoğlu’na gönderirler. Emre aldığı 

komutla Muhsin Yazıcıoğlu’na ulaşır ve kendisine 

“Muhsin başkan hadi bana para ver” der. Muhsin 

Başkan, "Sen kimsin, ben sana neden para vere-

yim? Borcum mu var sana?" deyince Emre, "Ama 

ben para istiyorum, yiyecek bir şey alacağım" kar-

şılığını verir. Bunun üzerine Muhsin Başkan, "Sen 

kimin oğlusun?" diye sorar ve Emre'den Salih Tun-

cer cevabını alınca "Bak Emreciğim, ben Türki-

ye'den geldiğim için üzerimde Alman Markı yok, 

Türk Lirası var. Sen burada Türk Lirası’yla bir şey 

alamazsın. Şimdi babana git selamımı söyle ve de 

ki ‘Muhsin Başkan söyledi, bana 5 Mark verecek-

sin’, diyerek Emre’yi babasına yollar. Emre baba-

sının yanına gelir ve ona "Hadi bakalım sökül pa-

raları" deyince, babası şaşkın bir şekilde "Ne pa-

rası, ne diyorsun?" deyince, Emre olanları anlatır. 

Salih Tuncer mahcup bir şekilde oğluna 5 Mark 

verir. Fakat kurultay süresince de Muhsin Başkan-

la göz göze gelemez. Bu esnada, Emre'yi Muhsin 

Başkana yollayan arkadaşlar olayı izleyerek eğ-

lenmektedirler. Kurultaydan dönüş yolunda bu 

olay konuşulur ve Emre'ye Muhsin Başkandan 

nasıl harçlık istediği anlattırılır, yine kahkahalarla 

eğlenilir ve olay unutulur gider.

Olayın üzerinden yaklaşık 6 ay kadar bir 

zaman geçmiş ve Salih Tuncer sıla-i rahim yap-

mak üzere memleketi Yozgat’a gelmiş ve geldiği-

ni de Muhsin Başkana haber vermiştir. Yoz-

gat’tayken Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalemi, 

Salih Tuncer’i arar ve dönüşte Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kendisiyle görüşmek istediğini bildirir. 

Salih Tuncer birkaç gün sonra Ankara’ya gider ve 

Muhsin Yazıcıoğlu ile görüşür. Görüşme esnasın-

da Muhsin Başkan, Özel Kalem Müdürü’nü yanına 

çağırıp günün döviz kurlarını getirmesini ister. Bir-
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İnsan, ilahi kanun icabı kendi iradesi dışında 

dünyaya gelir. Ömür olarak nitelenen ve ne kadar 

olduğunu kendisi dâhil hiç kimsenin bilmediği bir 

süreyi ikmal eder ve baki âleme göçer. Bu minval-

de doğum ve ölüm inkâr-ı gayr-ı kabil bir gerçeklik 

olarak her canlı üzerinde hükmünü icra etse de fev-

kalâdelik doğumda veya ölümde değil; bu iki ger-

çeklik arasındaki ömrü/zamanı nasıl geçirdiğinde-

dir. 

Ömrün nasıl geçirilmesi gerektiği hususu bir 

Müslüman için muamma değildir. Yaratıcı mukad-

des kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri ve in-
1sanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”  

beyanıyla “İnsan”ı hangi maksada matuf yarattığı-

nı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Demek oluyor 

ki Müslüman, kendisine tahsis edilen ömür süre-

since ırkından, dilinden, cinsiyetinden, yaşından, 

mesleğinden, mevkiinden, merciinden ve bütün 

diğer farklılıklarından bağımsız olarak Allah’a (cc) 

kulluğu hayatının merkezine koymak mecburiye-

tindedir. Nitekim bir Müslümanın ömrü boyunca 

Allah (cc)’a kullukta göstereceği istikrar onun hem 
2 3Yaratıcı  hem de kulları nezdinde  itibar bulmasını 

sağlayacaktır.

İnsanı yaratma hikmetini kendisine kulluk ola-

rak açıklayan Allah (cc), kulluğun nasıl ifa edilmesi 

gerektiğinin bilgisini Kur’an-ı Kerim’le, bu bilgilerin 

nasıl uygulanacağını ise Hz. Peygamberimizin 

(sav) müşahhas hayatıyla göstermiştir. Bu şartlar 

altında Müslümana düşen vazife kendisine tahsis 

edilen ömür içerisinde Hazreti Peygamberin (sav) 

hayatında somutlaşan Kur ’anî hakikatleri hayatı-

nın miyarı haline getirmektir. Bir başka deyişle 
4O’nun(sav) ahlâkını ahlâk haline getirmektir.

Bu girizgâhtan sonra merhum Muhsin Yazıcı-

oğlu’nun, Sonsuzluğun Sahibine uğurlanışındaki 

muazzam alâkayı ve üzerinden 10 yıl geçmesine 

rağmen hâlâ gönüllerde ve hafızalarda dipdiri kal-

masını, onun Ahlâk-ı Muhammedî’ye olan sadakat 

ve muhabbetinde aramak manidar olacaktır. Bu 

sadakat ve muhabbet pek tabii onun duygu, dü-

şünce ve davranışlarında billurlaşmıştır. Peki, 

nasıl? Nasıl olduğunun cevabını bizatihi onun ya-

şadığı olaylar karşısında takındığı tutum ve davra-

nışlardan bir demet sunarak vermek herhalde en 

etkili cevap olacaktır.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Dürüstlük

Güzel ahlâklı olmanın olmazsa olmazı dürüst 

olmaktır. Dürüst olmak ise kişinin aleyhine bile 

olsa hakikatten yana tavır alabilmesi ve her halü-

kârda haktan yana tavır koyabilmesidir. Diğer bir 

ifadeyle menfaati söz konusu olduğunda hakikati 

göz ardı etmek, telif ve tevil mekanizmalarıyla ken-

disini haklı göstermek değil; aleyhine olacağını, 

canının yanacağını bile bile hakikate ram olmaktır. 

Yeğen Mehmet Yazıcıoğlu amcasının dürüstlüğü-

nü açık bir şekilde ortaya koyan bir meseleyi kendi 

yaşadığı bir olay üzerinden aşağıdaki gibi naklet-

mektedir. 

“Mehmet Yazıcıoğlu’nun canı okul arkadaşın-

dan duyduğu bir olaydan dolayı çok sıkkındır. Am-

casına gelip arkadaşının bir hocasının kendisine 

"Yazıcıoğlu, üniversitedeyken sınav zamanı silahı-

nı sıraya koyar, hocaları tehditle sınavları geçerdi" 

iddiasını sorar: "Amcam, bu iddiayı benden du-

yunca çok üzüldü. Bana dedi ki, 'Bak yeğenim, ve-

terinerlikte okurken derslere çok giremezdim ama 

sınav zamanı çok çalışırdım. Veremediğim dersler 
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de oldu. Hatta bir dersim kalmıştı okulu bitirmek 

için. Tek ders sınavlarına girdim. Tam dört kez tek 

ders sınavına girmeme rağmen veremedim. 

Hatta son sınavda hoca yanıma geldi, cevapları 

yazılmış kâğıdı bana uzattı, kabul etmedim! Hak-

kım olmayan bir şeyi almak istemedim. O sınavı 

da veremedim ve okuldan atıldım. Sonra bir hak 

daha tanıdılar ve tek dersi beşinci sınavda vere-

rek okulu bitirdim' dedi. O iddiaları ortaya atanla-

rın da solcu üniversite hocaları olduğunu belirt-
5ti."

Muhsin Yazıcıoğlu ve Söze Sadakat

Söze sadakatsizlik maalesef günümüz Müslü-

manlarının en zayıf taraflarından birisidir. Oysaki 

Müslüman, verdiği söze gösterdiği sadakat nis-

petinde toplum nezdinde itibarlı hale gelmekte-

dir. Hal böyle olunca tabir-i caizse iki eli kanda 

bile olsa verdiği söze sadık olmalıdır. Şayet sözü-

nü yerine getiremeyeceği meşru bir engeli söz ko-

nusu ise en hızlı bir şekilde muhatabını haberdar 

etmelidir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu konudaki has-

sasiyetine çok misal olmakla birlikte iki tanesini 

nakletmekle yetinelim. İlki Avrupa Nizâm-ı Âlem 

Federasyonu yöneticilerinden Salih Tuncer’in ya-

şadığı bir hadisedir.

“1999 yılında Avrupa Nizam-ı Âlem Federas-

yonu Almanya’nın Mannheim şehrinde Muhsin Ya-

zıcıoğlu’nun da davetli olduğu bir kurultay tertip 

eder. Kurultaya Avrupa’nın değişik ülkelerinden 

yaklaşık 3000 kişi katılır. Kurultaya Berlin’den ka-

tılan arkadaşlardan bir kısmı muziplik olsun diye 

teşkilat yöneticilerinden Salih Tuncer’in oğlu 

Emre Tuncer’i -ki Emre o tarihte henüz sekiz ya-

şındadır- harçlık istemek üzere protokolde bulu-

nan Muhsin Yazıcıoğlu’na gönderirler. Emre aldığı 

komutla Muhsin Yazıcıoğlu’na ulaşır ve kendisine 

“Muhsin başkan hadi bana para ver” der. Muhsin 

Başkan, "Sen kimsin, ben sana neden para vere-

yim? Borcum mu var sana?" deyince Emre, "Ama 

ben para istiyorum, yiyecek bir şey alacağım" kar-

şılığını verir. Bunun üzerine Muhsin Başkan, "Sen 

kimin oğlusun?" diye sorar ve Emre'den Salih Tun-

cer cevabını alınca "Bak Emreciğim, ben Türki-

ye'den geldiğim için üzerimde Alman Markı yok, 

Türk Lirası var. Sen burada Türk Lirası’yla bir şey 

alamazsın. Şimdi babana git selamımı söyle ve de 

ki ‘Muhsin Başkan söyledi, bana 5 Mark verecek-

sin’, diyerek Emre’yi babasına yollar. Emre baba-

sının yanına gelir ve ona "Hadi bakalım sökül pa-

raları" deyince, babası şaşkın bir şekilde "Ne pa-

rası, ne diyorsun?" deyince, Emre olanları anlatır. 

Salih Tuncer mahcup bir şekilde oğluna 5 Mark 

verir. Fakat kurultay süresince de Muhsin Başkan-

la göz göze gelemez. Bu esnada, Emre'yi Muhsin 

Başkana yollayan arkadaşlar olayı izleyerek eğ-

lenmektedirler. Kurultaydan dönüş yolunda bu 

olay konuşulur ve Emre'ye Muhsin Başkandan 

nasıl harçlık istediği anlattırılır, yine kahkahalarla 

eğlenilir ve olay unutulur gider.

Olayın üzerinden yaklaşık 6 ay kadar bir 

zaman geçmiş ve Salih Tuncer sıla-i rahim yap-

mak üzere memleketi Yozgat’a gelmiş ve geldiği-

ni de Muhsin Başkana haber vermiştir. Yoz-

gat’tayken Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalemi, 

Salih Tuncer’i arar ve dönüşte Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kendisiyle görüşmek istediğini bildirir. 

Salih Tuncer birkaç gün sonra Ankara’ya gider ve 

Muhsin Yazıcıoğlu ile görüşür. Görüşme esnasın-

da Muhsin Başkan, Özel Kalem Müdürü’nü yanına 

çağırıp günün döviz kurlarını getirmesini ister. Bir-
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İnsan, ilahi kanun icabı kendi iradesi dışında 

dünyaya gelir. Ömür olarak nitelenen ve ne kadar 

olduğunu kendisi dâhil hiç kimsenin bilmediği bir 

süreyi ikmal eder ve baki âleme göçer. Bu minval-

de doğum ve ölüm inkâr-ı gayr-ı kabil bir gerçeklik 

olarak her canlı üzerinde hükmünü icra etse de fev-

kalâdelik doğumda veya ölümde değil; bu iki ger-

çeklik arasındaki ömrü/zamanı nasıl geçirdiğinde-

dir. 

Ömrün nasıl geçirilmesi gerektiği hususu bir 

Müslüman için muamma değildir. Yaratıcı mukad-

des kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri ve in-
1sanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”  

beyanıyla “İnsan”ı hangi maksada matuf yarattığı-

nı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Demek oluyor 

ki Müslüman, kendisine tahsis edilen ömür süre-

since ırkından, dilinden, cinsiyetinden, yaşından, 

mesleğinden, mevkiinden, merciinden ve bütün 

diğer farklılıklarından bağımsız olarak Allah’a (cc) 

kulluğu hayatının merkezine koymak mecburiye-

tindedir. Nitekim bir Müslümanın ömrü boyunca 

Allah (cc)’a kullukta göstereceği istikrar onun hem 
2 3Yaratıcı  hem de kulları nezdinde  itibar bulmasını 

sağlayacaktır.

İnsanı yaratma hikmetini kendisine kulluk ola-

rak açıklayan Allah (cc), kulluğun nasıl ifa edilmesi 

gerektiğinin bilgisini Kur’an-ı Kerim’le, bu bilgilerin 

nasıl uygulanacağını ise Hz. Peygamberimizin 

(sav) müşahhas hayatıyla göstermiştir. Bu şartlar 

altında Müslümana düşen vazife kendisine tahsis 

edilen ömür içerisinde Hazreti Peygamberin (sav) 

hayatında somutlaşan Kur ’anî hakikatleri hayatı-

nın miyarı haline getirmektir. Bir başka deyişle 
4O’nun(sav) ahlâkını ahlâk haline getirmektir.

Bu girizgâhtan sonra merhum Muhsin Yazıcı-

oğlu’nun, Sonsuzluğun Sahibine uğurlanışındaki 

muazzam alâkayı ve üzerinden 10 yıl geçmesine 

rağmen hâlâ gönüllerde ve hafızalarda dipdiri kal-

masını, onun Ahlâk-ı Muhammedî’ye olan sadakat 

ve muhabbetinde aramak manidar olacaktır. Bu 

sadakat ve muhabbet pek tabii onun duygu, dü-

şünce ve davranışlarında billurlaşmıştır. Peki, 

nasıl? Nasıl olduğunun cevabını bizatihi onun ya-

şadığı olaylar karşısında takındığı tutum ve davra-

nışlardan bir demet sunarak vermek herhalde en 

etkili cevap olacaktır.

Muhsin Yazıcıoğlu ve Dürüstlük

Güzel ahlâklı olmanın olmazsa olmazı dürüst 

olmaktır. Dürüst olmak ise kişinin aleyhine bile 

olsa hakikatten yana tavır alabilmesi ve her halü-

kârda haktan yana tavır koyabilmesidir. Diğer bir 

ifadeyle menfaati söz konusu olduğunda hakikati 

göz ardı etmek, telif ve tevil mekanizmalarıyla ken-

disini haklı göstermek değil; aleyhine olacağını, 

canının yanacağını bile bile hakikate ram olmaktır. 

Yeğen Mehmet Yazıcıoğlu amcasının dürüstlüğü-

nü açık bir şekilde ortaya koyan bir meseleyi kendi 

yaşadığı bir olay üzerinden aşağıdaki gibi naklet-

mektedir. 

“Mehmet Yazıcıoğlu’nun canı okul arkadaşın-

dan duyduğu bir olaydan dolayı çok sıkkındır. Am-

casına gelip arkadaşının bir hocasının kendisine 

"Yazıcıoğlu, üniversitedeyken sınav zamanı silahı-

nı sıraya koyar, hocaları tehditle sınavları geçerdi" 

iddiasını sorar: "Amcam, bu iddiayı benden du-

yunca çok üzüldü. Bana dedi ki, 'Bak yeğenim, ve-

terinerlikte okurken derslere çok giremezdim ama 

sınav zamanı çok çalışırdım. Veremediğim dersler 
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mış olmaz. Zira o, yalnız yürüdüğü yola ve yol ar-

kadaşlarına değil yol arkadaşlarının geride bırak-

tıklarına dahi vefalı bir şahsiyetti. Onun, dava ar-

kadaşlarının yakınlarına gösterdiği vefanın bir mi-

salini Adem Karaca’nın yaşadığı bir hatıradan nak-

ledelim.

“2000’li yılların birinde BBP Özel Kalemden 

yetkili bir arkadaş beni arayarak Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun görüşmek istediğini söyledi. Buyursun 

dedim ve telefonu Muhsin Başkana bağladı. Muh-

sin Başkan o her zamanki emrivakiden uzak, 

kibar ve mütevazı üslubuyla Adana Teşkilatımıza 

mensup olan ve elektrik kazası neticesinde vefat 

eden bir ağabeyimizin tahsil yapan kızlarına burs 

tedarik etme imkânı olup olmadığını sormak isti-

yordu. Ben durumu kavradım. Lâkin meblağ yük-

sek olur, karşılayamam endişesiyle bir an tered-

düt ettiysem de cesaretimi topladım ve ihtiyacın 

ne kadar olduğunu sordum. Muhsin Başkan raka-

mı söyleyince rahatlıkla karşılayabileceğim bir 

miktar olduğunu anladım ve “Başkanım, bu işi 

oldu bilin” diye cevapladım. Konuşmanın akabin-

de Özel Kalemden aynı arkadaş beni tekrar aradı 

ve öğrenci kardeşlerimizin hesap numaralarını 

verdi. Ben de verilen hesap numaralarına Muhsin 

Başkanımızın adını yazarak talep edilen miktarı 
9 havale ettim.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve Gençler

Bir millet ve devlet için iyi yetişmiş gençlerin 

ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi idrak etmiş 

olan Muhsin Yazıcıoğlu yarınların Türkiye’sinde 

başta gençler olmak üzere toplumun bütün ke-

simlerine hizmet üretmesi için Alperen Ocakla-

rı’nın kuruluşuna öncülük yapmıştır. 12 Eylül 

1980 öncesini iliklerine kadar yaşamış ve Türkiye 

üzerinde oynanan oyunları çözmüş birisi olarak 

gençlere ve gençlerin iyi yetişmesine ihtimam 

göstermiştir. Bütün yoğunluğuna ve yorgunluğu-

na rağmen onlardan gelen talepleri geri çevirme-

miştir. Bu minvalde bir yaşanmışlığı Aydoğan 

Bilir’in bir hatırasından nakledelim.

“Çok yoğun geçen programın son durağı Yoz-

gat’ta yayın yapan RTV66 isimli mahalli televiz-

yondu. Muhsin Başkan son olarak bu mahalli te-

levizyonda programa katılacak ve program son-

rasında da Yozgat’tan ayrılacaktı. Muhsin Başkanı 

görmek isteyen ve belki bir fırsat olur da, ayaküs-

tü bile olsa, konuşuruz diye düşünen gençler te-

levizyonun yayın yaptığı binanın çıkışında toplan-
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kaç dakika sonra kuru öğrenen Muhsin Başkan ma-

sanın üzerindeki hesap makinasıyla bir şeyler he-

saplayıp Salih Tuncer'e bir miktar para uzatır. “Bu 

nedir?” diye soran Salih Tuncer'e "Kurultayda 

harçlık isteyen Emre’ye söz vermiştim. Sen baban-

dan al, ben sonra ona veririm” demiştim. Salih Tun-

cer mahcup bir şekilde "Başkanım lütfen, öyle şey 

olur mu, benim bilgim dışında gelişen bir olay. İade 

etmenize gerek yok" deyince Muhsin Başkan "Gar-

daş şimdi geri döndüğünde Emre'ye diyeceksin ki 

Muhsin Başkan sözünü tuttu. Sana söz verdiği 5 

Markı bana iade etti. Haberin olsun" karşılığını 

verir ve "Bizim geleceğimiz olan çocuklarımız dü-
6rüst olmayı bizden öğrensin" cümlesini de ekler.”

İkincisi ise Emekli Binbaşı Asım Yekeler’in yaşa-

dığı bir olaydır ve şu şekilde naklediyor:

“Bir gün rahmetlinin odasına gittim:

– Ben bir sanat gecesi yapacağım, istiyorum ki 

bu gecedeki onur konuğum siz olun. Bana bir tarih 

verin ben de ona göre bu tarihte programı organi-

ze edeyim, dedim.

Özel Kalem Müdürü’nü çağırdı.

– Komutana hangi günümüz uygunsa bir gün 

verin, dedi.

Biz verilen gün üzerine her şeyi hazırladık, da-

vetiyeleri bastık, sanat gecemizin olmasına yakla-

şık on gün kala Muhsin Başkana davetiyeyi götür-

düm. Davetiyeye baktı:

– Biz o gün müsait miyiz acaba? dedi. Tereddüt 

etti. Hemen Özel Kalem Müdürünü çağırdı.

– Biz komutana söz vermiştik. Bakın bakalım o 

günde bir şey var mı? dedi. Özel kalem Müdürü:

– O gün Adana’da mitingimiz var, dedi. Muhsin 

Başkan:

– Nasıl olur? Komutan ta iki ay önce geldi biz-

den gün istedi. Biz de ona gün verdik. Nasıl bu tari-

he miting koyarsınız? O mitingi iptal ediyorsunuz 

biz komutanın programına gideceğiz.

Böyle der demez inanın şok oldum ben. 

