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Kıymetli Okurlarımız,
2021 yılının Ocak sayısı olan 204. sayımız ile sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dergimizin yeni vizyonu ve tasarımı ile
siz değerli okurlarımızla birlikteyiz. Bu yeniliklerimizin amacı Ülkü
Ocakları Dergimizin en güzel ve kaliteli şekilde yayımlanması içindir.
Bu sayımızda belirlediğimiz dosya konumuz “Bilge Lider Devlet Bahçeli”dir. Bilge Liderimizin aziz varlığına adadığımız bu sayımızda “Oyunları Bozan Lider Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli’nin
Siyaset Felsefesi, Kutadgu Bilig’den Hareketle Lider Profili ve Bilge
Lider Devlet Bahçeli, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Ülkücü Gençlik
Misyonunda Ülkü ve Şuur Kavramları, Türkiye’de Lider ve Liderlik Kavramı, Bir Hilal Uğruna Bir Ömür: Lider Devlet Bahçeli, Lider-Teşkilat-Doktrin, Devlet Bekası Kavramı ve Lider Devlet Bahçeli,
Türk Siyasetinin Olmazsa Olmazı Milliyetçi Ülkücü Hareket, “2023
Lider Ülke Türkiye Vizyonunda Milliyetçi Hareket Partisi” başlıklı
konularımız yer alırken, 2021 yılının her sayısında yeni bir Kadim
Türk Yurdu, yeni bir Abide Şahsiyet ve yeni bir Tarihi Olayı sizlere
anlatacağımız köşemiz bulunmaktadır. Bu sayede hem dergimizin aylık dosya konusunun dışında farklı konuları da ele almış olacak hem
de bilgi dağarcığımızı genişletmiş bulunacağız. Bu ay dosya konumuzun dışında belirttiğimiz bölümde “Kadim Türk Yurdu Ötüken”, Yusuf Has Hacip, Tarihin Coğrafyaya Dar Geldiği Sınır: Misak-ı Millî”
başlıklarımız yer almaktadır.
Bu ayki dergimiz vesilesiyle Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli
Beyefendi’ye sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz.
Yine bu ayki dergimiz vesilesiyle 20 Yanvar Katliamı’nda şehit düşen soydaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd
ediyoruz.
Yeni yılımızın Türk-İslam âlemine sağlık, huzur, güven getirmesi
temennisi ve yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…
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Başbuğ’dan

MEDENIYETLER PARA ILE DEĞIL İNANÇLA KURULUR
BIZIM ANADOLU/4 NISAN 1969
Bugün sizlere bir siyasi parti merkezinden değil, her karış toprağı şehitler, her
dağı, tepesi evliyalar yatağı olan şirin Türkiye’mizin bir köşesinde, bu aziz vatanı yoğuran imanlı, çilekeş insanların arasından sesleniyor ve Müslüman Türk milletini bir parti
flamasının altına değil, insanlığın hayatındaki
tarihi göreve çağırıyorum. Aziz Türk milleti!
Uyan ve kendine dön, medeniyet ufuklarından
bir güneş gibi yükselme yarışına sende katıl.
Unutulmamalıdır ki, tüm medeniyetler para
ile değil inançla kurulmuş ve başarısızlıktan
değil inançsızlıktan çöküp gitmişlerdir. Çağımızdaki devletler bile hazinelerindeki altınların ağırlığı ile değil halklarının yüksek ahlak,
ilim ve çalışkanlığı ile itibar bulurlar. İlim,
hikmet ve helal lokmadan meydana gelmekte;
helal kaynağı da nimetler arasındaki dengeye
dayanmaktadır. Bunun için insanın öz cevherini bir yana iterek donuk ve tutucu doktrinlerin arkasından koşmak yerine ilmin ve ahlakın
emrine gitmek en yararlı ve en çıkar yoldur.
6 •
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İnsanoğlunu kıskıvrak çeviren çağımızın
teknik şartları karşısında nasıl olsa doğrucu
olarak gerçeklere boyun eğmek zorundayız.
Geliniz henüz vakit varken birinci olalım, kendi elimizle yaptıklarımızdan korkarak
kendimize teslim olmak yerine, Allah’ın rızasına uzanan yolda bütün insanlar yarışalım.
Millet Yeniden Türk İslam Medeniyetini Kurmak Azmindedir
Tüm medeniyetler para ile değil, iman-ilim ve ahlak ile kurulmuşlar ve yine medeniyetler, parasızlıktan değil, imanın, ilmin,
ahlakın noksanlığından çökmüşlerdir. Bugün
Türkiye’de Türk milliyetçiliği büyük gelişmesinden korkanlar, ürkenler yeni yeni tertipler
içerisindedirler.
Soruyorum, güneşin varlığını inkâr
edenler güneşe zarar verebilirler mi?
Soruyorum, dünyanın dönüşüne inanmayanlar, dünyanın hareketini durdurabilirler
mi?

Başbuğ’dan
Bugün bütün vatandaşlarımı her rüzgâra
göre cephe değiştiren siyasetine çıkarak meseleleri incelemeye ve değerlendirmeye çağırıyorum. Çünkü bir ülkede binlerce kişinin
ölmesiyle bir devlet yıkılmaz fakat bir hakkın
çiğnenmesiyle koca bir medeniyet çökebilir.

Sanat ve kültür çalışmalarımızda, sanatın ideolojik çekişmelere alet oluşunu bir yana
bırakıp eski ve yeni “çağdaş” akımları “Türk
görüşü insan” açısından belgeleyerek, sanatta
ve kültürde bir milli değerler sisteminin doğmasını hedef edineceğiz.