Dedim ki: 

– Başkanım bu sözünüz, sizin o programımıza 

gelmeniz kadar değerli. Siz mitinginizi iptal etme-

yin, bizim başka bir programımıza gelirsiniz.
7İnanın zor kabul ettirdim bunu.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve Devlet Adamlığı

Devlet adamlığı, yüksek manevi getirisi kadar 

mesuliyeti de o derece ağır bir vazifedir. Bu müna-

sebetle devlet görevi yapanların kılı kırk yarmaları 

icap eder ki milletin hukukunu kendi menfaatleri 

doğrultusunda kullanmamış olsunlar. Bu konuda 

aşağıda nakledilen, Suudi Arabistan yönetimi ta-

rafından birçoğumuzun nefsine oldukça hoş gele-

bilecek ve tereddüt etmeden kabul edebileceği 

teklifine Muhsin Yazıcıoğlu’nun verdiği cevap ve ta-

kındığı tavır onun devlet adamlığını algılama dü-

zeyini gösteren oldukça güzel bir misaldir.

“Suudi Arabistan yönetimi Müslüman ülkelerin 

devlet ricalini Hac mevsiminde özel misafir olarak 

Hacca davet eder. Bu davete icabet eden yönetici-

ler Suudi yönetiminin davetlisi olarak Hac farizası-

nı yerine getirirler. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ken-

disine de bu kabilden davet yapıldığını ancak Hac 

farizasının tabiatına uygun görmediği için bu da-

veti kabul etmemiş ve kendi imkânlarıyla Hac fari-

zasını yerine getirmek için mübarek beldeleri ziya-

ret etmiştir. Haccın tabiatında bir meşakkat oldu-

ğu ve hacı adaylarının bu meşakkate sabretmeleri 

gerektiği öğütlenir. Özellikle Hazreti Peygamberi-

mizin mübarek kabirlerini ziyaret esnasında mu-

azzam bir izdiham olur. Suudiler Hac davetini 

kabul etmeyen Muhsin Yazıcıoğlu’na, Ravza-i Mu-

tahhara ziyaretinde davetli devlet ricaline uygula-

dığı özel uygulamayı önermiştir. Bu uygulamada 

diğer hacı adayları güvenlik güçleri marifetiyle en-

gellenir ve davetliler rahat bir şekilde ziyaretlerini 

yaparlar. Muhsin Başkan, Suudi yönetiminin Hac 

davetini kabul etmediği gibi Ravza-i Mutahhara zi-

yaretinde kendine teklif edilen bu ayrıcalığı da 

kabul etmemiş ve diğer hacı adaylarının yaptığı şe-

kilde Hazreti Peygamberimizin mübarek kabrini zi-
8yaret etmiştir.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve Vefa

Vefa günümüzde oldukça tahribata uğramış 

bir diğer değerimizdir. İnsanın yürüdüğü yola ve 

yol arkadaşlarına gösterdiği bağlılık karakterinin 

tahlili bakımından mühim bir kıstastır. Bu bakım-

dan Muhsin Yazıcıoğlu emsaline az rastlanır bir ka-

raktere sahipti dense, kesinlikle mübalağa yapıl-



mış olmaz. Zira o, yalnız yürüdüğü yola ve yol ar-

kadaşlarına değil yol arkadaşlarının geride bırak-

tıklarına dahi vefalı bir şahsiyetti. Onun, dava ar-

kadaşlarının yakınlarına gösterdiği vefanın bir mi-

salini Adem Karaca’nın yaşadığı bir hatıradan nak-

ledelim.

“2000’li yılların birinde BBP Özel Kalemden 

yetkili bir arkadaş beni arayarak Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun görüşmek istediğini söyledi. Buyursun 

dedim ve telefonu Muhsin Başkana bağladı. Muh-

sin Başkan o her zamanki emrivakiden uzak, 

kibar ve mütevazı üslubuyla Adana Teşkilatımıza 

mensup olan ve elektrik kazası neticesinde vefat 

eden bir ağabeyimizin tahsil yapan kızlarına burs 

tedarik etme imkânı olup olmadığını sormak isti-

yordu. Ben durumu kavradım. Lâkin meblağ yük-

sek olur, karşılayamam endişesiyle bir an tered-

düt ettiysem de cesaretimi topladım ve ihtiyacın 

ne kadar olduğunu sordum. Muhsin Başkan raka-

mı söyleyince rahatlıkla karşılayabileceğim bir 

miktar olduğunu anladım ve “Başkanım, bu işi 

oldu bilin” diye cevapladım. Konuşmanın akabin-

de Özel Kalemden aynı arkadaş beni tekrar aradı 

ve öğrenci kardeşlerimizin hesap numaralarını 

verdi. Ben de verilen hesap numaralarına Muhsin 

Başkanımızın adını yazarak talep edilen miktarı 
9 havale ettim.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve Gençler

Bir millet ve devlet için iyi yetişmiş gençlerin 

ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi idrak etmiş 

olan Muhsin Yazıcıoğlu yarınların Türkiye’sinde 

başta gençler olmak üzere toplumun bütün ke-

simlerine hizmet üretmesi için Alperen Ocakla-

rı’nın kuruluşuna öncülük yapmıştır. 12 Eylül 

1980 öncesini iliklerine kadar yaşamış ve Türkiye 

üzerinde oynanan oyunları çözmüş birisi olarak 

gençlere ve gençlerin iyi yetişmesine ihtimam 

göstermiştir. Bütün yoğunluğuna ve yorgunluğu-

na rağmen onlardan gelen talepleri geri çevirme-

miştir. Bu minvalde bir yaşanmışlığı Aydoğan 

Bilir’in bir hatırasından nakledelim.

“Çok yoğun geçen programın son durağı Yoz-

gat’ta yayın yapan RTV66 isimli mahalli televiz-

yondu. Muhsin Başkan son olarak bu mahalli te-

levizyonda programa katılacak ve program son-

rasında da Yozgat’tan ayrılacaktı. Muhsin Başkanı 

görmek isteyen ve belki bir fırsat olur da, ayaküs-

tü bile olsa, konuşuruz diye düşünen gençler te-

levizyonun yayın yaptığı binanın çıkışında toplan-
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kaç dakika sonra kuru öğrenen Muhsin Başkan ma-

sanın üzerindeki hesap makinasıyla bir şeyler he-

saplayıp Salih Tuncer'e bir miktar para uzatır. “Bu 

nedir?” diye soran Salih Tuncer'e "Kurultayda 

harçlık isteyen Emre’ye söz vermiştim. Sen baban-

dan al, ben sonra ona veririm” demiştim. Salih Tun-

cer mahcup bir şekilde "Başkanım lütfen, öyle şey 

olur mu, benim bilgim dışında gelişen bir olay. İade 

etmenize gerek yok" deyince Muhsin Başkan "Gar-

daş şimdi geri döndüğünde Emre'ye diyeceksin ki 
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sında ve özellikle de 1980’den sonra kapitalist kül-

türün (belki de kültürsüzlüğün) cemiyet hayatı-

mızda meydana getirdiği tahribat ve buna karşı 

konmaya çalışılan mukavemetin yetersizliği ze-

mininde Muhsin Yazıcıoğlu ve o emsal şahsiyetle-

rin nazarî ve ameli olarak ortaya koyduklarını, 

diğer bir tabirle helal yaşanmış ömürlerini, harcı-

âlem çabalar olarak görmek zayıflığına da düşül-

memelidir. 

Pek tabii Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatından su-

nulan kesitler yukarıda nakledilenlerle sınırlı de-

ğildir. Nakledilenlere eklenecek belki yüzlerce 

daha yaşanmışlık söz konusudur. Bunların da der-

lenip, toparlanıp kayıt altına alınması esasında bir 

mesuliyetten öte mecburiyettir. Zira Muhsin Yazı-

cıoğlu’nun ömrünü feda ettiği bu değerlerin şu 

anki ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi 

ihmal edilemeyecek bir durumdur. Hepsinden de 

mühimi günümüzde neredeyse yaşanamaz diye 

düşünülen bu değerlerin, yaşadığımız zaman dili-

minde Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsında, canlı şa-

hitlerinin tanıklık ettiği üzere yaşanmış olması, 

başta onun izinden gidenler/gidecek olanlar 

olmak üzere bütün cemiyetimiz için yaşanılabilir 

olduğunun çok açık ispatıdır.

DİPNOTLAR:

1  Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli (Elmalılı Hamdi 

Yazır, Sadeleştiren: Mustafa Özel), Zâriyât Süre-

si,56.A yet, Ayyıldız Matbaacılık, İstanbul

2  Bu konuda Allah (cc) kendi nezdinde üstünlüğün 

ancak takvada olduğunu bildirmektedir. “Ey 

İnsanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. 

Hem sizi, birbirinizle tanışasınız diye, topluluklar 

ve kabileler haline getirdik. Haberiniz olsun ki, 

Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gel-

mekten en çok sakınanızdır. Kesinlikle Allah, bi-

lendir, haberdar olandır.” Kur’ân-ı Kerim ve Yüce 

Meâli, Hucurât Suresi, 13. Ayet

3  “Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre 

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

 -Allah(cc) bir kulu sevdiği zaman Cebrail’e, “Allah 

(cc) filanı seviyor, onu sen de sev!”  diye emre-

der. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına: 

“Allah (cc) filanı gerçekten seviyor; onu siz de se-

viniz!” diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi se-

verler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o 

kimseye karşı bir sevgi uyanır (Buhârî, Bedü’l-

halk 6, Edeb 41, Tevhîd 33; Müslim, Birr 157).”

4 Bu konuda Peygamberimizin (sav) “Ben, ancak 

güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ”Ha-

dis-i Şerifi oldukça dikkat çekicidir (Muvatta, 

Hüsnü’l Hulk,8; Ahmed b.H anbel, 2/381). Yine 

Hazreti Peygamberimizin (sav) hayatının Kur’an-ı 

Kerim’in somutlaşmış hali olduğunu göstermesi 

bakımından bir adam ile Hazreti Aişe (r.a nha) va-

lidemiz arasında geçen şu konuşma oldukça kıy-

metlidir. “Adam: - Ey müminlerin annesi! Bize 

Allah’ın Resulünün ahlakından bahsedir misin? 

Hz. Aişe: - Sen hiç Kur’an okumuyor musun? 

Adam:-Tabii ki okuyorum. Hz. Aişe : - O’nun ah-

lakı, Kur’an (ahlakı) idi (Müslim, Salâtü’l Müsafi-

rin, 139-746).”

5  Abdülkadir SELVİ,13.04.2009, “Helikopter Tuttu-

nuz, Siz Beni Öldürecek misiniz?”, Yeni Şafak Ga-

zetesi Yazı Dizisi,  https://w ww.y enisa-

fak.c om/y azidizileri/h elikopter-tuttunuz-siz-

beni-oldurecek-misiniz-180410, Erişim Tarihi: 

07.02.2019

6  Avrupa Nizâm-ı Âlem Federasyonu ile Berlin Al-

peren Ocakları’nın kurucularından olan Salih Tun-

cer ağabeyimiz halen Almanya, Berlin’de yaşa-

makta ve halen hizmete devam etmektedir. 

Bahsi geçen hadiseyi bizatihi kendisi nakletmiştir. 

Kendisine teşekkür ediyorum.

7  Asım Yekeler, 25 Mart 2017, Merhum Muhsin Ya-

zıcıoğlu’ndan Bir Hatıra, http://w ww.d inkulturu-

atolyesi.c om/y azar-asim-yekeler-muhsin-

yazicioglundan-bir-hatira- degerler-egitimi-

atolyesi-din-kulturu/, Erişim Tarihi: 15.08.2018

8  Merhum Muhsin Yazıcıoğlu bu hadiseyi bizlere 

kendisi nakletmiştir.

9  Adem Karaca, Avrupa Nizâm-ı Âlem Federasyo-

nu’na bağlı Berlin Alperen Ocakları Başkanlığı 

yapmış, halen Almanya, Berlin’de yaşayan ve hiz-

mete devam eden bir dava arkadaşımızdır. Ken-

disine bizimle paylaştığı hatırasından dolayı te-

şekkür ediyorum. 

10  Aydoğan Bilir ağabeyimiz Alperen Ocakları Yoz-

gat İl Başkanlığı ve sonrasında yıllarca BBP Yoz-

gat İl Başkanlığı yapmış ve halen Yozgat’ta hiz-

met eden bir dava büyüğümüzdür. Kendisine bi-

zimle paylaştığı hatırasından dolayı teşekkür edi-

yorum. 

11  Bu hatırayı Mustafa AĞIRALİOĞU (Nam-ı diğer 

Mustafa Şeker Hoca) , BEYDER’in (Bozok Eğitim, 

Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Yoz-

gat) Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin seney-i 

devriyesi münasebetiyle düzenlediği anma prog-

ramında nakletmiştir. Kendisine teşekkür ediyo-

rum. 
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mış Muhsin Başkanı bekliyorlardı. Program bitti. 

Muhsin Başkan binadan çıktı. Vedalaşma esnasın-

da Muhsin Başkan sevdalısı genç bir kardeşimiz 

“Başkanım, bana hayatımda tutmam gereken bir 

nasihatte bulunur musun?” diye seslenince, Muh-

sin Başkan bütün yorgunluğuna rağmen elini gen-

cin omuzuna atarak tüm gençlerimizin kulaklarına 

küpe yapmaları gereken “Önce okuyacaksın, iyi bir 

meslek sahibi olacaksın ve işini en iyi şekilde yapa-

caksın. Okursan, bir meslek sahibi olur ve işini en 

güzel şekilde yaparsan seni okutan ailene, milleti-

ne ve devletine karşı sorumluluğunu yerine getir-

miş olursun. Bununla birlikte ailene, arkadaşlarına 

ve davana da vakit ayırmalısın. Okumazsan, bir 

mesleğin ve işin olmazsa evin de, işin de, davan da 
10olmaz” nasihatini yaptı.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve İnsan Sevgisi

Muhsin Yazıcıoğlu eşref-i mahlûkat olarak te-

lakki ettiği insana son derece hürmetkârdır. Eğer bi-

rine yardımı dokunabilecekse onun kim olduğu, 

hangi partili olduğu, etnik aidiyeti veya herhangi 

başka bir hususiyeti hiç mühim değildir, elinden 

gelen bir şey varsa yapmaktan geri durmaz. Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun bu duyarlılığını göstermesi bakı-

mından aşağıdaki hatıra oldukça kıymetlidir.

“Bir seçim döneminde Muhsin Yazıcıoğlu hafta 

sonunu Sivas’ta geçirmekte ve oradaki bir seçim 

bürosunda partililerle sohbet etmektedir. Sohbet 

sürerken seçim bürosunun kapısından telaşlı bir 

vaziyette bir genç içeri dalar ve arkasından da onu 

kovalayan iki inzibat seçim bürosuna girerler. İnzi-

batlar, gencin askeriyede olması gerektiğini söyle-

yerek genci götürmek isterken Muhsin Başkan 

devreye girer ve gencin Pazartesi günü birliğine 

teslim olacağına dair kefalette bulunarak inzibat-

ları gönderir. Sonrasında gençle tanışılır, nerede 

askerlik yaptığı öğrenilir, sohbet edilir ve dağılınır. 

Genç söz verildiği üzere Pazartesi günü gidip birli-

ğine teslim olmuş ve herhangi bir mesele kalma-

mıştır. Aradan epey bir zaman geçer ve askerde 

bulunan genç bulunduğu birliğin nizamiyesinden 

bir misafiri olduğu yönünde anons edilir. Genç, 

kendisini ziyaret gelebilecek pek kimsesi olmadığı 

için anonsa itibar etmez. Bir süre sonra anons tek-

rarlanınca gitmek durumunda kalır. Nizamiyeye 

geldiğinde şaşıp kalır. Kendisinin bile geçmişte ya-

şadığı olayı çoktan unutmuş olmasına rağmen 

Muhsin Yazıcıoğlu, genci unutmamış ve birliğinde 

kendisini ziyarete gitmiştir. Genç çok duygulanır, 
11kucaklaşırlar ve hoş bir sohbet gerçekleştirilir.”

Sonuç

Bütün bu nakillerden maksadın hatasız, ku-

sursuz bir Muhsin Yazıcıoğlu şahsiyeti oluşturmak 

olmadığı bilinmelidir. Ancak bu anlatılanların bir 

uydurma veya kurgu olmadığını da söylemeye 

lüzum yoktur. Böyle olmakla beraber 1950 sonra-



sında ve özellikle de 1980’den sonra kapitalist kül-

türün (belki de kültürsüzlüğün) cemiyet hayatı-

mızda meydana getirdiği tahribat ve buna karşı 

konmaya çalışılan mukavemetin yetersizliği ze-

mininde Muhsin Yazıcıoğlu ve o emsal şahsiyetle-

rin nazarî ve ameli olarak ortaya koyduklarını, 

diğer bir tabirle helal yaşanmış ömürlerini, harcı-

âlem çabalar olarak görmek zayıflığına da düşül-

memelidir. 

Pek tabii Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatından su-

nulan kesitler yukarıda nakledilenlerle sınırlı de-

ğildir. Nakledilenlere eklenecek belki yüzlerce 

daha yaşanmışlık söz konusudur. Bunların da der-

lenip, toparlanıp kayıt altına alınması esasında bir 

mesuliyetten öte mecburiyettir. Zira Muhsin Yazı-

cıoğlu’nun ömrünü feda ettiği bu değerlerin şu 

anki ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi 

ihmal edilemeyecek bir durumdur. Hepsinden de 

mühimi günümüzde neredeyse yaşanamaz diye 

düşünülen bu değerlerin, yaşadığımız zaman dili-

minde Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsında, canlı şa-

hitlerinin tanıklık ettiği üzere yaşanmış olması, 

başta onun izinden gidenler/gidecek olanlar 

olmak üzere bütün cemiyetimiz için yaşanılabilir 

olduğunun çok açık ispatıdır.

DİPNOTLAR:

1  Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâli (Elmalılı Hamdi 

Yazır, Sadeleştiren: Mustafa Özel), Zâriyât Süre-

si,56.A yet, Ayyıldız Matbaacılık, İstanbul

2  Bu konuda Allah (cc) kendi nezdinde üstünlüğün 

ancak takvada olduğunu bildirmektedir. “Ey 

İnsanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. 

Hem sizi, birbirinizle tanışasınız diye, topluluklar 

ve kabileler haline getirdik. Haberiniz olsun ki, 

Allah katında en değerli olanınız, Ona karşı gel-

mekten en çok sakınanızdır. Kesinlikle Allah, bi-

lendir, haberdar olandır.” Kur’ân-ı Kerim ve Yüce 

Meâli, Hucurât Suresi, 13. Ayet

3  “Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre 

Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

 -Allah(cc) bir kulu sevdiği zaman Cebrail’e, “Allah 

(cc) filanı seviyor, onu sen de sev!”  diye emre-

der. Cebrail de o kulu sever. Sonra gök halkına: 

“Allah (cc) filanı gerçekten seviyor; onu siz de se-

viniz!” diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi se-

verler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o 

kimseye karşı bir sevgi uyanır (Buhârî, Bedü’l-

halk 6, Edeb 41, Tevhîd 33; Müslim, Birr 157).”

4 Bu konuda Peygamberimizin (sav) “Ben, ancak 

güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ”Ha-

dis-i Şerifi oldukça dikkat çekicidir (Muvatta, 

Hüsnü’l Hulk,8; Ahmed b.H anbel, 2/381). Yine 

Hazreti Peygamberimizin (sav) hayatının Kur’an-ı 

Kerim’in somutlaşmış hali olduğunu göstermesi 

bakımından bir adam ile Hazreti Aişe (r.a nha) va-

lidemiz arasında geçen şu konuşma oldukça kıy-

metlidir. “Adam: - Ey müminlerin annesi! Bize 

Allah’ın Resulünün ahlakından bahsedir misin? 

Hz. Aişe: - Sen hiç Kur’an okumuyor musun? 

Adam:-Tabii ki okuyorum. Hz. Aişe : - O’nun ah-

lakı, Kur’an (ahlakı) idi (Müslim, Salâtü’l Müsafi-

rin, 139-746).”

5  Abdülkadir SELVİ,13.04.2009, “Helikopter Tuttu-

nuz, Siz Beni Öldürecek misiniz?”, Yeni Şafak Ga-

zetesi Yazı Dizisi,  https://w ww.y enisa-

fak.c om/y azidizileri/h elikopter-tuttunuz-siz-

beni-oldurecek-misiniz-180410, Erişim Tarihi: 

07.02.2019

6  Avrupa Nizâm-ı Âlem Federasyonu ile Berlin Al-

peren Ocakları’nın kurucularından olan Salih Tun-

cer ağabeyimiz halen Almanya, Berlin’de yaşa-

makta ve halen hizmete devam etmektedir. 

Bahsi geçen hadiseyi bizatihi kendisi nakletmiştir. 

Kendisine teşekkür ediyorum.

7  Asım Yekeler, 25 Mart 2017, Merhum Muhsin Ya-

zıcıoğlu’ndan Bir Hatıra, http://w ww.d inkulturu-

atolyesi.c om/y azar-asim-yekeler-muhsin-

yazicioglundan-bir-hatira- degerler-egitimi-

atolyesi-din-kulturu/, Erişim Tarihi: 15.08.2018

8  Merhum Muhsin Yazıcıoğlu bu hadiseyi bizlere 

kendisi nakletmiştir.

9  Adem Karaca, Avrupa Nizâm-ı Âlem Federasyo-

nu’na bağlı Berlin Alperen Ocakları Başkanlığı 

yapmış, halen Almanya, Berlin’de yaşayan ve hiz-

mete devam eden bir dava arkadaşımızdır. Ken-

disine bizimle paylaştığı hatırasından dolayı te-

şekkür ediyorum. 

10  Aydoğan Bilir ağabeyimiz Alperen Ocakları Yoz-

gat İl Başkanlığı ve sonrasında yıllarca BBP Yoz-

gat İl Başkanlığı yapmış ve halen Yozgat’ta hiz-

met eden bir dava büyüğümüzdür. Kendisine bi-

zimle paylaştığı hatırasından dolayı teşekkür edi-

yorum. 

11  Bu hatırayı Mustafa AĞIRALİOĞU (Nam-ı diğer 

Mustafa Şeker Hoca) , BEYDER’in (Bozok Eğitim, 

Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Yoz-

gat) Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin seney-i 

devriyesi münasebetiyle düzenlediği anma prog-

ramında nakletmiştir. Kendisine teşekkür ediyo-

rum. 
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mış Muhsin Başkanı bekliyorlardı. Program bitti. 

Muhsin Başkan binadan çıktı. Vedalaşma esnasın-

da Muhsin Başkan sevdalısı genç bir kardeşimiz 

“Başkanım, bana hayatımda tutmam gereken bir 

nasihatte bulunur musun?” diye seslenince, Muh-

sin Başkan bütün yorgunluğuna rağmen elini gen-

cin omuzuna atarak tüm gençlerimizin kulaklarına 

küpe yapmaları gereken “Önce okuyacaksın, iyi bir 

meslek sahibi olacaksın ve işini en iyi şekilde yapa-

caksın. Okursan, bir meslek sahibi olur ve işini en 

güzel şekilde yaparsan seni okutan ailene, milleti-

ne ve devletine karşı sorumluluğunu yerine getir-

miş olursun. Bununla birlikte ailene, arkadaşlarına 

ve davana da vakit ayırmalısın. Okumazsan, bir 

mesleğin ve işin olmazsa evin de, işin de, davan da 
10olmaz” nasihatini yaptı.”

Muhsin Yazıcıoğlu ve İnsan Sevgisi

Muhsin Yazıcıoğlu eşref-i mahlûkat olarak te-

lakki ettiği insana son derece hürmetkârdır. Eğer bi-

rine yardımı dokunabilecekse onun kim olduğu, 

hangi partili olduğu, etnik aidiyeti veya herhangi 

başka bir hususiyeti hiç mühim değildir, elinden 

gelen bir şey varsa yapmaktan geri durmaz. Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun bu duyarlılığını göstermesi bakı-

mından aşağıdaki hatıra oldukça kıymetlidir.

“Bir seçim döneminde Muhsin Yazıcıoğlu hafta 

sonunu Sivas’ta geçirmekte ve oradaki bir seçim 

bürosunda partililerle sohbet etmektedir. Sohbet 

sürerken seçim bürosunun kapısından telaşlı bir 

vaziyette bir genç içeri dalar ve arkasından da onu 

kovalayan iki inzibat seçim bürosuna girerler. İnzi-

batlar, gencin askeriyede olması gerektiğini söyle-

yerek genci götürmek isterken Muhsin Başkan 

devreye girer ve gencin Pazartesi günü birliğine 

teslim olacağına dair kefalette bulunarak inzibat-

ları gönderir. Sonrasında gençle tanışılır, nerede 

askerlik yaptığı öğrenilir, sohbet edilir ve dağılınır. 

Genç söz verildiği üzere Pazartesi günü gidip birli-

ğine teslim olmuş ve herhangi bir mesele kalma-

mıştır. Aradan epey bir zaman geçer ve askerde 

bulunan genç bulunduğu birliğin nizamiyesinden 

bir misafiri olduğu yönünde anons edilir. Genç, 

kendisini ziyaret gelebilecek pek kimsesi olmadığı 

için anonsa itibar etmez. Bir süre sonra anons tek-

rarlanınca gitmek durumunda kalır. Nizamiyeye 

geldiğinde şaşıp kalır. Kendisinin bile geçmişte ya-

şadığı olayı çoktan unutmuş olmasına rağmen 

Muhsin Yazıcıoğlu, genci unutmamış ve birliğinde 

kendisini ziyarete gitmiştir. Genç çok duygulanır, 
11kucaklaşırlar ve hoş bir sohbet gerçekleştirilir.”

Sonuç

Bütün bu nakillerden maksadın hatasız, ku-

sursuz bir Muhsin Yazıcıoğlu şahsiyeti oluşturmak 

olmadığı bilinmelidir. Ancak bu anlatılanların bir 

uydurma veya kurgu olmadığını da söylemeye 

lüzum yoktur. Böyle olmakla beraber 1950 sonra-



lışının 88. yıl dönümünde TBMM’de yaptığı konuş-

mada “Çocuklarımıza birbirini sevmeyi, karşılıklı 

saygıyı, paylaşmayı öğretmeliyiz. Bencilliği değil 

birlikteliği ve birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi 

ve yapmayı kazandırmalıyız. Kavgada değil bü-

tünlükte çözümün olduğunu, istemeyi değil ikram 

etmeyi, doğayı korumayı, çevreyi temiz tutmayı, 

dünya barışına, doğal kaynaklara ve kültürel zen-
1ginliklere sahip çıkmayı öğretmeliyiz ” diyen Yazı-

cıoğlu’nun sözlerinde 1980 öncesinde Türk mille-

tinin bölünmüşlüğünü en çok yaşayan, hisseden 

ve bunun topluma verdiği zararları yakından mü-

şahade eden bir insanın olgunluğunu görmek 

mümkündür. Aynı konuşmanın devamında Yazıcı-

oğlu “Ülkenin her yerindeki okullarımız yekpare ve 

yüksek standartlarda olmalı, eğitimde fırsat eşitli-

ği sağlanmalı, eğitim ve öğretimde çocuklarımıza 

bilimi, teknolojiyi, fikir üretmeyi, projeler kazan-

dırmayı, ilim yapmayı öğretirken manevi değerle-

rimizi de anlatmalıyız. Hacı Bektaş Veli'yi, Mevla-

na'yı, Yunus Emre'yi ve onların felsefesini de öğ-
2retmeliyiz ” demiştir. Yazıcıoğlu, bu ifade ile “eği-

tim kurumlarının fiziksel özellikleri, eğitim hakkı-

nın kullanılması ve müfredat” olmak üzere eğiti-

min devam eden üç temel meselesine değinmiş-

tir. Burada dikkat çeken eğitim müfredatının bilim, 

teknik, üretim ve proje temelli olması talebiyle bir-

likte eğitimin manevi kısmı için anılan üç isimdir. 

Bu isimlerin (Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus 

Emre) ortak özellikleri hoşgörü, müsamaha ve bir-

likte yaşama konusunda söz ve uygulamalarıyla 

tanınan mutasavvıflar olmalarıdır. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitimle ilgili görüşleri 

kurucusu ve yaşadığı dönemde onunla özdeşle-

şen Büyük Birlik Partisi’nin programında ve seçim 

beyannamelerinde de yer almıştır. 1993 yılında ya-

yınlanan parti programında “Eğitim anlayışımız, 

millî ve manevî değerlere sahip, çağın ilim ve tek-

nolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ah-
3lâklı ve yenilikçi nesiller yetiştirmektir ” ve 2002 yı-

lında yayınlanan seçim beyannamesinde “Eğiti-

min gayesi, millî gücü azamîleştirecek tarzda her 

seviyedeki insanımızı maddî ve manevî hasletlerle 

donatmak, toplumu millî hedefler istikametinde 

şuurlandırıp güçlendirmek ve bütün bu hedefleri 

gerçekleştirebilecek insan gücü kaynaklarının ye-

4tiştirilmesi ve geliştirilmesi olmalıdır ” ifadeleri 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitim anlayışı dahilinde de-

ğerlendirilmelidir. 

Eğitim Sistemimiz Milli ve Manevi De-

ğerlere Uygun Olmalıdır

Muhsin Yazıcıoğlu bir röportajında “Çocukları-

mıza temel milli ve manevi değerleri kazandırma-

dan onların manevi donanımlarını sağlayarak ki-

şiliklerini oturtmadan kötü alışkanlık ve şiddetten 

koruyamayız. Maalesef çocuklarımız şiddetin, 

uyuşturucunun, ahlaki yozlaşmanın ağlarına bı-

rakılıyor ve televizyon dizileriyle, televole kültü-
5rüyle, yozlaştırılıyorlar ” diyerek çocuklarımızın 

temel sorunlarına dikkat çekmiş ve bu konunun 

çözümü olarak çocuklarımıza milli ve manevi de-

ğerlerimizin öğretilmesinin önemine dikkat çek-

miştir. 

Bu bağlamda Muhsin Yazıcıoğlu zorunlu din 

eğitiminden yana olduğunu defalarca belirtmiştir. 

Ancak o farklı din ve inançlara sahip olan insanla-

rın “başka bir dini” öğrenmeye zorlanmasının 

kabul edilemeyeceğini6 de vurgulamıştır. Ona 

göre farklı dinlere mensup çocukların da kendi 

dini inançlarına göre eğitim almayı isteme hakkı 
7olmalı ve bunu da devlet sağlayabilmelidir . Muh-

sin Yazıcıoğlu 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesinti-

siz eğitim uygulamasını da İmam Hatip okulları-

nın orta kısımlarının kapatılmasını amaçladığıyla il-

gili iddiaları mecliste dile getirmiş ve bu durumun 

eğitim gibi bir maçı olmadığını dini değerlere 

karşı duyulan bir rahatsızlığın eseri olduğunu “Bu 

ülkenin inançlarından, insanlarımızın dini değer-

lerinden ve duygularından kimsenin rahatsız ol-

masına gerek yoktur. İmam-hatip okulları, bu ül-

kenin inanç ve değerleriyle beraber, çağdaş me-

deniyeti yakalama ufkuyla gençlerimizi yetiştir-

mektedir. Dolayısıyla bundan da kimse rahatsız ol-
8mamalı " sözleriyle izah etmiştir. Ayrıca Yazıcıoğ-

lu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-

bay hakkında verdiği gensoruda eğitim sistemi ile 

ilgili basında çıkan "Türk-İslam sentezli bütün gö-

rüşler ayıklanacak, ilk olarak Türkler dünyanın en 

soylu ve köklü ırkıdır. Türkler, kendi soylarına ya-

kışır din arayışına girmiştir. Anayurtlarından göç-

leri sırasında da, İslamiyet gibi, kendi soylarına ya-

MUHSİN YAZICIOĞLU
VE EĞİTİM
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Giriş

Muhsin Yazıcıoğlu yalnızca yakın tarihimizin 

değil topyekün Türk-İslam tarihinin ender bulunan 

liderlerinden biridir. Belki de Türk-İslam davasında 

dava adamlarının en büyük şiarı “zaferle değil se-

ferle mükellef olma” iddiasıdır. Ancak bu şiarı hal 

ve hareketinde göstermek, bunu davranış haline 

getirmek herkes için pek de mümkün olmamakta-

dır. Nitekim yola samimiyetle çıkan birçok lider (ve 

ona inananlar) bir süre sonra kendilerini zafere 

odaklamakta ve ona giden her yolu mübah sayma 

gafletine düşmektedirler. Tabii bu durum farkında 

olarak ya da olmayarak davaya, davaya inananlara 

ve bir süre sonra da bütün insanlara zarar veren bir 

hale gelmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu’nu ender kılan 

da bu makyavelist anlayışa kapılmadan zaferin 

değil seferin heyecanını yaşaması ve yaşatması ol-

muştur. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu niteliği birçok şe-

kilde yazılmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu’nu ender kılan bir diğer özel-

lik de meselelere yaklaşım stratejisidir. O “devletin 

kapısında adam muamelesi görmesini istediği” 

Türk milletinin ihtiyaçlarını doğru okuyarak taleple-

rini bu yönde dile getirmiştir. İşte Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun bu niteliğinin incelenmesinin de onun “se-

ferle mükellefiyeti”nin izahı için gereklidir. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun meselelere yaklaşımı açı-

sından bir örnek olarak onun eğitim anlayışının, eği-

timin meselelerine bakışının ortaya konulması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim Anlayışının Temeli: 

Birlikte Yaşamak 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitim anlayışının teme-

linde birlikte yaşama duygusu vardır. TBMM’nin açı-

Dr. İsmail YILDIZ



lışının 88. yıl dönümünde TBMM’de yaptığı konuş-

mada “Çocuklarımıza birbirini sevmeyi, karşılıklı 

saygıyı, paylaşmayı öğretmeliyiz. Bencilliği değil 

birlikteliği ve birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi 

ve yapmayı kazandırmalıyız. Kavgada değil bü-

tünlükte çözümün olduğunu, istemeyi değil ikram 

etmeyi, doğayı korumayı, çevreyi temiz tutmayı, 

dünya barışına, doğal kaynaklara ve kültürel zen-
1ginliklere sahip çıkmayı öğretmeliyiz ” diyen Yazı-

cıoğlu’nun sözlerinde 1980 öncesinde Türk mille-

tinin bölünmüşlüğünü en çok yaşayan, hisseden 

ve bunun topluma verdiği zararları yakından mü-

şahade eden bir insanın olgunluğunu görmek 

mümkündür. Aynı konuşmanın devamında Yazıcı-

oğlu “Ülkenin her yerindeki okullarımız yekpare ve 

yüksek standartlarda olmalı, eğitimde fırsat eşitli-

ği sağlanmalı, eğitim ve öğretimde çocuklarımıza 

bilimi, teknolojiyi, fikir üretmeyi, projeler kazan-

dırmayı, ilim yapmayı öğretirken manevi değerle-

rimizi de anlatmalıyız. Hacı Bektaş Veli'yi, Mevla-

na'yı, Yunus Emre'yi ve onların felsefesini de öğ-
2retmeliyiz ” demiştir. Yazıcıoğlu, bu ifade ile “eği-

tim kurumlarının fiziksel özellikleri, eğitim hakkı-

nın kullanılması ve müfredat” olmak üzere eğiti-

min devam eden üç temel meselesine değinmiş-

tir. Burada dikkat çeken eğitim müfredatının bilim, 

teknik, üretim ve proje temelli olması talebiyle bir-

likte eğitimin manevi kısmı için anılan üç isimdir. 

Bu isimlerin (Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus 

Emre) ortak özellikleri hoşgörü, müsamaha ve bir-

likte yaşama konusunda söz ve uygulamalarıyla 

tanınan mutasavvıflar olmalarıdır. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitimle ilgili görüşleri 

kurucusu ve yaşadığı dönemde onunla özdeşle-

şen Büyük Birlik Partisi’nin programında ve seçim 

beyannamelerinde de yer almıştır. 1993 yılında ya-

yınlanan parti programında “Eğitim anlayışımız, 

millî ve manevî değerlere sahip, çağın ilim ve tek-

nolojisiyle mücehhez, hür düşünceli, üretken, ah-
3lâklı ve yenilikçi nesiller yetiştirmektir ” ve 2002 yı-

lında yayınlanan seçim beyannamesinde “Eğiti-

min gayesi, millî gücü azamîleştirecek tarzda her 

seviyedeki insanımızı maddî ve manevî hasletlerle 

donatmak, toplumu millî hedefler istikametinde 

şuurlandırıp güçlendirmek ve bütün bu hedefleri 

gerçekleştirebilecek insan gücü kaynaklarının ye-

4tiştirilmesi ve geliştirilmesi olmalıdır ” ifadeleri 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitim anlayışı dahilinde de-

ğerlendirilmelidir. 

Eğitim Sistemimiz Milli ve Manevi De-

ğerlere Uygun Olmalıdır

Muhsin Yazıcıoğlu bir röportajında “Çocukları-

mıza temel milli ve manevi değerleri kazandırma-

dan onların manevi donanımlarını sağlayarak ki-

şiliklerini oturtmadan kötü alışkanlık ve şiddetten 

koruyamayız. Maalesef çocuklarımız şiddetin, 

uyuşturucunun, ahlaki yozlaşmanın ağlarına bı-

rakılıyor ve televizyon dizileriyle, televole kültü-
5rüyle, yozlaştırılıyorlar ” diyerek çocuklarımızın 

temel sorunlarına dikkat çekmiş ve bu konunun 

çözümü olarak çocuklarımıza milli ve manevi de-

ğerlerimizin öğretilmesinin önemine dikkat çek-

miştir. 

Bu bağlamda Muhsin Yazıcıoğlu zorunlu din 

eğitiminden yana olduğunu defalarca belirtmiştir. 

Ancak o farklı din ve inançlara sahip olan insanla-

rın “başka bir dini” öğrenmeye zorlanmasının 

kabul edilemeyeceğini6 de vurgulamıştır. Ona 

göre farklı dinlere mensup çocukların da kendi 

dini inançlarına göre eğitim almayı isteme hakkı 
7olmalı ve bunu da devlet sağlayabilmelidir . Muh-

sin Yazıcıoğlu 28 Şubat sürecinde 8 yıllık kesinti-

siz eğitim uygulamasını da İmam Hatip okulları-

nın orta kısımlarının kapatılmasını amaçladığıyla il-

gili iddiaları mecliste dile getirmiş ve bu durumun 

eğitim gibi bir maçı olmadığını dini değerlere 

karşı duyulan bir rahatsızlığın eseri olduğunu “Bu 

ülkenin inançlarından, insanlarımızın dini değer-

lerinden ve duygularından kimsenin rahatsız ol-

masına gerek yoktur. İmam-hatip okulları, bu ül-

kenin inanç ve değerleriyle beraber, çağdaş me-

deniyeti yakalama ufkuyla gençlerimizi yetiştir-

mektedir. Dolayısıyla bundan da kimse rahatsız ol-
8mamalı " sözleriyle izah etmiştir. Ayrıca Yazıcıoğ-

lu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ-

bay hakkında verdiği gensoruda eğitim sistemi ile 

ilgili basında çıkan "Türk-İslam sentezli bütün gö-

rüşler ayıklanacak, ilk olarak Türkler dünyanın en 

soylu ve köklü ırkıdır. Türkler, kendi soylarına ya-

kışır din arayışına girmiştir. Anayurtlarından göç-

leri sırasında da, İslamiyet gibi, kendi soylarına ya-

MUHSİN YAZICIOĞLU
VE EĞİTİM
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Giriş

Muhsin Yazıcıoğlu yalnızca yakın tarihimizin 

değil topyekün Türk-İslam tarihinin ender bulunan 

liderlerinden biridir. Belki de Türk-İslam davasında 

dava adamlarının en büyük şiarı “zaferle değil se-

ferle mükellef olma” iddiasıdır. Ancak bu şiarı hal 

ve hareketinde göstermek, bunu davranış haline 

getirmek herkes için pek de mümkün olmamakta-

dır. Nitekim yola samimiyetle çıkan birçok lider (ve 

ona inananlar) bir süre sonra kendilerini zafere 

odaklamakta ve ona giden her yolu mübah sayma 

gafletine düşmektedirler. Tabii bu durum farkında 

olarak ya da olmayarak davaya, davaya inananlara 

ve bir süre sonra da bütün insanlara zarar veren bir 

hale gelmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu’nu ender kılan 

da bu makyavelist anlayışa kapılmadan zaferin 

değil seferin heyecanını yaşaması ve yaşatması ol-

muştur. Muhsin Yazıcıoğlu’nun bu niteliği birçok şe-

kilde yazılmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu’nu ender kılan bir diğer özel-

lik de meselelere yaklaşım stratejisidir. O “devletin 

kapısında adam muamelesi görmesini istediği” 

Türk milletinin ihtiyaçlarını doğru okuyarak taleple-

rini bu yönde dile getirmiştir. İşte Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun bu niteliğinin incelenmesinin de onun “se-

ferle mükellefiyeti”nin izahı için gereklidir. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun meselelere yaklaşımı açı-

sından bir örnek olarak onun eğitim anlayışının, eği-

timin meselelerine bakışının ortaya konulması ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitim Anlayışının Temeli: 

Birlikte Yaşamak 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eğitim anlayışının teme-

linde birlikte yaşama duygusu vardır. TBMM’nin açı-

Dr. İsmail YILDIZ



ları ile daha rahat bir ortamda katkı yapabilmek 

için demokratik bir üretim zeminine ihtiyaçları ol-
17duğunu ifade etmiştir . Günümüzde niteliği ne 

olursa olsun terör örgütlerinin üniversitelerde ör-

gütlenmelerini bu sorun ve ihtiyaçları istismar 

ederek gençleri örgütlerine dahil ettikleri dikkate 

alınırsa bu ifadelerin haklılığı görülecektir. Başka 

bir konuşmasında da yine gençlerin üniversiteler-

deki problemlerinin (harç ve burs) kendilerinin ön-
18celikli meseleleri olduğunu söylemiştir . Bu ifa-

deleri TBMM’de Yüksek Öğretim Kanununda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair kanun ve değişiklik 
19önergesi ile ilgili konuşmasında  da “Üniversite-

lerimizin fonksiyonlarını yeniden düzenleyecek şe-

kilde ciddi bir üniversite reformuna Türkiye'nin ih-

tiyacı vardır. Üniversitelerin fonksiyonlarını kal-

kınmada öncülük yapacak şekilde yeniden dü-

zenlemek gerektiğini düşünüyorum. Eğitimde fır-

sat eşitliğini sağlayacak, öğrencilerimizin burs, 

yurt ve harç sorunlarını düzenleyecek yeni dü-

zenlemelere ihtiyaç vardır. Ayrıca ara eleman ihti-

yacı bugün Türkiye'de çok yoğun hale gelmiştir. 

Bunların da üniversitelerimizin her yerde açılma-

sını sağlarken bu alandaki ihtiyaçların da yeniden 

düzenlenmesinin mutlaka gerekli olduğunu ifade 

etmek istiyorum” diyerek dile getirmiştir. 

Teröre Karşı Eğitim

Muhsin Yazıcıoğlu ülkemizin en önemli sorun-

larından biri olan terörün çözümü konusunda da 

yerinde bir öneriyle bu konuda eğitimin önemine 

dikkat çekmiştir. Yazıcıoğlu bir röportajında “Terör 

örgütü cehaletten ve eğitimsizlikten faydalanıyor. 

Eğitimsiz kimse bırakmamalıyız. Herkes Türkçeyi 

en iyi şekilde konuşabilmelidir. Orta ve liselerde 

terör örgütünün amacını ve terör örgütlerinin yü-

zünü anlatan terör dersleri müfredata dâhil edile-

rek gençler bilinçlendirilmelidir. "Terör Enstitüsü" 

kurulmalıdır. Enstitü bünyesinde terör kütüphane-
20si ve sergi salonu bulunmalıdır ” demiştir. Yaşadı-

ğımız coğrafyada terör sorununun format değişti-

rerek sürekli devam edeceği dikkate alınırsa Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun bu makul önerisinin acilen gün-

deme alınması gerektiğini de vurgulamamız ge-

rekmektedir.

Sonuç olarak; Muhsin Yazıcıoğlu, içinde yaşa-

dığı toplumun gerçeklerini ve ihtiyaçlarını dikkate 

alarak hayatı boyunca edindiği tecrübelerin ışığın-

da birlikte yaşama duygumuzu geliştirecek, karşı-

lıklı anlayışa dayanan, hür düşünceyi ve üretimi 

esas alan bir eğitim anlayışına sahip olmuştur. Ge-

lecek nesillerin ruhen ve bedenen sağlıklı olabil-

mesi için eğitimde milli ve manevi değerlerimize 

önem verilmesini istemiştir. Bununla birlikte bas-

kıcı, tek tipleştirici bir eğitim sistemine karşı çık-

mıştır. Yaşadığımız sorunların çözümünde eğitim 

yoluna başvurulması gerektiğini vurgulamıştır. 
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kışan ulvi ve cihanşümul bir din olan İslamiyetle 

karşılaşmışlardır. İslamiyet, Türkleri daha da soylu 

ve yüce kıldı. İslamiyet’in ışığında onlar dünyanın 

beş kıtasına yayılmış en büyük imparatorluklar kur-

dular" şeklindeki okuma parçası, yayılmacı ve 

Türk-İslam sentezci kabul edilerek atılıyor; ayrıca 
9Veda Hutbesinden bazı bölümler çıkarılmaktadır " 

ifadelerine karşı bakanın tekzip yayınlamamasını 

eleştirerek eğitimde Türk-İslam anlayışının olması 

gerektiğini savunmuştur. 

Milli ve manevi değerlere uygun bir eğitim an-

layışında olan Muhsin Yazıcıoğlu bunu bir ihtiyaç 

ve olarak görmüş ancak “Tek tip insan yetiştirmek, 

demokrasilerde olmaz, ancak komünist ve faşist re-
10jimlerde olur ” diyerek eğitimde her türlü baskıcı 

anlayışa da karşı çıkmıştır. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kurucusu olduğu partinin programında yer 

alan “Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Dü-

şünce ve inanç hürriyetini engelleyici kısıtlamalar 

kaldırılacaktır. Eğitim ve öğretimin her kademesin-
11de kılık ve kıyafet hürriyeti sağlanacaktır ” ifadeleri 

de eğitimde her türlü baskıya karşı olduğunu gös-

termesi bakımından önemlidir.

Öğretmenlerimize 

Değer Vermeliyiz

Muhsin Yazıcıoğlu TBMM’nin kuruluşunun 

88'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada öğret-

menlere önem verilmesi gerektiğini “Çocuklarımızı 

yetiştiren değerli öğretmenlerimizi asla ihmal et-

memeliyiz. Gözbebeğimiz çocuklarımızı yetiştiren 

öğretmenlerimiz her türlü teknolojik eğitim-

öğretim araçlarıyla donatılmalı, ekonomik sıkıntı ya-

şamamalı; tayin, terfi, kadro, kariyer gibi endişeler 
12hissetmemelidir ” sözleriyle ifade etmiştir. Ayrıca 

o, öğretmenlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiş-

tir. 2008 yılında Hüseyin Çelik’in Milli Eğitim bakan-

lığı döneminde öğretmen atamalarındaki çarpıklık-

lara dikkat çekmek için TBMM’ye Çelik’in cevaplan-

dırması için yazılı soru sormuştur. Bu sorularda 

branşlara göre atamalar, atama bekleyen öğret-

menler ve kadrolu öğretmen ihtiyacı varken söz-
13leşmeli öğretmen atanması ile ilgili konular  yer al-

mıştır. Öğretmenler arasında bir kere uygulanan 

ve hala sorunlara neden olan “uzman öğretmen ve 

başöğretmen” kavramlarına da karşı çıkmıştır. Bu 

düşüncesini Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet 

Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanun Teklifi hakkında konuşmasında “Ül-

kemizin, çocuklarımızın eğitimini üstlenmiş olan 

öğretmenlerimizin her şartta çekmiş oldukları sı-

kıntı ve zorluklar bilinmekte ve takdir edilmekte-

dir. Tek düşüncesi çocuklarımızı yetiştirmek olan 

öğretmenlerimizin arasına bu tür kariyer ayrımları 
14koymak esasen yanlıştır ” diyerek açıklamıştır. 

Günümüzde öğretmenler hızla itibarsızlaştırı-

lırken hatta Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Stra-

teji Belgesi” gibi gerçeklikten uzak ölçme yöntem-

leriyle bu itibar suikastine katkı sağlarken Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun öğretmenlerin gerçek sorunlarıyla 

ilgilenmesi teşekküre şayandır. Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kurucusu olduğu partinin programında 

“Eğitim meselesinin çözümünde temel etken 

unsur olan öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için ge-

rekli müesseseler oluşturulacaktır. Öğretmenlere 

eğitim ve öğretimde azamî verimli olabilmeleri 
15için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır ” ifade-

lerinin yer alması günümüz anlayışının çok ileri-

sinde bir yaklaşımdır. Bugün üniversiteler ile MEB 

arasında yeterli eşgüdüm sağlanmadan yetiştiri-

len ve mesleği mesleğe atandıktan sonra öğre-

nen; verimli olmalarının önündeki engeller kaldı-

rılmadan, sürekli yıpratılmaya çalışılan öğretmen-

lere yönelik ifadelerin değeri iyi anlaşılmalıdır. 

Üniversite Gençliğinin 

Sorunları Çözülmelidir

Üniversitelerimizle ilgili önemli sorunların ba-

şında öğrencilerimizin yönlendirilmesi ve bu ko-

nuda yapılan sınavlar gelmektedir. Üniversitelere 

yönlendirme hakkında da Yazıcıoğlu gençlerin 

temel eğitimin ikinci aşamasında yetenek testle-

rinden geçilerek yönlendirilmelerini ve bu yönlen-

dirme sırasında hiçbir imtihana tabi tutulmadan 

üniversite seviyesine kadar okumalarının sağlan-
16masını istediklerini belirtmiştir . Yazıcıoğlu’nun ye-

tenek testlerini ve sınavları ayrı ayrı değerlendir-

mesi makul bir öneride bulunduğunu göstermek-

tedir.

Muhsin Yazıcıoğlu bir röportajında gençliğin so-

runlarıyla ilgili konuşurken üniversite yıllarında 

gençlik liderliği yaptığını hatırlatarak onların so-

runları en iyi kendisinin anladığını belirtmiştir. Ya-

zıcıoğlu özellikle gençliğin yurt ve barınma sorun-



ları ile daha rahat bir ortamda katkı yapabilmek 

için demokratik bir üretim zeminine ihtiyaçları ol-
17duğunu ifade etmiştir . Günümüzde niteliği ne 

olursa olsun terör örgütlerinin üniversitelerde ör-

gütlenmelerini bu sorun ve ihtiyaçları istismar 

ederek gençleri örgütlerine dahil ettikleri dikkate 

alınırsa bu ifadelerin haklılığı görülecektir. Başka 

bir konuşmasında da yine gençlerin üniversiteler-

deki problemlerinin (harç ve burs) kendilerinin ön-
18celikli meseleleri olduğunu söylemiştir . Bu ifa-

deleri TBMM’de Yüksek Öğretim Kanununda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair kanun ve değişiklik 
19önergesi ile ilgili konuşmasında  da “Üniversite-

lerimizin fonksiyonlarını yeniden düzenleyecek şe-

kilde ciddi bir üniversite reformuna Türkiye'nin ih-

tiyacı vardır. Üniversitelerin fonksiyonlarını kal-

kınmada öncülük yapacak şekilde yeniden dü-

zenlemek gerektiğini düşünüyorum. Eğitimde fır-

sat eşitliğini sağlayacak, öğrencilerimizin burs, 

yurt ve harç sorunlarını düzenleyecek yeni dü-

zenlemelere ihtiyaç vardır. Ayrıca ara eleman ihti-

yacı bugün Türkiye'de çok yoğun hale gelmiştir. 

Bunların da üniversitelerimizin her yerde açılma-

sını sağlarken bu alandaki ihtiyaçların da yeniden 

düzenlenmesinin mutlaka gerekli olduğunu ifade 

etmek istiyorum” diyerek dile getirmiştir. 

Teröre Karşı Eğitim

Muhsin Yazıcıoğlu ülkemizin en önemli sorun-

larından biri olan terörün çözümü konusunda da 

yerinde bir öneriyle bu konuda eğitimin önemine 

dikkat çekmiştir. Yazıcıoğlu bir röportajında “Terör 

örgütü cehaletten ve eğitimsizlikten faydalanıyor. 

Eğitimsiz kimse bırakmamalıyız. Herkes Türkçeyi 

en iyi şekilde konuşabilmelidir. Orta ve liselerde 

terör örgütünün amacını ve terör örgütlerinin yü-

zünü anlatan terör dersleri müfredata dâhil edile-

rek gençler bilinçlendirilmelidir. "Terör Enstitüsü" 

kurulmalıdır. Enstitü bünyesinde terör kütüphane-
20si ve sergi salonu bulunmalıdır ” demiştir. Yaşadı-

ğımız coğrafyada terör sorununun format değişti-

rerek sürekli devam edeceği dikkate alınırsa Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun bu makul önerisinin acilen gün-

deme alınması gerektiğini de vurgulamamız ge-

rekmektedir.

Sonuç olarak; Muhsin Yazıcıoğlu, içinde yaşa-

dığı toplumun gerçeklerini ve ihtiyaçlarını dikkate 

alarak hayatı boyunca edindiği tecrübelerin ışığın-

da birlikte yaşama duygumuzu geliştirecek, karşı-

lıklı anlayışa dayanan, hür düşünceyi ve üretimi 

esas alan bir eğitim anlayışına sahip olmuştur. Ge-

lecek nesillerin ruhen ve bedenen sağlıklı olabil-

mesi için eğitimde milli ve manevi değerlerimize 

önem verilmesini istemiştir. Bununla birlikte bas-

kıcı, tek tipleştirici bir eğitim sistemine karşı çık-

mıştır. Yaşadığımız sorunların çözümünde eğitim 

yoluna başvurulması gerektiğini vurgulamıştır. 
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kışan ulvi ve cihanşümul bir din olan İslamiyetle 

karşılaşmışlardır. İslamiyet, Türkleri daha da soylu 

ve yüce kıldı. İslamiyet’in ışığında onlar dünyanın 

beş kıtasına yayılmış en büyük imparatorluklar kur-

dular" şeklindeki okuma parçası, yayılmacı ve 

Türk-İslam sentezci kabul edilerek atılıyor; ayrıca 
9Veda Hutbesinden bazı bölümler çıkarılmaktadır " 

ifadelerine karşı bakanın tekzip yayınlamamasını 

eleştirerek eğitimde Türk-İslam anlayışının olması 

gerektiğini savunmuştur. 

Milli ve manevi değerlere uygun bir eğitim an-

layışında olan Muhsin Yazıcıoğlu bunu bir ihtiyaç 

ve olarak görmüş ancak “Tek tip insan yetiştirmek, 

demokrasilerde olmaz, ancak komünist ve faşist re-
10jimlerde olur ” diyerek eğitimde her türlü baskıcı 

anlayışa da karşı çıkmıştır. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kurucusu olduğu partinin programında yer 

alan “Eğitimde hür düşünce esas alınacaktır. Dü-

şünce ve inanç hürriyetini engelleyici kısıtlamalar 

kaldırılacaktır. Eğitim ve öğretimin her kademesin-
11de kılık ve kıyafet hürriyeti sağlanacaktır ” ifadeleri 

de eğitimde her türlü baskıya karşı olduğunu gös-

termesi bakımından önemlidir.

Öğretmenlerimize 

Değer Vermeliyiz

Muhsin Yazıcıoğlu TBMM’nin kuruluşunun 

88'inci yıl dönümünde yaptığı konuşmada öğret-

menlere önem verilmesi gerektiğini “Çocuklarımızı 

yetiştiren değerli öğretmenlerimizi asla ihmal et-

memeliyiz. Gözbebeğimiz çocuklarımızı yetiştiren 

öğretmenlerimiz her türlü teknolojik eğitim-

öğretim araçlarıyla donatılmalı, ekonomik sıkıntı ya-

şamamalı; tayin, terfi, kadro, kariyer gibi endişeler 
12hissetmemelidir ” sözleriyle ifade etmiştir. Ayrıca 

o, öğretmenlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiş-

tir. 2008 yılında Hüseyin Çelik’in Milli Eğitim bakan-

lığı döneminde öğretmen atamalarındaki çarpıklık-

lara dikkat çekmek için TBMM’ye Çelik’in cevaplan-

dırması için yazılı soru sormuştur. Bu sorularda 

branşlara göre atamalar, atama bekleyen öğret-

menler ve kadrolu öğretmen ihtiyacı varken söz-
13leşmeli öğretmen atanması ile ilgili konular  yer al-

mıştır. Öğretmenler arasında bir kere uygulanan 

ve hala sorunlara neden olan “uzman öğretmen ve 

başöğretmen” kavramlarına da karşı çıkmıştır. Bu 

düşüncesini Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet 

Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hak-

kında Kanun Teklifi hakkında konuşmasında “Ül-

kemizin, çocuklarımızın eğitimini üstlenmiş olan 

öğretmenlerimizin her şartta çekmiş oldukları sı-

kıntı ve zorluklar bilinmekte ve takdir edilmekte-

dir. Tek düşüncesi çocuklarımızı yetiştirmek olan 

öğretmenlerimizin arasına bu tür kariyer ayrımları 
14koymak esasen yanlıştır ” diyerek açıklamıştır. 

Günümüzde öğretmenler hızla itibarsızlaştırı-

lırken hatta Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Stra-

teji Belgesi” gibi gerçeklikten uzak ölçme yöntem-

leriyle bu itibar suikastine katkı sağlarken Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun öğretmenlerin gerçek sorunlarıyla 

ilgilenmesi teşekküre şayandır. Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun kurucusu olduğu partinin programında 

“Eğitim meselesinin çözümünde temel etken 

unsur olan öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için ge-

rekli müesseseler oluşturulacaktır. Öğretmenlere 

eğitim ve öğretimde azamî verimli olabilmeleri 
15için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır ” ifade-

lerinin yer alması günümüz anlayışının çok ileri-

sinde bir yaklaşımdır. Bugün üniversiteler ile MEB 

arasında yeterli eşgüdüm sağlanmadan yetiştiri-

len ve mesleği mesleğe atandıktan sonra öğre-

nen; verimli olmalarının önündeki engeller kaldı-

rılmadan, sürekli yıpratılmaya çalışılan öğretmen-

lere yönelik ifadelerin değeri iyi anlaşılmalıdır. 

Üniversite Gençliğinin 

Sorunları Çözülmelidir

Üniversitelerimizle ilgili önemli sorunların ba-

şında öğrencilerimizin yönlendirilmesi ve bu ko-

nuda yapılan sınavlar gelmektedir. Üniversitelere 

yönlendirme hakkında da Yazıcıoğlu gençlerin 

temel eğitimin ikinci aşamasında yetenek testle-

rinden geçilerek yönlendirilmelerini ve bu yönlen-

dirme sırasında hiçbir imtihana tabi tutulmadan 

üniversite seviyesine kadar okumalarının sağlan-
16masını istediklerini belirtmiştir . Yazıcıoğlu’nun ye-

tenek testlerini ve sınavları ayrı ayrı değerlendir-

mesi makul bir öneride bulunduğunu göstermek-

tedir.

Muhsin Yazıcıoğlu bir röportajında gençliğin so-

runlarıyla ilgili konuşurken üniversite yıllarında 

gençlik liderliği yaptığını hatırlatarak onların so-

runları en iyi kendisinin anladığını belirtmiştir. Ya-

zıcıoğlu özellikle gençliğin yurt ve barınma sorun-



yı Ağrı dağının zirvesine çıkaracaktık. Yola koyul-

duk. Bin zahmet ve emekle acılar çekerek dağa 

tırmandık. Zirveye vardığımızda sevincimiz son-

suzdu. Ama küçük! Bir noksanımız olduğunu far-

kettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. 

Meğer biz davayı değil, kendimizi zirveye çıkart-

mışız.” diyerek davasına sahip çıkmayanlara si-

temlerini ifade etmişti. Rahmetli Muhsin Başkanı-

mız yaşantısıyla, dava adamlığıyla ve şehadetiyle 

“ülkü dağının ve dava adamlığının” zirvesiydi.

1980 öncesi şanlı mücadelesini, cezaevindeki 

çilesini ayrı değerlendirecek olursak “O inançları-

nızı meclise taşıyacak” sloganıyla başlayan TBMM 

hayatı da, Büyük Birlik Partisi'ni kurarak başladığı 

siyasi mücadelesi de tam bir dava adamına yakı-

şan bir haldeydi.

“Gün gelir, ecel hükmünü icra eder. Dava 

adamı dünyasını değiştirir. Kalabalıklar ona acır-

lar, daha iyi yaşamış olmasını temenni ederler. 

Halbuki o, inançları uğrunda yaşamanın hazzını 

tadamadıkları için ömrü boyunca kalabalıklara acı-

mıştır.”

Yaşantısıyla iyi bir Müslüman, yiğitliğiyle ger-

çek bir Türk milliyetçisi ve vatansever olan Muh-

sin Başkanımız; her haliyle Alperen ve Ülkücülü-

ğün ete kemiğe bürünmüş haliydi.

Örnek Bir Şahsiyet ve Dava Adamıydı

Rahmetli Muhsin Başkanımız hayatını Türk 

devletinin bekası, milletimizin huzur ve refahı, 

bayrağımızın şan ve şerefle dalgalanması için vak-

fetmiş örnek şahsiyet, dava ve devlet adamıydı.

Siyasi hayatında nokta kadar menfaat için vir-

gül kadar eğilmemiş kendi tabiriyle bir nefes 

kadar ömür için fırıldak olmaya gerek duymamış-

tır.

Menfaat için yapılan politikayı hiçbir zaman 

tercih etmemiş, her zaman idealizmi savunmuş 

ve milletimizin gönlünde yer bulup milletin adamı 

olmayı başarmıştır. Sandıkların değil ama gönül-

lerin sultanı olmuştur. 

Mücadelesinin temel ilkesini tek cümle ile 

ifade edecek olursam; İslam’ın getirdiği güzellik-

lerin insanlığa rehber olması için mücadele eden 

gerçek bir Müslüman, milletin refahı için kendini 

feda eden bir Türk milliyetçisi ve büyük bir vatan-

severdi.

Rahmetli Muhsin Başkanımız, Büyük Birlik Ha-

reketinin kuruluşunda Milli Mutabakat metni ile 

tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bu-

lunmuş; emperyalist, sömürgeci yeni dünya dü-

zeni karşısında yeniden Nizam-ı Alem demişti.

Yeni oluşum sürecinde yaptığımız ilk büyük 

toplantının konusu “ Yeni dünya düzeni ve Ni-

ŞEHADETİNİN 10. YILINDA
BİR FİKİR VE DAVA ADAMI

MUHSİN YAZICIOĞLU
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“Kollarım açık olarak omzumdan bir kalas bağ-

ladılar. T şeklini aldım. Bir sandalyenin üstüne çıka-

rıldım. Kalas, tavanda bir çengele asıldı. Sandalye 

altımdan çekildi. Havada sallanarak boşlukta kal-

dım. O şekildeyken parmağımdan ve tenasül uz-

vumdan elektrik verdiler… İşkenceden ziyade, so-

yundurulmuş olmaktan etkilendiğimi anladıkları 

için daha sonraki bütün sorgulara soyundurularak 

alındım.”

Evet, bu sözler rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin 

Yazıcıoğlu’na ait.

1977 Yılında Ankara Konak Sinemasında, ülkü-

cü gençlere slogan ezberleten ve ezberlettiği slo-

ganların yıllarca meydanları inlettiği, Rahmetli Muh-

sin Başkanın ezberlettiği sloganların bir kaçına ba-

kalım; “İnananlar kol kola, yürüyelim hak yola”, 

“Türk’üz, Türkçüyüz, İslam’ın eriyiz”, “Müslüman-

lar küfre karşı tek yumruk”, “Kanımız aksa da zafer 

İslam’ın”…

Rahmetli Muhsin Başkanımızın hayatı slogan-

larda kalmamış, hayatının her anında attığı ve at-

tırdığı sloganları da hayatında yaşamıştı. Cezaevi 

sürecinde yazdığı şiire bir bakar mısınız?

“Huzur dolu içimde,

Ben sonsuzluğu düşünüyorum.

Ey sonsuzluğun sahibi,

Sana ulaşmak istiyorum.

Durun kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın.

Beton çok soğuk, Üşüyorum…”

Güzel bir film seyretmiş gibi ve film bittikten 

sonra yine hayatın acımasız çarklarında değerleri-

mizden uzaklaşmasak. Değerlerimizin farkında ola-

bilsek ve yaşadığımız hayatı değerlerimize uygun 

olduğu zannı içerisinde kendimizi kandırmasak. Ka-

pitalist sistemin ve ürettiği kültürün savunuculu-

ğunu yapıp iyi bir Müslüman olduğumuzu düşün-

mesek ve dahi iddia etmesek.“İlay-ı Kelimetullah 

için Nizam-ı Alem” diyen, emperyalizme kafa 

tutan ve bedelini de ödeyen Şehit liderimiz Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun ruh dünyasını ve davası için kat-

landığı çileleri içimizde hissedebilsek.

Kim bilir belki de içinizde Tatar milli hükümeti 

sözcüsü gibi Muhsin Başkanımızın şehadetinden 

sonra “gökteki kuşlar bile yandı Muhsin Başka-

nım” diyebilecek kadar hüznü hissedenler de var-

dır. Varsa Allah sayılarını arttırsın.

Rahmetli Başkanımızın Celaleddin Harzem-

şah’ın mücadele azmini örnek aldığını rivayet 

edenler olmuştur. Celaleddin Harzemşah, Moğol 

zulmüne karşı direnmesini ve korkusuzca savaş-

masını çok seviyordu. Harzemşah’a yakın dostları 

“Moğol ordusuna karşı yenileceğini bile bile niçin 

savaşıyorsun diye sorduklarında, “Muzaffer 

etmek Allah’ın elinde, ben vazifemi yapıyorum” de-

mişti.

Rahmetli Yazıcıoğlu da “Bizim görevimiz bu mil-

lete doğruları söylemek, tercih halkın. Lütuf ve 

ihsan Allah’ın… Biz çalışmalarımızı birileri plaket 

versin, apolet taksın diye yapmıyoruz. Atalarımız-

dan miras kalan ve üç asırdır dumura uğrayan “Ni-

zam-ı Alem” davasını en güzel şekilde ifade etmek 

için uğraş veriyoruz.” demişti.

“Zulüm Azrail olsa da hep hakkı tutacağım, mu-

kaddes davalarda ölüm bile güzeldir.” Diyen Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun şehadetinden sonra, rahmetli 

Abdurrahim Karakoç şöyle demişti; “Vallahi bana 

sorsanız; Muhsin Başkan, han köşesinde ölmezdi. 

Ona dağın zirvesinde ölmek yakışırdı”.

Rahmetli Galip Erdem ağabey ise “Bizler dava-

Ahmet YELİS



yı Ağrı dağının zirvesine çıkaracaktık. Yola koyul-

duk. Bin zahmet ve emekle acılar çekerek dağa 

tırmandık. Zirveye vardığımızda sevincimiz son-

suzdu. Ama küçük! Bir noksanımız olduğunu far-

kettik. Davayı dağın eteklerinde unutmuştuk. 

Meğer biz davayı değil, kendimizi zirveye çıkart-

mışız.” diyerek davasına sahip çıkmayanlara si-

temlerini ifade etmişti. Rahmetli Muhsin Başkanı-

mız yaşantısıyla, dava adamlığıyla ve şehadetiyle 

“ülkü dağının ve dava adamlığının” zirvesiydi.

1980 öncesi şanlı mücadelesini, cezaevindeki 

çilesini ayrı değerlendirecek olursak “O inançları-

nızı meclise taşıyacak” sloganıyla başlayan TBMM 

hayatı da, Büyük Birlik Partisi'ni kurarak başladığı 

siyasi mücadelesi de tam bir dava adamına yakı-

şan bir haldeydi.

“Gün gelir, ecel hükmünü icra eder. Dava 

adamı dünyasını değiştirir. Kalabalıklar ona acır-

lar, daha iyi yaşamış olmasını temenni ederler. 

Halbuki o, inançları uğrunda yaşamanın hazzını 

tadamadıkları için ömrü boyunca kalabalıklara acı-

mıştır.”

Yaşantısıyla iyi bir Müslüman, yiğitliğiyle ger-

çek bir Türk milliyetçisi ve vatansever olan Muh-

sin Başkanımız; her haliyle Alperen ve Ülkücülü-

ğün ete kemiğe bürünmüş haliydi.

Örnek Bir Şahsiyet ve Dava Adamıydı

Rahmetli Muhsin Başkanımız hayatını Türk 

devletinin bekası, milletimizin huzur ve refahı, 

bayrağımızın şan ve şerefle dalgalanması için vak-

fetmiş örnek şahsiyet, dava ve devlet adamıydı.

Siyasi hayatında nokta kadar menfaat için vir-

gül kadar eğilmemiş kendi tabiriyle bir nefes 

kadar ömür için fırıldak olmaya gerek duymamış-

tır.

Menfaat için yapılan politikayı hiçbir zaman 

tercih etmemiş, her zaman idealizmi savunmuş 

ve milletimizin gönlünde yer bulup milletin adamı 

olmayı başarmıştır. Sandıkların değil ama gönül-

lerin sultanı olmuştur. 

Mücadelesinin temel ilkesini tek cümle ile 

ifade edecek olursam; İslam’ın getirdiği güzellik-

lerin insanlığa rehber olması için mücadele eden 

gerçek bir Müslüman, milletin refahı için kendini 

feda eden bir Türk milliyetçisi ve büyük bir vatan-

severdi.

Rahmetli Muhsin Başkanımız, Büyük Birlik Ha-

reketinin kuruluşunda Milli Mutabakat metni ile 

tüm hak dava mensuplarına birlik çağrısında bu-

lunmuş; emperyalist, sömürgeci yeni dünya dü-

zeni karşısında yeniden Nizam-ı Alem demişti.

Yeni oluşum sürecinde yaptığımız ilk büyük 

toplantının konusu “ Yeni dünya düzeni ve Ni-

ŞEHADETİNİN 10. YILINDA
BİR FİKİR VE DAVA ADAMI

MUHSİN YAZICIOĞLU

3938
MART 2019 MART 2019

“Kollarım açık olarak omzumdan bir kalas bağ-

ladılar. T şeklini aldım. Bir sandalyenin üstüne çıka-

rıldım. Kalas, tavanda bir çengele asıldı. Sandalye 

altımdan çekildi. Havada sallanarak boşlukta kal-

dım. O şekildeyken parmağımdan ve tenasül uz-

vumdan elektrik verdiler… İşkenceden ziyade, so-

yundurulmuş olmaktan etkilendiğimi anladıkları 

için daha sonraki bütün sorgulara soyundurularak 

alındım.”

Evet, bu sözler rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin 

Yazıcıoğlu’na ait.

1977 Yılında Ankara Konak Sinemasında, ülkü-

cü gençlere slogan ezberleten ve ezberlettiği slo-

ganların yıllarca meydanları inlettiği, Rahmetli Muh-

sin Başkanın ezberlettiği sloganların bir kaçına ba-

kalım; “İnananlar kol kola, yürüyelim hak yola”, 

“Türk’üz, Türkçüyüz, İslam’ın eriyiz”, “Müslüman-

lar küfre karşı tek yumruk”, “Kanımız aksa da zafer 

İslam’ın”…

Rahmetli Muhsin Başkanımızın hayatı slogan-

larda kalmamış, hayatının her anında attığı ve at-

tırdığı sloganları da hayatında yaşamıştı. Cezaevi 

sürecinde yazdığı şiire bir bakar mısınız?

“Huzur dolu içimde,

Ben sonsuzluğu düşünüyorum.

Ey sonsuzluğun sahibi,

Sana ulaşmak istiyorum.

Durun kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın.

Beton çok soğuk, Üşüyorum…”

Güzel bir film seyretmiş gibi ve film bittikten 

sonra yine hayatın acımasız çarklarında değerleri-

mizden uzaklaşmasak. Değerlerimizin farkında ola-

bilsek ve yaşadığımız hayatı değerlerimize uygun 

olduğu zannı içerisinde kendimizi kandırmasak. Ka-

pitalist sistemin ve ürettiği kültürün savunuculu-

ğunu yapıp iyi bir Müslüman olduğumuzu düşün-

mesek ve dahi iddia etmesek.“İlay-ı Kelimetullah 

için Nizam-ı Alem” diyen, emperyalizme kafa 

tutan ve bedelini de ödeyen Şehit liderimiz Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun ruh dünyasını ve davası için kat-

landığı çileleri içimizde hissedebilsek.

Kim bilir belki de içinizde Tatar milli hükümeti 

sözcüsü gibi Muhsin Başkanımızın şehadetinden 

sonra “gökteki kuşlar bile yandı Muhsin Başka-

nım” diyebilecek kadar hüznü hissedenler de var-

dır. Varsa Allah sayılarını arttırsın.

Rahmetli Başkanımızın Celaleddin Harzem-

şah’ın mücadele azmini örnek aldığını rivayet 

edenler olmuştur. Celaleddin Harzemşah, Moğol 

zulmüne karşı direnmesini ve korkusuzca savaş-

masını çok seviyordu. Harzemşah’a yakın dostları 

“Moğol ordusuna karşı yenileceğini bile bile niçin 

savaşıyorsun diye sorduklarında, “Muzaffer 

etmek Allah’ın elinde, ben vazifemi yapıyorum” de-

mişti.

Rahmetli Yazıcıoğlu da “Bizim görevimiz bu mil-

lete doğruları söylemek, tercih halkın. Lütuf ve 

ihsan Allah’ın… Biz çalışmalarımızı birileri plaket 

versin, apolet taksın diye yapmıyoruz. Atalarımız-

dan miras kalan ve üç asırdır dumura uğrayan “Ni-

zam-ı Alem” davasını en güzel şekilde ifade etmek 

için uğraş veriyoruz.” demişti.

“Zulüm Azrail olsa da hep hakkı tutacağım, mu-

kaddes davalarda ölüm bile güzeldir.” Diyen Muh-

sin Yazıcıoğlu’nun şehadetinden sonra, rahmetli 

Abdurrahim Karakoç şöyle demişti; “Vallahi bana 

sorsanız; Muhsin Başkan, han köşesinde ölmezdi. 

Ona dağın zirvesinde ölmek yakışırdı”.

Rahmetli Galip Erdem ağabey ise “Bizler dava-

Ahmet YELİS



forme olduğu, kollarımın altında, omzumda çürü-

melerin olduğu yazılmış. Ama mahkeme “Bunla-

rın işkenceden dolayı bir iz olduklarına dair delile 

rastlanmamıştır” dedi.”

Artık sözün bittiği yer burasıdır!

Marş Söyletirken De Eziyet Etmek

Şehit Liderimiz devam ediyor; “İstiklal 

Marşı'na başla.” diyorlar, topluca söylüyoruz ama 

bağırarak söyleyeceksiniz deyip birisi elinde copla 

dürtüklüyor, diğeri darp ediyor. Ben İstiklal Marşı 

için hayatını vermeye hazır birisiyim. Bana İstiklal 

Marşı'nı zorla söylettiriliyor. Bundan büyük zulüm 

olur mu?”

Siyaset Adamı Muhsin Yazıcıoğlu 

Ve 10. Yılında Dava Süreci

Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun Türk siyasi hayatına vurduğu damga se-

çimlerde aldığı oylar değil, siyasi duruşudur. 

Duruş noktası devletin bekası, milletin huzur ve 

refahıdır. Tüm yaşantısı boyunca da bu duruşu uğ-

runa bedel ödemiştir.

Bir dava adamı olarak Muhsin Yazıcıoğlu; da-

vasını yaşamış, davasını seslendirmiş hem de da-

vası için bedel ödemiştir. Bedel ödeme korkusuy-

la suskun kalmamış, gerektiği her zaman risk al-

mıştır. Belki de şehit edilme sebebi bu özelliğidir.

2009 yılını hatırlarsak ABD Başkanı Oba-

ma’nın Türkiye ziyareti ve TBMM’de yaptığı ko-

nuşma, o günün siyasetine önermelerde bulunu-

yordu. Ermenistan ile yeni politikalar, sözde Kürt 

sorununa çözüm süreci, yeni bir Kıbrıs ve Doğu 

Akdeniz politikası ile Yunanistan ile Ege sorununa 

yeni yaklaşımlar... Uygulanması istenilen bu poli-

tikalara karşı çıkacak liderin rahmetli Muhsin Ya-

zıcıoğlu olduğu çok netti. Özgül ağırlığı ve inandı-

rıcılığı ile bu politikaların karşısında milli duruş ser-

gileyebilirdi. Sağduyunun sesi olması özelliğiyle 

muhalefetin odak noktası haline gelebileceği ve 

hesap bozan duruşu ile ABD politikalarını başarı-

sızlığa uğratabilirdi.

Reel politiğinin gerekleri yerine, her zaman 

ideal politik tercihi oy almasına engel olmasına 

rağmen o her zaman sayıların saygınlığı yerine fi-

kirlerin, ideallerin saygınlığını tercih etmiş bir si-

yasetçiydi.

1999 seçimleri öncesi veya 2002 seçimleri ön-

cesinde kendisine yapılan teklifleri kabul etseydi, 

bugün belki de Türk siyasetinde aktör olan siyasi 

partiler olmayabilir ya da en azından bugün bu-

lundukları etkinliklerinde olmayabilirlerdi.

Rahmetli Muhsin Başkan değişken merkezli si-

yaseti tercih etmeyen, omurgalı siyaset yapan, 

makyavelist ve oportünist siyaset yerine ilkeli si-

yaseti tercih eden bir liderdi.

Güç odaklarının, emperyalistlerin ve yeni 

dünya düzeninin karşısında Türk İslam ülküsünü 

ihya ve inşa etmeyi amaç edinen Nizam-ı Alem da-

vasının davacısıydı.

O, her zamanki kalender meşrep tavrıyla hak-

kını helal etse bile bugün şehadet süreci aydın-

lanmadan ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde par-

lamenterlik yapanlar ne Büyük Birlik Partisi'nde si-

yaset yapanlar ne Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok sevi-

yordum/seviyorum diyenler ne de siyaset dünya-

sında bulunanlar vicdanları rahat uyuyamazlar, 

hakkını ödeyemezler. Şehadet sürecini aydınlat-

mak görevi yasal ve hukuki olarak üzerinde olan-

lar da davayı bir an önce neticelendirip sorumlu-

luklarını yerine getirmek zorundadırlar.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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zam-ı Alem” idi. Evet, rahmetli başkanımız açık bir 

kölelik düzeni olan yeni dünya düzeni karşısında, 

kızıl elmamızı; Nizam-ı Alem Ülküsü ve Türk-İslam 

birliği olarak ilan etmişti.

Mevcut cari anlayışlara teslim olmayarak 

“Bizim kızılelmamız Nizam-ı Alem ülküsü ve Türk 

İslam birliğidir.” diyerek davasını ortaya koymuştu.

“Yeni Dünya Düzeni” denilen, emperyalizm kar-

şısında hakça paylaşım, ahlak, adalet ve erdemi ön-

celeyen “Nizam-ı Alem” projesine duyulan ihtiyaç, 

günümüzde daha da elzem hale geldi. 

Temeli doğruluk, fazilet, adalet ve güzellik ide-

asının medeniyeti olan İslam medeniyetini; Hz. 

İbrahim’in başkaldırısı temsil etmektedir. Nem-

rut’un hakimiyetine, zulmüne, kendini tanrı gör-

mesine “Allah var sen hiçbir şey değilsin” diyerek 

Hz. İbrahim’in başlattığı başkaldırı Türk İslam me-

deniyetinin, Nizam-ı Alem ülküsünün temelidir.

Nizamı Alem; ahlak, adalet ve hakça paylaşı-

mın hüküm sürdüğü, insanca yaşam hedefleyen 

huzur ve barışın hakim olduğu bir dünya anlayışı 

ve bu anlayışın ürettiği sistemin adıdır.

15 Temmuz 1977 yılında Hasret Gazetesi'nde 

rahmetli Muhsin başkanımız, “Ülkücü Hareket baş-

layışından bugüne kadar vermiş olduğu uyanık ve 

kararlı mücadelesini daha da titiz olarak devam et-

tirecek, emperyalizmin oyunlarını daha başlangıç-

ta bozacaktır.” demiştir.

12 Eylül Darbesi ve Cezaevi Süreci

12 Eylül öncesinde Türkiye’nin her tarafında sı-

kıyönetim olduğu halde, neden olaylar önleneme-

di de 12 Eylül sabahı ne kadar örgüt varsa hepsi bir 

gecede yakalandı? Bunların isimleri, adresleri belli 

olduğuna göre neden o güne kadar beklendi? Ge-

neral Bedrettin Demirel “İhtilale bir yıl önceden 

karar vermiştik, ama henüz olgunlaşmamıştı.” de-

mişti.

O bir yıl içinde sağcı solcu binlerce genç hayat-

larını kaybetti, binlercesi de suçlu duruma düştü. 

Buna neden izin verildi? Cevapları verilmeyen o 

kadar çok soru, o kadar değişik işkence metotları 

ve hesabı dürülmeyen o kadar çok işkenceci oldu 

ki… Sorularımızı unuttuk, bari yaşananları hatırla-

yalım dedik.

İhtilalin kaçıncı günü alındınız diye soran gaze-

teciye Rahmetli Muhsin Başkanımız şunları anlatı-

yordu; “Şubat ayının sonuna kadar teslim olma-

dım MHP ve Ülkücü Kuruluşlar diye bir dava orga-

nize edildi. Bize teslim ol çağrıları yapıldı. Kızı-

lay’da bir büroda kalıyordum. Bir gün kapım çalın-

dı. Ben “Üzerimi giyiyorum” diye seslenince, “Na-

mahrem misin ya!” diye bağırarak kapıyıı kırdılar. 

Zeki Kaman adlı bir komiser “Yazıcıoğlu, nasıl bul-

duk seni!” dedi. Kapının önüne çıktık. Her taraf sa-

rılmış. Arabanın oraya geldiğimde, birkaç taraftan 

vurdular. Arabada darp yapmak istediler, karşı koy-

dum. Dürüst Oktay adlı baş komiser, “Dokunma-

yın, biz teslim ettikten sonra ne yaparlarsa yap-

sınlar” dedi. Atatürk Öğrenci Yurdu’nun önünde 

gözümü bağlayıp ellerimi kelepçelediler. Başka bir 

ekibe devrettiler.”

İşkenceciler ve Rahmeti Başkanımızın 

Tavrı

Şehit Liderimiz uzun süre kaldığı cezaevinden 

çıktıktan sonra anlatıyor; ”Zeki Kaman gece rüya-

sına girdiğimi, çocuklarını okula gönderemediğini, 

korktuğunu, kesinlikle ilgisinin olmadığını söyledi. 

Ben de “Biz hukuk dışında asla bir şey düşünme-

yiz. Çocuklarına yönelik en küçük bir kaygı içeri-

sinde bulunmamalıdır. Çocukları okullarına gitsin.” 

diye haber gönderdim. Ama herhalde vicdanı çok 

rahat etmedi, bir trafik kazasında çok ciddi şekilde 

ağır yaralandı, arkasından da vefat ettiğini duy-

dum.”

Gazeteci: “Sen İnsan Mısın” 

Demek İstemediniz Mi?

“Bana niye bunu yaptın? Ne hissettin bunu ya-

parken? Nasıl yapabildin? Sen insan mısın? Bunla-

rı demek istemediniz mi?” sorusuna, rahmetli baş-

kanımızın verdiği cevap; “Bunlar sorulmalı, hala 

soruyoruz. Ama ben yasanın dışında bir şey dü-

şünmedim. Yasal yönden de yapacağımız kadarını 

yaptık. İkisi hakkında dava açtım ama bunu nasıl 

ispatlayacaksınız? Ben savcılığa başvurdum. Mah-

kemeye gelen doktor raporlarında kafamda bir 

yarık, parmağımda yanık izi, ayak tırnağımın de-



forme olduğu, kollarımın altında, omzumda çürü-

melerin olduğu yazılmış. Ama mahkeme “Bunla-

rın işkenceden dolayı bir iz olduklarına dair delile 

rastlanmamıştır” dedi.”

Artık sözün bittiği yer burasıdır!

Marş Söyletirken De Eziyet Etmek

Şehit Liderimiz devam ediyor; “İstiklal 

Marşı'na başla.” diyorlar, topluca söylüyoruz ama 

bağırarak söyleyeceksiniz deyip birisi elinde copla 

dürtüklüyor, diğeri darp ediyor. Ben İstiklal Marşı 

için hayatını vermeye hazır birisiyim. Bana İstiklal 

Marşı'nı zorla söylettiriliyor. Bundan büyük zulüm 

olur mu?”

Siyaset Adamı Muhsin Yazıcıoğlu 

Ve 10. Yılında Dava Süreci

Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğ-

lu’nun Türk siyasi hayatına vurduğu damga se-

çimlerde aldığı oylar değil, siyasi duruşudur. 

Duruş noktası devletin bekası, milletin huzur ve 

refahıdır. Tüm yaşantısı boyunca da bu duruşu uğ-

runa bedel ödemiştir.

Bir dava adamı olarak Muhsin Yazıcıoğlu; da-

vasını yaşamış, davasını seslendirmiş hem de da-

vası için bedel ödemiştir. Bedel ödeme korkusuy-

la suskun kalmamış, gerektiği her zaman risk al-

mıştır. Belki de şehit edilme sebebi bu özelliğidir.

2009 yılını hatırlarsak ABD Başkanı Oba-

ma’nın Türkiye ziyareti ve TBMM’de yaptığı ko-

nuşma, o günün siyasetine önermelerde bulunu-

yordu. Ermenistan ile yeni politikalar, sözde Kürt 

sorununa çözüm süreci, yeni bir Kıbrıs ve Doğu 

Akdeniz politikası ile Yunanistan ile Ege sorununa 

yeni yaklaşımlar... Uygulanması istenilen bu poli-

tikalara karşı çıkacak liderin rahmetli Muhsin Ya-

zıcıoğlu olduğu çok netti. Özgül ağırlığı ve inandı-

rıcılığı ile bu politikaların karşısında milli duruş ser-

gileyebilirdi. Sağduyunun sesi olması özelliğiyle 

muhalefetin odak noktası haline gelebileceği ve 

hesap bozan duruşu ile ABD politikalarını başarı-

sızlığa uğratabilirdi.

Reel politiğinin gerekleri yerine, her zaman 

ideal politik tercihi oy almasına engel olmasına 

rağmen o her zaman sayıların saygınlığı yerine fi-

kirlerin, ideallerin saygınlığını tercih etmiş bir si-

yasetçiydi.

1999 seçimleri öncesi veya 2002 seçimleri ön-

cesinde kendisine yapılan teklifleri kabul etseydi, 

bugün belki de Türk siyasetinde aktör olan siyasi 

partiler olmayabilir ya da en azından bugün bu-

lundukları etkinliklerinde olmayabilirlerdi.

Rahmetli Muhsin Başkan değişken merkezli si-

yaseti tercih etmeyen, omurgalı siyaset yapan, 

makyavelist ve oportünist siyaset yerine ilkeli si-

yaseti tercih eden bir liderdi.

Güç odaklarının, emperyalistlerin ve yeni 

dünya düzeninin karşısında Türk İslam ülküsünü 

ihya ve inşa etmeyi amaç edinen Nizam-ı Alem da-

vasının davacısıydı.

O, her zamanki kalender meşrep tavrıyla hak-

kını helal etse bile bugün şehadet süreci aydın-

lanmadan ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde par-

lamenterlik yapanlar ne Büyük Birlik Partisi'nde si-

yaset yapanlar ne Muhsin Yazıcıoğlu’nu çok sevi-

yordum/seviyorum diyenler ne de siyaset dünya-

sında bulunanlar vicdanları rahat uyuyamazlar, 

hakkını ödeyemezler. Şehadet sürecini aydınlat-

mak görevi yasal ve hukuki olarak üzerinde olan-

lar da davayı bir an önce neticelendirip sorumlu-

luklarını yerine getirmek zorundadırlar.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
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zam-ı Alem” idi. Evet, rahmetli başkanımız açık bir 

kölelik düzeni olan yeni dünya düzeni karşısında, 

kızıl elmamızı; Nizam-ı Alem Ülküsü ve Türk-İslam 

birliği olarak ilan etmişti.

Mevcut cari anlayışlara teslim olmayarak 

“Bizim kızılelmamız Nizam-ı Alem ülküsü ve Türk 

İslam birliğidir.” diyerek davasını ortaya koymuştu.

“Yeni Dünya Düzeni” denilen, emperyalizm kar-

şısında hakça paylaşım, ahlak, adalet ve erdemi ön-

celeyen “Nizam-ı Alem” projesine duyulan ihtiyaç, 

günümüzde daha da elzem hale geldi. 

Temeli doğruluk, fazilet, adalet ve güzellik ide-

asının medeniyeti olan İslam medeniyetini; Hz. 

İbrahim’in başkaldırısı temsil etmektedir. Nem-

rut’un hakimiyetine, zulmüne, kendini tanrı gör-

mesine “Allah var sen hiçbir şey değilsin” diyerek 

Hz. İbrahim’in başlattığı başkaldırı Türk İslam me-

deniyetinin, Nizam-ı Alem ülküsünün temelidir.

Nizamı Alem; ahlak, adalet ve hakça paylaşı-

mın hüküm sürdüğü, insanca yaşam hedefleyen 

huzur ve barışın hakim olduğu bir dünya anlayışı 

ve bu anlayışın ürettiği sistemin adıdır.

15 Temmuz 1977 yılında Hasret Gazetesi'nde 

rahmetli Muhsin başkanımız, “Ülkücü Hareket baş-

layışından bugüne kadar vermiş olduğu uyanık ve 

kararlı mücadelesini daha da titiz olarak devam et-

tirecek, emperyalizmin oyunlarını daha başlangıç-

ta bozacaktır.” demiştir.

12 Eylül Darbesi ve Cezaevi Süreci

12 Eylül öncesinde Türkiye’nin her tarafında sı-

kıyönetim olduğu halde, neden olaylar önleneme-

di de 12 Eylül sabahı ne kadar örgüt varsa hepsi bir 

gecede yakalandı? Bunların isimleri, adresleri belli 

olduğuna göre neden o güne kadar beklendi? Ge-

neral Bedrettin Demirel “İhtilale bir yıl önceden 

karar vermiştik, ama henüz olgunlaşmamıştı.” de-

mişti.

O bir yıl içinde sağcı solcu binlerce genç hayat-

larını kaybetti, binlercesi de suçlu duruma düştü. 

Buna neden izin verildi? Cevapları verilmeyen o 

kadar çok soru, o kadar değişik işkence metotları 

ve hesabı dürülmeyen o kadar çok işkenceci oldu 

ki… Sorularımızı unuttuk, bari yaşananları hatırla-

yalım dedik.

İhtilalin kaçıncı günü alındınız diye soran gaze-

teciye Rahmetli Muhsin Başkanımız şunları anlatı-

yordu; “Şubat ayının sonuna kadar teslim olma-

dım MHP ve Ülkücü Kuruluşlar diye bir dava orga-

nize edildi. Bize teslim ol çağrıları yapıldı. Kızı-

lay’da bir büroda kalıyordum. Bir gün kapım çalın-

dı. Ben “Üzerimi giyiyorum” diye seslenince, “Na-

mahrem misin ya!” diye bağırarak kapıyıı kırdılar. 

Zeki Kaman adlı bir komiser “Yazıcıoğlu, nasıl bul-

duk seni!” dedi. Kapının önüne çıktık. Her taraf sa-

rılmış. Arabanın oraya geldiğimde, birkaç taraftan 

vurdular. Arabada darp yapmak istediler, karşı koy-

dum. Dürüst Oktay adlı baş komiser, “Dokunma-

yın, biz teslim ettikten sonra ne yaparlarsa yap-

sınlar” dedi. Atatürk Öğrenci Yurdu’nun önünde 

gözümü bağlayıp ellerimi kelepçelediler. Başka bir 

ekibe devrettiler.”

İşkenceciler ve Rahmeti Başkanımızın 

Tavrı

Şehit Liderimiz uzun süre kaldığı cezaevinden 

çıktıktan sonra anlatıyor; ”Zeki Kaman gece rüya-

sına girdiğimi, çocuklarını okula gönderemediğini, 

korktuğunu, kesinlikle ilgisinin olmadığını söyledi. 

Ben de “Biz hukuk dışında asla bir şey düşünme-

yiz. Çocuklarına yönelik en küçük bir kaygı içeri-

sinde bulunmamalıdır. Çocukları okullarına gitsin.” 

diye haber gönderdim. Ama herhalde vicdanı çok 

rahat etmedi, bir trafik kazasında çok ciddi şekilde 

ağır yaralandı, arkasından da vefat ettiğini duy-

dum.”

Gazeteci: “Sen İnsan Mısın” 

Demek İstemediniz Mi?

“Bana niye bunu yaptın? Ne hissettin bunu ya-

parken? Nasıl yapabildin? Sen insan mısın? Bunla-

rı demek istemediniz mi?” sorusuna, rahmetli baş-

kanımızın verdiği cevap; “Bunlar sorulmalı, hala 

soruyoruz. Ama ben yasanın dışında bir şey dü-

şünmedim. Yasal yönden de yapacağımız kadarını 

yaptık. İkisi hakkında dava açtım ama bunu nasıl 

ispatlayacaksınız? Ben savcılığa başvurdum. Mah-

kemeye gelen doktor raporlarında kafamda bir 

yarık, parmağımda yanık izi, ayak tırnağımın de-



uruyla yaşayarak haklı davalarınızda bir zerre ol-

mayı istemekle, haksız davaların zirvesindekiler 

ile mücadele etmek ile geçti. Bir video kaydına 

denk geldim günün birinde. Aracının kapısını 

açan evlatların Alperenlerin, seni aracının arka 

koltuğunda namazını kılarken görüyorlardı. Gö-

zümden birer birer yaşlar düşmeye başladı o an. 

İçime bir ateş düştü. Aklıma, arka koltukta yor-

gunluktan uyuyakalmış yavrularım ile yol kenarı-

na çekilmiş arabamızın içinde olduğum bir an 

geldi. Gecenin bir vakti, yola temiz bir karton par-

çası serip arabasının önünde Allah’a secde eden 

rahmetli Sadık Ahmet geldi. “Vakitlice yapılan şey-

ler hayırlıdır. Namaz kılmak vaktiyle yapılan işlerin 

en hayırlısıdır” deyişi geldi. Televizyonda bir dizi 

sahnesine denk geldim yine günün birinde. Adın 

geçti. Adını söyleyen gence “Senin yüzünde Ana-

dolu’nun temiz mayası var başkan!” dediler. Ne 

de iyi demişler değil mi ağabey?

Dedim ya uzun uzun davanı, seni anlatmaya-

cağım. Biz senden razıyız. Allah da senden razı 

olsun. Tam 10 yıl olacak aramızdan ayrılalı. Biz 

hakkımızı sana helal ettik son görevimizde. Sen 

de bize helal et. Bize bıraktığın emanetler ile yan 

yanaydık cenazende. Gülefer bacımla, Furkan oğ-

lumla, Firuze kızımla… Fidan anne ile de yan ya-

naydık meclisteki törende. Sen görmüşsündür 

bizi belki oralardan ama ben yine de söylemeye-

yim gözlerinin yaşlı olduğunu. Fidan annenin ağ-

zından çıkanlar beni yaşadığım en soğuk temmuz 

gününe götürüverdi bir anda; “Allah vardığı 

yerde utandırmasın.”

Boğazım düğümlendi. O günden 14 sene 

evvel babasının cenazesine dahi gelememiş, ko-

mada ölüm kalım savaşı veren küçük bir kızım 

vardı. Hani birkaç hafta sonra elini tutup ”İyi 

misin kızım?” dediğin… Babasının son nefesini diz-

lerinde verdiği, kızımdan az büyük bir oğlum 

vardı. Saçlarını okşayıp gözlerinin içine bakarken 

“Ömrün boyunca baban gibi dimdik ol aslan kar-

deşim benim” dediğin... Eşimi, senin kadim dos-

tunu toprağa verirken yanakları avuçlarımda olan 

oğlum, gözü yaşlı boynuma sarılırken eşe dosta 

ben de bu cümleyi kurmuştum; “Allah gittiği 

yerde utandırmasın.” Ne ağır bir cümledir bilirim. 

Ne zordur söylemesi bilirim. Bundandır düğümle-

nen boğazım. Bundandır o gün sulanan gözlerim.

Velhasıl, dediğin gibi Muhsin Ağabey… Senin 

dediğin gibi; “Mukaddes davalarda ölüm bile gü-

zeldir.”

Sadık Ahmet’e söyle. Bizi merak etmesin. 

Rahat uyusun. Ruhun şad olsun. Ruhunuz şad 

olsun.

Cennet mekanlarınız için El Fatiha...

SADIK AHMET'E SELAM…
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Selam söyle Muhsin Ağabey...

Gittiğin yerde, Doktor Sadık’a selam söyle. Onu 

bir traktör aldı aramızdan. 24 Temmuz 1995 günü. 

Seni bir helikopter aldı aramızdan. 25 Mart 2009 

günü…

Kaza dediler ikinizin de vefatına. Biz inanmadık 

da inanmış gibi yapan zalimlere, inanmış gibi yap-

tık. Siz olmadan yanımızda, gücümüz de pek yet-

medi anlayacağın. Funda’yı ziyaret ettiğin günü de 

“başın sağolsun bacım” derken sulanan gözlerini 

de dün gibi hatırlarım. “Siz bize şehidimizin ema-

netisiniz. Allah ömür verdiği sürece ben hep yanı-

nızdayım” dediğinde nerden bilebilirdik senin de 

bize emanetler bırakacağını? Nerden bilebilirdik 

senin de Peygamber Efendimize(sav) komşu ola-

cağını? Nerden bilebilirdik “Yalnız Kurt Sadık Kar-

deşim” dediğin adamı yalnız bırakmayacağını? Vel-

hasıl, selam söyle Muhsin Ağabey. Şehidime, şehi-

dimiz olarak selam söyle…

Evlatların senin hakkında benden bir yazı yaz-

mamı istediler. Ne yazacağımı, neler diyebileceği-

mi çok düşündüm ilk başta. Aslında biraz da heye-

canlandım. Öyle normal bir yazı yazmayacağım, 

haberin olsun. Uzun uzadıya davanı anlatmak, 

seni anlatmak, insanlığını anlatmak belki bir ömür 

sürer. Koca bir ömür anlatırız da belki o bile yet-

mez anlatmaya. O yüzden yüreğimin en derin yer-

lerinden kısa bir yazı kaleme alacağım. “Selam” 

geldi aklıma ilk. “Emanet” geldi. Senden önce gi-

denler de vardı kutlu dergâha; Başbuğ Türkeş, 

Ebulfez Elçibey, dostun Sadık, ağabeyin Galip, 

şehit verdiğin gardaşların... Buluştunuz. Senden 

sonra gelenler de vardı, Rauf Denktaş ve nicesi… 

Biz göremedik de belki öpüşüp sarıldınız. Hepiniz 

birbirinize emanetsiniz. İsmini saydığım, sayama-

dığım nice güzel adam. Hepiniz, birbirinize ema-

netsiniz.

Sen benim için ahde vefasın Muhsin Ağabey. 

Ahde vefalısın. Ahde vefanın topraktan gelip top-

rağa giden insanoğlunda ete kemiğe bürünmüş, 

vücut bulmuş halisin. “Çok güzel adam” derdi 

Sadık senin içip hep. “Mert adamdır” derdi. Ömrü-

nüz mücadele ile, çile ile, hasret ile geçti. Ömrü-

nüz Allah yolunda, İslam faziletiyle, Türklük şu-
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içinde bulunduğu harekete getirdiği eleştiriler 

noktasında harfi harfine bizimle aynı dili kullanı-

yor olmasıydı. Kısa bir süre sonra Muhsin Yazıcı-

oğlu’nun istişare için Afyonkarahisar’a geleceği 

bilgisini aldık. Bir avuç insan karşıladık Başkanı ve 

ben ilk kez onu o akşam gördüm. 

İlk izlenimimi çok net tanımlayayım: Tevazu, 

güven, ihlas, samimiyet, cesaret ve ahlak… 

O gün başlayan dava arkadaşlığımız hâlâ 

devam ediyor. Ve ben bundan dolayı bugün, dün 

olduğundan çok daha fazla onur duyuyorum. 

Neden mi?

Cuntacı alçaklar, aziz milletin bütün değerleri-

ni ayaklar altına almak adına pervasızca siyasi ira-

deye hakaretler yağdırırken ve bu hayâsızlıklara 

birinci dereceden muhatap olanlar köşelerine çe-

kilmiş, sinmiş ve boncuk boncuk terler dökerken 

bir yiğit ses, “Namlusunu milletine çeviren tanka 

selam durmam” diyebilme cesaretini gösteriyor-

du. O sesin sahibi Muhsin Yazıcıoğlu’ydu da onun 

için. Bu gerçeği kim inkâr edebilir?

"Allah'ın birliği ve Yüce Peygamberimizin risa-

leti dışında hiçbir mutlak hakikat tanımıyoruz" di-

yecek kadar net, net olduğu kadar da tartışmaya 

açık birisiydi de onun için.

“Zulüm Azrail olsa da hep Hakk’ı tutacağım. 

Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir” diyecek 

kadar Hakkın ve hakikatin takipçisiydi de onun 

için. 

“İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir 

hayat için fırıldak olmaya gerek yok” derken ya-

şadığı teslimiyet çok samimiydi ve milletin vicda-

nının sesi olabiliyordu da onun için.

“Türkiye İran olmaz. Ama biz de size Suriye 

yaptırmayız” sözü söylendiğinde bugün yaşadığı-

mız keşmekeş söz konusu değildi. Muhsin Yazıcı-

oğlu bu anlamda hasretini çektiğimiz devlet 

adamı ferasetinin önde gelen temsilcilerindendi 

de onun için.

Örnekler çoğaltılabilir. Verilebilecek örneklerin 

yoğunluğu bu yazının hacminin çok ötesindedir. 

Ama bence en önemlisi nedir biliyor musunuz? 

O, bizi hiç aldatmadı…

O, hiçbir zaman Beyaz Türklerden olmadı. O, 

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı Köyü'nden Halit ve 

Fidan Yazıcıoğlu çiftinin çocuğu olarak anıldı ve 

anılacak. 

Muhsin Başkan; arkadaşlarına makam, mevki 

ve dünya nimetleri vaat etmedi. Ömrünün hiçbir 

döneminde talip olmadığı bu değerlerle arkadaş-

ları da temas etmedi. Evet, Muhsin Başkan’ın ar-

kadaşlarının gökdelenleri olmadı. Ama onlar gök-

delenlerden de yüksek bir dik duruşun aktörü ve 

varisi oldular. Bizler bugün bile “Muhsin Başkan’ın 

arkadaşlarıyız” dediğimizde kendimizi birçok çağ-

daşımız faniden daha iyi hissediyoruz. Ve biz bu 

huzuru seviyoruz.

Muhsin Başkan’ın bizler için farklılığını ifade 

eden en güzel tahlil Mustafa Çalık büyüğümüzün 

ifadelerinde gizlidir: “Haline baktım, o samimiye-

te baktım, imana baktım, o ahlaka, dürüstlüğe. 

Dedim ki sahtekârlarla kazanmaktansa bununla 

kaybedeyim.” Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşları, 

bu türden kaybedişleri cana minnet saydılar.

Muhsin Başkan’ın vefatının en üzücü yanı ses-

siz yığınların her daim çıkan inançlı sesinin kısıl-

mış olmasında gizlidir. Bu millet onu bu yüzden 

çok sevdi. Ve “Bizim Muhsin” dedi.

Başında bulunduğu siyasi hareketin aldığı oy 

ile cenazesine katılan yüzbinlerce insanın arasın-

da gözlemlenen fersah fersah farklılık “Bizim Muh-

sin” sözünün sahiciliğinde gizlidir.

Ben bunu II. Abdülhamid Han’ın 1918’de 

vefat ettikten sonra Divan Yolu’ndaki türbesine 

defnedilirken arkasından “Bizi bırakıp nereye gi-

diyorsun ey Ulu Hakan?” diyerek seslenen mille-

tin feryadına benzetirim.

Yazar Tarık Tufan bir televizyon programında; 

“Ben, Endülüs’ten sonra bir daha İspanyolca ko-

nuşmadım” demişti. Biz de hasbihalimizi nihayet-

lendirirken bu sözden ilhamla, son sözümüzü 

şöyle söyleyelim: 

“Biz, Muhsin Yazıcıoğlu’ndan sonra kimseye 

reis demedik.”
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Üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Barındı-

ğım yurdun kantininde çok değer verdiğim ve ağa-

bey diye hitap ettiğim bir büyüğüm -ki ömrü ha-

yatımızda bu türden seslendiğimiz insan sayısı ol-

dukça sınırlıdır- cevaplandırması zor bir soru 

sordu: “Dünyanın gelmiş geçmiş en etkili gençlik 

hareketi hangisidir?” O an aklıma ilk gelen seçe-

nekleri birbiri ardına sıralamama rağmen soruyu 

soran ağabeyim her defasında “Hayır” diyordu. 

Sonunda dayanamadım ve “Benim cevaplarım 

bunlarla sınırlı, senin cevabın hangisi?” dedim. 

Ağabeyim çok net bir cevap verdi: “Muhsin Yazıcı-

oğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Ülkü Ocakları.”

Muhsin Yazıcıoğlu, bizim için tam anlamıyla bir 

efsaneydi. Ve bizler “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira 

Dağı kadar Müslüman” vatansever serdengeçtiler 

yetiştirme iradesine sahip ocaklarda pişmeye eği-

limliydik. Gözlerimizi tabiri caizse o ocaklarda 

açmış ve çok güzel hasletler kazanmıştık. Evet, 

ocakların nesillerin yetişmesinde inkârı mümkün 

olmayan büyük katkıları olmuştur. Fakat kabul 

edelim ki fetret dönemleri de yaşanmıştır. 

1993 yılının ikinci yarısında ocaklar benim için 

eskisi gibi tütmemeye başlamıştı. Söylem ile 

eylem arasındaki makas her geçen gün açılıyor-

du. Veya ben öyle değerlendiriyordum. Hiçbir si-

yasi mülahaza gütmeden ifade edeyim ki o dö-

nemki ocağa gitme noktasında ayaklarım ters git-

meye başlamıştı. Sonrasında ise hiç gitmedim. Bu 

böyle altı, yedi ay devam etti. Geçmişin muhase-

besini yaptığımda ben bu günleri hayatımın en ve-

rimli dönemi kabul ederim. Okuma, araştırma, sor-

gulama ve kendi kendime yetme dönemidir bu 

zaman dilimi benim için. O günlerde arkadaşla-

rım, Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde yeni bir hare-

ketin doğduğunun bilgisini paylaştılar benimle. 

İşin benim için ilginç olan yanı Muhsin Başkan’ın 
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Üniversite birinci sınıf öğrencisiydim. Barındı-

ğım yurdun kantininde çok değer verdiğim ve ağa-

bey diye hitap ettiğim bir büyüğüm -ki ömrü ha-

yatımızda bu türden seslendiğimiz insan sayısı ol-

dukça sınırlıdır- cevaplandırması zor bir soru 

sordu: “Dünyanın gelmiş geçmiş en etkili gençlik 

hareketi hangisidir?” O an aklıma ilk gelen seçe-
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du. Veya ben öyle değerlendiriyordum. Hiçbir si-

yasi mülahaza gütmeden ifade edeyim ki o dö-

nemki ocağa gitme noktasında ayaklarım ters git-

meye başlamıştı. Sonrasında ise hiç gitmedim. Bu 

böyle altı, yedi ay devam etti. Geçmişin muhase-

besini yaptığımda ben bu günleri hayatımın en ve-

rimli dönemi kabul ederim. Okuma, araştırma, sor-

gulama ve kendi kendime yetme dönemidir bu 

zaman dilimi benim için. O günlerde arkadaşla-

rım, Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde yeni bir hare-

ketin doğduğunun bilgisini paylaştılar benimle. 

İşin benim için ilginç olan yanı Muhsin Başkan’ın 

Türker GÖKSEL



YOKLUĞUN

Mahbubum, mah�yet�n g�zl� kaldı.
Ufkunda yeşerm�ş umutlara mahcubum.
Hamaset�n şehadet�nle aş�kar oldu.
Serenatım sen� anlatamaz oldu.

İbra eyled�n Alpler�n� tağuttan.
Na�l oldun �sted�ğ�n makama.
Yad�garın mıydı, bıraktığın kardelen ç�çeğ�.
Aradığın çeşme başındak� huzurdan.

Zarafet�n�n eşs�zl�ğ� sonsuzluğun sah�b�nden.
Işıksız z�ndanlarda dokundun yüreklere.
Cang�ray benl�ğ�nle sarıldın Alplere.
Işıksız bıraktın köhne z�ndanda.

Onurundan zerre tav�z vermeyen Başbuğ.
Geceler� karlar altına tohum eken alpler bıraktın.
Lal oldu sen g�tt�n g�del� hak�kat, Hakgüzar.
Ufkundan b�ze kalan efdal b�r dava bıraktın.

Abdullah İĞDİ

MUHSİN AĞITI

B�z Keş dağında y�tenler�z. 
Çınarı dergâhta yatanlarız. 
B�r karanlık karlı günde
Gönlü yet�m kalanlarız.

Yürekler� çırpınarak 
Gözler�nden kan akarak
Çılga yollara bakarak
Muhs�n'e hasret g�denler�z.

Maraş yolu dardır b�ze
Bu c�nayet ardır b�ze
B�r �nt�kam vardır b�ze
Muntak�me soranlarız

Sabır d�ler d�ller�m�z
Yet�m kaldı �ller�m�z
Al beyaz güller�m�z
Muhs�n d�ye solanlarız. 

Ayfer Güler 

MUHSİN BAŞKANIM

Gönül bağladık kutlu ülküye,
Ulaşmak borcumuz Muhs�n Başkanım.
Mefkurem�z m�ll�yetç� Türk�ye,
Bell�d�r yolumuz Muhs�n Başkanım.
 
Orhun Selenge aslımız orada,
At üstünde gezd�k Orta Asya'da,
Bedel verd�k n�ce kalleş kavgada,
Hal�s Türk soyumuz Muhs�n Başkanım.
 
Yed� buçuk yıl z�ndanlarda kaldın,
Hak davası �ç�n ger� durmadın,
İz�n� sürdün b�r ömür ecdadın,
Kayıdır boyumuz Muhs�n Başkanım.
 
Alparslan'ın ordusunda asker�z,
Gel�bolu'da düşmana s�per�z,
Hak yoluna canımızı ver�r�z,
İslam'dır nurumuz Muhs�n Başkanım.
 
İster�z kızılelmaya ulaşmak,
Bu uğurda n�ce dağları aşmak,
Kolay mı davanın nefer� olmak,
Çet�nd�r sorgumuz Muhs�n Başkanım.
 
Alperenler yürür kutlu yolunda,
Zaferler vardır bu yolun sonunda,
B�z özü bulmuşuz Avar'da Hun'da,
Acıdır sorgumuz Muhs�n Başkanım.
 
Korunacak Anadolu mayası,
Şahlanacak Türk-İslam davası,
Yaşayacak B�lge Kağan yasası,
Töre kanunumuz Muhs�n Başkanım.
 
Nerede kalmıştık d�ye haykırdın,
Sen nefsan�yet z�nc�rler�n� kırdın,
Sen sonsuzluğun sah�b�ne vardın,
Dava umudumuz Muhs�n Başkanım.
 
Ölmeden ölmeye �man etm�ş�z,
Tevh�d� mutlak hak�kat b�lm�ş�z,
B�z yalnızca Hak davasını seçm�ş�z,
Uçmağ sonumuz Muhs�n Başkanım.

Emre Gülüm

KEŞ DAĞI

Keş dağına b�r yar düştü,
S�nem alev canım g�tt�…
Mevs�m bahar, hava kıştı,
Sızladı sol yanım g�tt�…

D�nmek b�lmez gıcı boran,
Can çek�ş�r koşup varan.
Aleme sevg� savuran,
Sultan Süleyman'ım g�tt�...

Nur �le karılmış harcı,
Sevd� onu Boşnak, Gürcü.
Ay yıldız d�k�l� burcu,
Fat�h Mehmet Han'ım g�tt�...

BİZ ALPERENLERE
MUHSİN YOL OLDU
Hayaller�n vardı b�zlere da�r
Ne olur soldu sanma hayal�n�
Hayaller�n, hayaller�m�ze hayal oldu
B�z Alperenlere Muhs�n yol oldu.

Maraş'ın şerefine şan kattı şeh�tl�ğ�n
Şerefim�ze pay�taht oldu y�ğ�tl�ğ�n
Anlatamam sens�zl�ğ� kalem�m lâl oldu
Yolun Alperenlere Muhs�n yol oldu.

Sevg�yle doluydun, sevg�yle bakardın
Güler yüzün b�r güldü �nsanlığa
Yastadır sözler�m nazlı-hâl oldu
Sözün Alperenlere Muhs�n yol oldu.

Ayrılığa yer�n yurdun yoktu yolunda
Yalanlara sözün çok lak�n anlayan yoktu
İnsanlığa h�zmet�n büyük suç olsa da
Suçun Alperenlere Muhs�n yol oldu.

Türk ezansız, vatansız olmaz ded�n
İslam'ı Türklüğün özüne öz saydın
Ümmet-� Muhammed'�n nurudur yolun
Yolun Alperenlere Muhs�n yol oldu.

Hasan YETER

Şiirlerde

Muhsin Yazıcıoğlu

Yüce Muhammed'�n huyu,
Oğuz'umun Avşar Bey�.
Türklük kılıcının suyu,
Koskoca ummanım g�tt�…

Kab�rde murada ersem,
Eller�ne yüzüm sürsem.
Derd�m; keşke b�r kez görsem,
Yaşanmamış anım g�tt�...

İkrar�'y�m; ebed, ezel,
Bakışı sert, gönlü güzel.
Gonca �d� oldu gazel,
Gülde gül�stanım g�tt�...

Doğan KARADELİ 
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VUSLAT-I  MUHSİN 

Yalan dünya k�me gösterd� vefâ, 
N�ce sultanların tahtı loş kaldı. 
K�m� yokluk çekt�, k�m� de sefâ, 
Ardında b�r mezar �k� taş kaldı. 

İster sefer� ol �sterse mûk�m, 
Ölüm her can �ç�n an kadar yakın, 
B�r an sonrasına k�m olmuş hâk�m? 
Sırası gelene gayret boş kaldı. 

Yağız atlı y�ğ�t gördü düşünü, 
Al bayrak, gül �le döktü yaşını, 
Takv�mler ell� beş derken yaşını, 
B�nlerce yürekte kor ateş kaldı. 

Mukaddes ç�les� ömrünce tüter, 
Ne yaşarken ne de ölünce b�ter. 
Sonsuzluk yolcusu cennete g�der. 
Ehl� muhabbette şânı hoş kaldı. 

Böyle alperenler beşer�n hası, 
B�ter m� �nanmış kulun sevdası? 
Şehâdet ölümü, Hakk'tır dâvası, 
Muhs�n'den ger�ye safi hûş kaldı 

Ömrünce ağlayıp b�r gün gülse de, 
Son nefesten evvel her gün ölse de, 
Kutlu tesl�m�yet bayram olsa da, 
Gözlerde d�nmeyen acı yaş kaldı. 

Gaz� Hüsey�n KILBAŞ 

REİS-İ SÜVEYDA 

Gökyüzünden süzülen b�r kar tanes�yd�n sen,
Gönüllere dokunarak usulca süzülen 
Süzülüp de her gönle üm�t ışığı veren,
B�zler�n �ç�nde b�r tebessüm eda eden

Kahpe düzenler�n �ç�nde hatırasın sen
Allah'ın adını yücelt�p boyun eğm�şs�n
K� şu hayatta yapamadığımızı yapıp
D�md�k duruşunla davaya gönül verm�şs�n 

Tar�h�m�z �ç�nde kavrulmuş Bozkurtsun sen,
İlm�k �lm�k öğrenerek Türk'ün geçm�ş�n�
Türklük b�l�nc� ve gücüyle öğütlem�şs�n,
Ülkem�z�n gençler�n� Alperenler�n�.
 
Dem�r z�ndanlar arasında tutsak etmed�n,
F�k�rler�n�, hayaller�n�, benl�ğ�n�
Kek�k kokulu hazan �ç�nde fil�zlend�n
Türkçe sevdalandın İslâmca kor g�b� yandın

Keş Dağının bağrında şeh�t olan y�ğ�ts�n 
Vatanın �lelebet yaşatacaktır sen�
Yazdır kıştır demeden üşüyoruz uğruna 
Yüce Türk m�llet�n�n as�l ruhlu l�der� !

İrem YAVUZ

DEĞİŞMEDİ HİÇBİR ŞEY
Yaş on sek�z 
Gencec�k b�r fidan 
D�lde ülkü, halde y�ğ�tl�k, yürekte �man 
Dosta ağabey, evlat, başkan 
Düşmana korku salan b�r aslan 

Yaş y�rm� altı 
Mamak'ın soğuk z�ndanları 
Yürekte memleket sevdası 
Z�nhar s�l�nmez güzel yüzünden acısı 
Sabretmeye tek b�r sebep; vatana vefası 

Yaş otuz b�r 
Sank� s�l baştan başlar g�b� 
Umutsuz yüreklere umut saçar g�b� 
“D�ken� gül eyler” g�b� 
Ufukta Büyük B�rl�k Part�s�

Yaş ell� beş 
Son b�r veda, son b�r Allah'a emanet ed�ş 
Şuurunu y�t�rm�şçes�ne b�r arayış 
Buluş, buluşunda kaybed�ş 
Ger�de c�ğerler� yakan üşüyüş 

Ve yıl 2019 
Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım
Kar görse ürper�yor hala �nsanın �ç� 
İsm�n düştü müydü fikre 
Ruhlar g�d�yor on yıl önces�ne

Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım 
Ne acımız ne öfkem�z 
Ne de canımızı canında h�ssed�ş�m�z 
Hala sen üşüyorum ded�kçe yanan c�ğerler  var

Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım 
Ne ardında bıraktıklarının sevg�s� 
Ne Alperenler�ne gösterd�ğ�n doğruluk ç�zg�s� 
Hala sens�n geleceğe üm�t ves�les� 

Yalnızca tek b�r şey değ�şt� başkanım 
Ben herkes b�r gün ölür sanıyordum
Yanılmışım; her �nsan ölmüyormuş başkanım...

Mehl�ka GÜRBÜZ

MUHSİN YAZICIOĞLU
B�r c�vanmert geld� geçt�
Kad�r, kıymet... B�l�nmed�.
Şehadet şerbet� �çt�;
Acıları… S�l�nmed�
 
Ülkü ışığını yaktı,
Aşkla gönüllere aktı;
B�zler� yalnız bıraktı,
B�r benzer�... Bulunmadı.
 
Dürüsttü, cesurdu, mertt�;
Hem fedakar hem cömertt�;
Dosta müşfik, küfre sertt�,
Onun g�b�... Olunmadı.
 
Dost canlısı, gönül er�
Daha doldurulmaz yer�.
Hala serbest kat�ller�,
İnt�kamı... Alınmadı.
 
B�ts�n zulüm, b�ts�n �llet,
Mutlu �nsan, mutlu m�llet,
Güçlü ordu, güçlü devlet.
O hayale... Gel�nmed�.
 
Bu  davaya  gönül  veren
Bunca y�ğ�t, bunca yaren
İz�nded�r her Alperen
Yarı yolda... Kalınmadı.

Mehmet KIZILKAYA
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VUSLAT-I  MUHSİN 

Yalan dünya k�me gösterd� vefâ, 
N�ce sultanların tahtı loş kaldı. 
K�m� yokluk çekt�, k�m� de sefâ, 
Ardında b�r mezar �k� taş kaldı. 

İster sefer� ol �sterse mûk�m, 
Ölüm her can �ç�n an kadar yakın, 
B�r an sonrasına k�m olmuş hâk�m? 
Sırası gelene gayret boş kaldı. 

Yağız atlı y�ğ�t gördü düşünü, 
Al bayrak, gül �le döktü yaşını, 
Takv�mler ell� beş derken yaşını, 
B�nlerce yürekte kor ateş kaldı. 

Mukaddes ç�les� ömrünce tüter, 
Ne yaşarken ne de ölünce b�ter. 
Sonsuzluk yolcusu cennete g�der. 
Ehl� muhabbette şânı hoş kaldı. 

Böyle alperenler beşer�n hası, 
B�ter m� �nanmış kulun sevdası? 
Şehâdet ölümü, Hakk'tır dâvası, 
Muhs�n'den ger�ye safi hûş kaldı 

Ömrünce ağlayıp b�r gün gülse de, 
Son nefesten evvel her gün ölse de, 
Kutlu tesl�m�yet bayram olsa da, 
Gözlerde d�nmeyen acı yaş kaldı. 

Gaz� Hüsey�n KILBAŞ 

REİS-İ SÜVEYDA 

Gökyüzünden süzülen b�r kar tanes�yd�n sen,
Gönüllere dokunarak usulca süzülen 
Süzülüp de her gönle üm�t ışığı veren,
B�zler�n �ç�nde b�r tebessüm eda eden

Kahpe düzenler�n �ç�nde hatırasın sen
Allah'ın adını yücelt�p boyun eğm�şs�n
K� şu hayatta yapamadığımızı yapıp
D�md�k duruşunla davaya gönül verm�şs�n 

Tar�h�m�z �ç�nde kavrulmuş Bozkurtsun sen,
İlm�k �lm�k öğrenerek Türk'ün geçm�ş�n�
Türklük b�l�nc� ve gücüyle öğütlem�şs�n,
Ülkem�z�n gençler�n� Alperenler�n�.
 
Dem�r z�ndanlar arasında tutsak etmed�n,
F�k�rler�n�, hayaller�n�, benl�ğ�n�
Kek�k kokulu hazan �ç�nde fil�zlend�n
Türkçe sevdalandın İslâmca kor g�b� yandın

Keş Dağının bağrında şeh�t olan y�ğ�ts�n 
Vatanın �lelebet yaşatacaktır sen�
Yazdır kıştır demeden üşüyoruz uğruna 
Yüce Türk m�llet�n�n as�l ruhlu l�der� !

İrem YAVUZ

DEĞİŞMEDİ HİÇBİR ŞEY
Yaş on sek�z 
Gencec�k b�r fidan 
D�lde ülkü, halde y�ğ�tl�k, yürekte �man 
Dosta ağabey, evlat, başkan 
Düşmana korku salan b�r aslan 

Yaş y�rm� altı 
Mamak'ın soğuk z�ndanları 
Yürekte memleket sevdası 
Z�nhar s�l�nmez güzel yüzünden acısı 
Sabretmeye tek b�r sebep; vatana vefası 

Yaş otuz b�r 
Sank� s�l baştan başlar g�b� 
Umutsuz yüreklere umut saçar g�b� 
“D�ken� gül eyler” g�b� 
Ufukta Büyük B�rl�k Part�s�

Yaş ell� beş 
Son b�r veda, son b�r Allah'a emanet ed�ş 
Şuurunu y�t�rm�şçes�ne b�r arayış 
Buluş, buluşunda kaybed�ş 
Ger�de c�ğerler� yakan üşüyüş 

Ve yıl 2019 
Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım
Kar görse ürper�yor hala �nsanın �ç� 
İsm�n düştü müydü fikre 
Ruhlar g�d�yor on yıl önces�ne

Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım 
Ne acımız ne öfkem�z 
Ne de canımızı canında h�ssed�ş�m�z 
Hala sen üşüyorum ded�kçe yanan c�ğerler  var

Değ�şmed� h�çb�r şey başkanım 
Ne ardında bıraktıklarının sevg�s� 
Ne Alperenler�ne gösterd�ğ�n doğruluk ç�zg�s� 
Hala sens�n geleceğe üm�t ves�les� 

Yalnızca tek b�r şey değ�şt� başkanım 
Ben herkes b�r gün ölür sanıyordum
Yanılmışım; her �nsan ölmüyormuş başkanım...

Mehl�ka GÜRBÜZ

MUHSİN YAZICIOĞLU
B�r c�vanmert geld� geçt�
Kad�r, kıymet... B�l�nmed�.
Şehadet şerbet� �çt�;
Acıları… S�l�nmed�
 
Ülkü ışığını yaktı,
Aşkla gönüllere aktı;
B�zler� yalnız bıraktı,
B�r benzer�... Bulunmadı.
 
Dürüsttü, cesurdu, mertt�;
Hem fedakar hem cömertt�;
Dosta müşfik, küfre sertt�,
Onun g�b�... Olunmadı.
 
Dost canlısı, gönül er�
Daha doldurulmaz yer�.
Hala serbest kat�ller�,
İnt�kamı... Alınmadı.
 
B�ts�n zulüm, b�ts�n �llet,
Mutlu �nsan, mutlu m�llet,
Güçlü ordu, güçlü devlet.
O hayale... Gel�nmed�.
 
Bu  davaya  gönül  veren
Bunca y�ğ�t, bunca yaren
İz�nded�r her Alperen
Yarı yolda... Kalınmadı.

Mehmet KIZILKAYA
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MUHSİN BAŞKANIM

S�vas, Şarkışla'da F�dan anamızdan
B�r fidandan doğan ulu çınardan
Bahsetmek �ster�m s�ze b�razdan
Affına sığınarak Muhs�n Başkanım

Kend�nden başkası onun derd�yd�
Yalnız Hakk'a kulluk tek hedefiyd�
Vatan, bayrak onun hep d�l�ndeyd�
Gönüllerde yaşayacak davan başkanım

N�ce pusudan çıktın, aman demeden
Z�ndanlara düştün, perva etmeden
Pranga den�len paslı dem�rden
Hayır gördün sustun Muhs�n Başkanım

Zal�m dağlar sen� aldı, vermezler
Yer�n bell� ama Alpler�ne demezler
Alnın ak, yüzün kar, üşüyor eller
B�lmed�ğ�n yerde kaldın başkanım

Keş Dağı'nda b�t�rd�ler düşünü
Karlar örttü sen�n nurlu yüzünü
Ş��r�nde hatırlarız o son sözünü
Üşüyorum ded�kçe b�zler yandık başkanım

Yılkı atlar o gün çatlayana kadar koştular
Kızılırmak, D�cle, Fırat kan kırmızı aktılar
Gökte öfke dolu yüce bulutlar
Yıldırım kustu dağlara sen g�d�nce başkanım

Sen� kaybett�ğ�m�zde aylardan marttı
Senden sonra sevmez olduk baharı
S�vas'ta doğan güneş, Maraş'ta battı
G�tt�ğ�nden ber� zaman durdu başkanım

Kar tanes� olsan Mekke'y� �sterd�n
Tacedd�n Dergahı  mukaddes yer�n
Ell� beş�nde sen�n  şehadet�n
Alperenler�n yüreğ�n� yaktı başkanım

Eyled�k dualar, kıldık alnına
F�l�zlens�n güller, açsın mezarda
Komşu olasın peygamber ocağına
Rahmet-� Rahman Muhs�n Başkanım

Nur� Yaşar

KURTLAR SUSTU REİS

L�manlar yaktın gem�ler� battı
Su üstüne yağ oldu çıktılar re�s
B�z n�zam-ı alem davası güderken 
Kurt sandıklarımız çakal çıktı re�s
Laçkalaştı, sakız oldu d�llerde ülkü 
Kurtlar sustu d�ye çakallar ürüdü
Kahpe düzen kahpece yürüdü
N�zam kervanını durdurdular re�s
Zulüm Azra�l oldu, b�z hakkı tuttuk
Hakkı tuttuk d�ye ha�n olduk
Sapla samanı seçemez olduk
Helal lokmaya haram g�rd� re�s
Ben Ömer'�m hakkı yazarım
Adım çıkmış oyunbozanım
Çokta sürmez  uçmağa uçarım
Mezar taşıma Muhs�n yazsınlar re�s

Muhammed Ömer DUYGU 

MUHSİN BAŞKANA AĞIT
Sarılmış b�r şeh�t kardan kefene
Gökten tane tane melekler �ner
Hazırlanmış heps� onu define
Her safına beyaz melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Tanede b�r melek �nerken yere
Dost olmak �ster o, gül denen yâre
Olsa da yürekler hep pare pare
Her pareye tem�z melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Karlı dağın bağrında olurken şeh�t
Durmaz sonsuzluğa uçar bu y�ğ�t
D�llerde tekb�rd�r en büyük ağıt
Her tekb�rde gökten melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Göğsünde �manla er�t�p karı
Yıkıldı yurdumun ulu çınarı
Kurudu gönlümün hayat pınarı
Her duada kabre melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Olmuştun sabrınla Rabb�ne köle
Şükürle dönüşüp benzed�n güle
Rabb�m nas�p ets�n her güzel kula
Kabr�ne göklerden melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Sabrederken Yusuf g�b� Mamak'ta
Durmadan Rabb�n� hatırlamakta
Buluştun Rabb�nle en son durakta
Durağa durmadan melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Bu Ç�ğ�ll� durmaz hep sen� arar
Karlı b�r dağ görse yüreğ� yanar
Yerdek�, göktek� hep sen� anar
Kabr�ne göklerden melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner
                                                        
Ramazan KAĞNICI

KANLI ÇUKUR

O gün Keş dağı kanlı çukurda,
B�r hüzün, b�r kar, b�r y�ğ�t düştü.
Dualandı üm�tler kaldı yarına,
Yarınla beraber üm�tler düştü.

Ve karlar altında donarmış güneş.
İsma�l susunca kanlı çukurda.
Yazık balçıkla sıvandı güneş.
Doğrular sapınca kanlı çukurda.

Dağlar sırtlandı da Üstündağımı,
Uğurladı sonsuzluğa kanlı çukurda.
Üstündağ yalnız koymaz başkanı.
B�ze veda ett�ler kanlı çukurda.

Davası uğruna göklere doğru,
Yükseld�, düşen, kanlı çukurda.
Yüksel sen de gardaş Rabb�ne doğru.
Alnın açık yüzün ak kanlı çukurda.

Çet�nkaya muradını söyler başkana,
Beraber varırlar kanlı çukura.
Çet�nd� dağlar çet�nd� hava.
Muradımız kaldı kanlı çukurda.

İstektepe n�ce tepeler geçt�n.
Ötelere geç�lmez kanlı çukurdan.
Kuşlar g�b� yıllarca hava uçtun.
Gayrı daha uçulmaz kanlı çukurdan.

Y�ğ�t adam ne çok bekled�k sen�…
Döners�n d�ye kanlı çukurdan
Rabb�m b�zden çok severm�ş sen�.
Sonsuzluğa vardın kanlı çukurdan.

Sel olan gözyaşım yanan yüreğ�m.
Dondu buz kest� kanlı çukurda.
Kırk çatal yürekl� canım l�der�m.
Şehadete ulaştı kanlı çukurda.

Altı canın vebal� k�m�n boynunda? 
Söylesene kanlı çukur suçlu sen m�s�n? 
Adalet k�m b�l�r k�m�n koynunda.
Söylesene kanlı çukur kat�l sen m�s�n?

Serhat BAĞCİVAN
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MUHSİN BAŞKANIM

S�vas, Şarkışla'da F�dan anamızdan
B�r fidandan doğan ulu çınardan
Bahsetmek �ster�m s�ze b�razdan
Affına sığınarak Muhs�n Başkanım

Kend�nden başkası onun derd�yd�
Yalnız Hakk'a kulluk tek hedefiyd�
Vatan, bayrak onun hep d�l�ndeyd�
Gönüllerde yaşayacak davan başkanım

N�ce pusudan çıktın, aman demeden
Z�ndanlara düştün, perva etmeden
Pranga den�len paslı dem�rden
Hayır gördün sustun Muhs�n Başkanım

Zal�m dağlar sen� aldı, vermezler
Yer�n bell� ama Alpler�ne demezler
Alnın ak, yüzün kar, üşüyor eller
B�lmed�ğ�n yerde kaldın başkanım

Keş Dağı'nda b�t�rd�ler düşünü
Karlar örttü sen�n nurlu yüzünü
Ş��r�nde hatırlarız o son sözünü
Üşüyorum ded�kçe b�zler yandık başkanım

Yılkı atlar o gün çatlayana kadar koştular
Kızılırmak, D�cle, Fırat kan kırmızı aktılar
Gökte öfke dolu yüce bulutlar
Yıldırım kustu dağlara sen g�d�nce başkanım

Sen� kaybett�ğ�m�zde aylardan marttı
Senden sonra sevmez olduk baharı
S�vas'ta doğan güneş, Maraş'ta battı
G�tt�ğ�nden ber� zaman durdu başkanım

Kar tanes� olsan Mekke'y� �sterd�n
Tacedd�n Dergahı  mukaddes yer�n
Ell� beş�nde sen�n  şehadet�n
Alperenler�n yüreğ�n� yaktı başkanım

Eyled�k dualar, kıldık alnına
F�l�zlens�n güller, açsın mezarda
Komşu olasın peygamber ocağına
Rahmet-� Rahman Muhs�n Başkanım

Nur� Yaşar

KURTLAR SUSTU REİS

L�manlar yaktın gem�ler� battı
Su üstüne yağ oldu çıktılar re�s
B�z n�zam-ı alem davası güderken 
Kurt sandıklarımız çakal çıktı re�s
Laçkalaştı, sakız oldu d�llerde ülkü 
Kurtlar sustu d�ye çakallar ürüdü
Kahpe düzen kahpece yürüdü
N�zam kervanını durdurdular re�s
Zulüm Azra�l oldu, b�z hakkı tuttuk
Hakkı tuttuk d�ye ha�n olduk
Sapla samanı seçemez olduk
Helal lokmaya haram g�rd� re�s
Ben Ömer'�m hakkı yazarım
Adım çıkmış oyunbozanım
Çokta sürmez  uçmağa uçarım
Mezar taşıma Muhs�n yazsınlar re�s

Muhammed Ömer DUYGU 

MUHSİN BAŞKANA AĞIT
Sarılmış b�r şeh�t kardan kefene
Gökten tane tane melekler �ner
Hazırlanmış heps� onu define
Her safına beyaz melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Tanede b�r melek �nerken yere
Dost olmak �ster o, gül denen yâre
Olsa da yürekler hep pare pare
Her pareye tem�z melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Karlı dağın bağrında olurken şeh�t
Durmaz sonsuzluğa uçar bu y�ğ�t
D�llerde tekb�rd�r en büyük ağıt
Her tekb�rde gökten melekler �ner
Keş dağına tem�z yürekler �ner

Göğsünde �manla er�t�p karı
Yıkıldı yurdumun ulu çınarı
Kurudu gönlümün hayat pınarı
Her duada kabre melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Olmuştun sabrınla Rabb�ne köle
Şükürle dönüşüp benzed�n güle
Rabb�m nas�p ets�n her güzel kula
Kabr�ne göklerden melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Sabrederken Yusuf g�b� Mamak'ta
Durmadan Rabb�n� hatırlamakta
Buluştun Rabb�nle en son durakta
Durağa durmadan melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner

Bu Ç�ğ�ll� durmaz hep sen� arar
Karlı b�r dağ görse yüreğ� yanar
Yerdek�, göktek� hep sen� anar
Kabr�ne göklerden melekler �ner
Eller� semada yürekler �ner
                                                        
Ramazan KAĞNICI

KANLI ÇUKUR

O gün Keş dağı kanlı çukurda,
B�r hüzün, b�r kar, b�r y�ğ�t düştü.
Dualandı üm�tler kaldı yarına,
Yarınla beraber üm�tler düştü.

Ve karlar altında donarmış güneş.
İsma�l susunca kanlı çukurda.
Yazık balçıkla sıvandı güneş.
Doğrular sapınca kanlı çukurda.

Dağlar sırtlandı da Üstündağımı,
Uğurladı sonsuzluğa kanlı çukurda.
Üstündağ yalnız koymaz başkanı.
B�ze veda ett�ler kanlı çukurda.

Davası uğruna göklere doğru,
Yükseld�, düşen, kanlı çukurda.
Yüksel sen de gardaş Rabb�ne doğru.
Alnın açık yüzün ak kanlı çukurda.

Çet�nkaya muradını söyler başkana,
Beraber varırlar kanlı çukura.
Çet�nd� dağlar çet�nd� hava.
Muradımız kaldı kanlı çukurda.

İstektepe n�ce tepeler geçt�n.
Ötelere geç�lmez kanlı çukurdan.
Kuşlar g�b� yıllarca hava uçtun.
Gayrı daha uçulmaz kanlı çukurdan.

Y�ğ�t adam ne çok bekled�k sen�…
Döners�n d�ye kanlı çukurdan
Rabb�m b�zden çok severm�ş sen�.
Sonsuzluğa vardın kanlı çukurdan.

Sel olan gözyaşım yanan yüreğ�m.
Dondu buz kest� kanlı çukurda.
Kırk çatal yürekl� canım l�der�m.
Şehadete ulaştı kanlı çukurda.

Altı canın vebal� k�m�n boynunda? 
Söylesene kanlı çukur suçlu sen m�s�n? 
Adalet k�m b�l�r k�m�n koynunda.
Söylesene kanlı çukur kat�l sen m�s�n?
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O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI MARMARA BÖLGE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimizin düzenlediği 
Marmara Bölgesindeki il ve ilçe ocak 

başkanlarımızın katıldığı toplantı, Alperen Ocakları 
Yalova İl Başkanlığımızın ev sahipliğiyle 

gerçekleştirildi. Teşkilatlardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Sn. Şükrü ÖZTÜRK'ün 

nezaretinde gerçekleşen toplantıda bölgede yer 
alan ocaklarımızın durumu değerlendirilerek 

yapılacak programlar ile alakalı istişareler edildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NA
Kuru soğuk altında üşürken zavallı vücudum, 
B�r vefasızı arayan gözler�m y�ne ıslak.
Azra�l canımı alsa da göğe çıksa ruhum, 
Hâk-� makber�mde yeşerecek b�r Sarı Zambak.

B�lmem bu kaçıncı akşam gurbet�n bağrında, 
Gönlümün dalından koparıldı b�r sarı yaprak.
İç�m kan ağlar onsuz her gecen�n sabahında, 
Gençl�ğ�m�n kât�l� oldu b�r Sarı Zambak.

Yağan karlar altında yürürken b�r gölge g�b�, 
Düşünüyorum da feleğ� ne kadar oynak.
Çürüse de beden�m toprakta b�r gazel g�b�, 
Hâk-� makber�mde yeşerecek b�r Sarı Zambak.

Eller�m bağlı Yüce Hâk�m huzurundayım, 
Her �k� yanımda jandarma konuşmam yasak.
Ey Hak�m, bakışlarımdan anla ne durumdayım, 
Hem sebeb�m hem çarem oldu b�r Sarı Zambak.

Yağmur ç�selerken ben eller üstündey�m, 
Donmuş vücudumu taşıyan tabut ıslak.
Dostlar arkamdan gözyaşı dökerken ben�m, 
Lâkayt duran b�r� var, o da b�r Sarı Zambak.

Hacı S�nan TEMEL

BAŞKANA AĞIT
Üşümek yok artık sana
Erenler�n yatağında
Yükmüş canan tenler cana
Peygamber�n bucağında

Bu g�d�ş�n g�d�ş değ�l
Şeh�tl�k bu ölüş değ�l
Bu başlangıç b�t�ş değ�l
Yasemenler kucağında

Keş kadere küsmüş dargın
Yarım kalan sevda suskun
H�lal �le gülün solgun
Muhs�nler�n ocağında

Aybeg�mde sızı kaldı
Alev g�tt� közü kaldı
M�lyonların özü kaldı
Tacett�n�n dergahında

Süleyman Aybek

GENEL MERKEZİMİZİN DÜZENLEDİĞİ 
ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI KONYA'DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığımızın ev 

sahipliği ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Sn. Şükrü ÖZTÜRK'ün nezareti ile tüm 

Türkiye'den Ortaöğretim Birim başkanlarımızın 
katıldığı Ortaöğretim Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Başta Genel Başkan Yardımcımız Sn. Şükrü 
ÖZTÜRK olmak üzere Genel Merkez Ortaöğretim 

Birim Başkanı Sn. Ahmet Sadık ÇAKMAK ve Konya İl 
başkanımız Sn. Musa KARAÇOR ve teşkilatı adına 

Konya Ortaöğretim Birim başkanımız Sn. Enes 
AKYOL'a teşekkür ederiz.

ALPEREN OCAKLARI GENEL 
MERKEZİMİZ HOCALI KATLİAMI İLE 
ALAKALI PANEL GERÇEKLEŞTİRDİ

BBP Genel Başkanımız Sn. Mustafa DESTİCİ, 
Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sn. Murat 

ASLAN ve Alperen Ocakları Genel Başkan 
Yardımcılarımızın katılımlarıyla Büyük Birlik Partisi 

ve Alperen Ocakları Genel Merkezlerimizin 
düzenlemiş olduğu “Hocalı Katliamı; İnsanlığın 

Vicdanıyla İmtihanı” adlı panelimizi 
gerçekleştirdik.

GENEL BAŞKANIMIZ 
SN. MURAT ASLAN, OZAN ARİF'İN

CENAZESİNE KATILDI
Genel Başkanımız Sn. Murat ASLAN, Genel 

Başkan Yardımcımız Sn. Mirsat GENÇ ve Alperen 
Ocakları Samsun İl Başkanımız Sn. Ömer 

AKKOYUN ile birlikte ülkücü hareketin değerli 
sanatçılarından Ozan Arif ŞİRİN'in cenazesine 
katıldılar. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.

YANINDA KÜÇÜĞÜM BEN
Sen orada 
Ben burada 
Ne yapacağım senden ayrı?
Ben� tutan b�r tane dal yok
Kökün var ama başındak� babam yok
Beş dak�ka gelsen ya da ben gelsem cennete
Üzülüyorum…
Gelemeyeceğ�n� b�l�yorum ama
Bar� b�r öpücük gönder
K�m geçecek ülkücüler�n başına?
B�r� geçse de o sen�n yer�n� tutmaz kalb�mde
Hel�kopter�n patlamadan önce
B�r muc�ze olsaydı
Yanımızda kalsaydın
Her zaman uzağındayım ben.
H�çb�r zaman olamayacağım ben,
Sen�n kadar büyük b�r adam.
Çünkü
Sen�n yanında küçüğüm ben…

Eyşan Uçar (8 yaşında)

Şiirlerde

Muhsin Yazıcıoğlu
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GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT ASLAN, 
ŞEHİT YUSUF ÇELİK'İN AİLESİNE 
TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sn. Murat 
ASLAN, Genel Başkan Yardımcılarımız ile birlikte 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. 
Samet BAĞCI beyin teyze oğulları, Şehit Polis 

Memuru Yusuf ÇELİK'in ailesine taziye ziyaretinde 
bulundular. Başta Samet BAĞCI başkanımıza ve 
şehidimizin yakınlarına olmak üzere tüm emniyet 

mensuplarımıza ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyoruz

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ CUMA SOHBETLERİNE 

DEVAM EDİYOR
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız her 

Cuma günü milli, manevi konularda 
gerçekleştirdiği sohbetlere aksatmadan devam 

ediyor. Alanında uzman, kıymetli hocalarımızın da 
katıldığı programlar adeta göz dolduruyor. Bu 
programlarda emeği geçen başta il başkanımız 

Sn. Mesut Selim ERDEN olmak üzere il 
teşkilatındaki tüm arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyor, selamlarımızı iletiyoruz.

ALPEREN OCAKLARI ŞARKIŞLA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ HOCALI KATLİAMI 

İLE ALAKALI FOTOĞRAF SERGİSİ 
DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Şarkışla İlçe Başkanlığımız, 
Hocalı Katliamı ile alakalı Şarkışla Aşık Veysel 
Gençlik ve Kültür Merkezinde fotoğraf sergisi 

düzenledi. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 

TÜRKİSTAN'DAKİ ZULÜMLE ALAKALI 
FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Konya İl Başkanlığı Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Teşkilatımız, Doğu 

Türkistan'ın feryadını duyurabilmek adına "Esaret 
ve Asimilasyon Altındaki Ata Yurt: Doğu 

Türkistan" isimli fotoğraf sergisi düzenledi.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT ASLAN 
ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL 
BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARETTE 

BULUNDU
Genel Başkanımız Sn. Murat ASLAN, Alperen 
Ocakları Sivas İl Başkanlığımızı ziyaret ederek 

dava arkadaşlarımızla hasbihal ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT 
ASLAN, ALPEREN OCAKLARI SAMSUN 

İL BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ
Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sn. Murat 
ASLAN, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mirsat 
GENÇ ile birlikte Alperen Ocakları Samsun İl 

Başkanlığımızı ziyaret ettiler.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT 
ASLAN, VEFAT EDEN MUŞ İL ESKİ 

BAŞKANIMIZ ABDULLAH ALPTEKİN 
HAS'IN AİLESİNE TAZİYE 

ZİYARETİNDE BULUNDULAR
Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sn. Murat 
ASLAN, geçtiğimiz günlerde rahmet-i rahmana 
kavuşan Alperen Ocakları Muş İl eski başkanı 

merhum Abdullah Alptekin HAS'ın ailesine 
taziyede bulundular. Abdullah başkanımıza 

Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

GENEL BAŞKANIMIZ SN. MURAT ASLAN 
ALPEREN OCAKLARI MERSİN İL 
BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARET ETTİ

Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sn. Murat 
ASLAN, Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığımızı 

ziyaret ederek dava arkadaşlarımızla hasbihal 
ettiler.
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Erhan Üstündağ  
(BBP Sivas İl Başkanı)

Yüksel  Yancı 
(BBP Sivas İl Başkan

Yardımcısı )

Murat  Çetinkaya 
(BBP Sivas 

Belediye Meclis adayı)

İsmail Güneş 
(Gazeteci)

Kaya İSTEKTEPE
 (Pilot)

ALPEREN OCAKLARI PURSAKLAR 
İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ YÜRÜYÜŞ 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Pursaklar İlçe Başkanlığımız, 

başta Şehit Liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU 
olmak üzere tüm şehitlerimiz için yürüyüş 

programı tertip etti. Programa yoğun katılım 
gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI İZMİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ FİDAN DİKİMİ 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız, il 

başkanımız Sn. Eyüp KUZUCU'nun önderliğinde 
200 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEVİR TESLİM 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanımız Sn. 
Vedat UYGUR, dört buçuk yıldır sürdürdüğü 
görevini Sn. İsmail KOÇ'a devretmiştir. Vedat 

başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder, 
İsmail başkanımıza yeni görevinde başarılar 

dileriz.

ALPEREN OCAKLARI ACIPAYAM 
İLÇE BAŞKANLIĞINA ATAMA 

Alperen Ocakları Acıpayam İlçe Başkanlığına Sn. 
Ahmet Ali ÖZMEN atanmıştır. Başkanımıza 

görevinde başarılar dileriz.
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Ahmet Ali ÖZMEN atanmıştır. Başkanımıza 

görevinde başarılar dileriz.



GALİP ERDEM AĞABEYİ VEFATININ 
22. SENEYİ DEVRİYESİNDE 

RAHMET,MİNNET VE DUALAR İLE ANIYORUZ.

“Gün gel�r ecel hükmünü �cra eder, ülkücü dünyasını değ�şt�r�r. 
Kalabalık ona acır, daha �y� yaşamış olmasını temenn� eder. 

Halbuk� o, �nançları uğrunda yaşamanın hazzını tadamadıkları 
�ç�n ömrü boyunca kalabalığa acımıştır…”