Kat’i kanaatim şudur ki, Türk milleti siyasi partilerin basit tüzük ve programlarının
kapayamayacağı yeni büyük Türk-İslam Medeniyetini kurma azim ve kararındadır. Türk
milletinin topyekûn imkân ve kabiliyetlerini
dar sınırlar içine sokmak yerine onun temayülleri istikametinde seferber etmek gerekmektedir.

Tiyatro, opera ve bale, “Millet Okulu”
olarak devletin yardımını görecek; çağdaş
bestecilerimizin eserleri değerlendirilerek
halka mâl edilecektir.

Hatırlatmak isterim ki Anadolu yaylasının jeopolitik direktifi, bizden büyük devlet
istiyor.
Yine hatırlatmak isterim ki, bir ferdi olmakla gurur ve şeref duyduğumuz Türk milleti devlet kurma kabiliyeti olan bir millettir ve
tarih bunlara ait örneklerle doludur.
MHP ve Türk Sanatı

Özel tiyatroların gelişmesinde, devlet
kredilerinin açılması, vergi, harç ve resimlerinin kaldırılması rol oynayacaktır.
Devlet Tiyatroları bugün içinde bulunduğu dağınıklıktan kurtarılacak sanatçının
maddi ve manevi dünyası düzenli bir hale getirilerek gereken imkânlar sağlanacaktır.
Devlet Tiyatroları Anadolu’da teşkilatlandırılacaktır.
Devlet Tiyatrosu, Devlet Operası, Devlet Balesi ayrı ayrı genel müdürlükler idaresinde teşkilatlandırılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi sanat ve kültür çalışmalarını yeni kurulacak bir Kültür Bakanlığı ile düzenleyecektir.

Türk Musiki Konservatuvarı kurularak,
milli musikimiz bugünkü perişan halinden
kurtarılacaktır.

Halkımızın sanat yolu ile eğitimini sağlayacak yeni kurumlar kurulacak, eskileri geliştirilecektir.

Sinema sanayii ve sanat, gerçek sanat
seviyesi ve milletimize yaptığı fayda ölçüsünde devletten yardım görecektir.

Güzel sanatları, memleketin yücelmesi
hedefine yönelteceğiz. Yönetimimize tesadüfler ve geçici davranışlar yerine, planlı bir
devre egemen olacak, uluslararası temaslar da
tesadüflere bırakılmayacaktır.

Halk eğitiminde kullanılacak mesleki,
teknik ve kültür filmlerinin imali, Devlet Film
Endüstrisince temin edilecektir.

Türk kültürünün güçlü kaynaklarından
yararlanarak çağdaş sanat anlayışı ölçüleri
içine yaratılacak tiyatro, opera ve bale eserleri
için yarışmalar düzenlenecek, ödül dağıtılacaktır.

İlk planda, ileri uygar ulusların
ölçülerine uyarak bir Devlet Sinema Okulu ve
Stüdyosu kurmak amacımızdır.
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Lider’den

BILGE LIDERIMIZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ’NIN, SOSYAL MEDYA
HESABI TWITTER ÜZERINDEN YAYINLADIKLARI MESAJLARI.
31 ARALIK 2020
Pek çok badirenin yaşandığı, yine birçok
sarsıcı ve sorunlu olayın vasat bulduğu, aynı
şekilde her insanımızın şikâyet ve sitemine sahne olan 2020 yılı bugün itibariyle son
buluyor. Takvim yapraklarından kopan yıllara (hafızalardan çıkmayacak) bir yenisi daha
ekleniyor. 2020 yılının muhasebesi elbette
kapsamlı yapılacaktır. Bugünün tarihi yazıldığında 2020’nin ağırlığı, acılığı ve insanlık mizanına yaptığı menfi baskısı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilecektir. Geride kalan 365
günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey
de kalmamıştır. Kıtaları saran, coğrafyaları
kuşatan, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüs
2020’ye damga vurmuştur. İnsanlık büyük bir
salgınla savaşa tutuşmuştur. Vuhan’da ortaya
8 •
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çıkan KOVİD-19, kademe kademe dünya geneline yayılmıştır.
2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa
yakalanmış, doğal afetler, terör saldırıları,
ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar,
asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hâkimiyet
kurmuştur. Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. Bütün olumsuzluklara
rağmen 2020’de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza
etmiş, mesela KOVİD-19 hastalığına karşı
hayranlık uyandıran bir mücadeleyle direniş
göstermiştir. İnsanı merkezine alan medeniyet
ölçülerimiz sosyal devlet anlayışının
ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet

Lider’den
dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş,
salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları
en aza çekilmiştir. Dürüst insanlar bu gerçeği
teyit ve itiraf edecektir.
Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler KOVİD-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde
kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir.
Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz
garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız
verseler de milli gönüllerde kaybetmişler,
milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız
olacaklarını şimdiden belgeleyip belli
etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri
azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan
canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında
sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur
ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir. Tahammülsüz, saygısız ve despot bir
siyaset kulvarından sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle kavgaya
tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir.
Nitekim başörtüsü veya türban üzerinden yeni
bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar
yeniden sahnededir.
Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku
duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne
demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil
ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Millete rağmen

siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hala başörtüsüne husumet duyanların
insan ve inanç haklarına faşizmin ve totalitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır.
Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj
verdikleri merkezler, denetimine girdikleri
melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün
amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir. Kayyum ülkesi olmaktan
şikayet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen
dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece
cefadır, sefalettir.
Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle
andığımız Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık
kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın,
çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.
2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla
kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni
yılın nice güzelliklerle, nice başarılarla, nice
reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet
içinde geçmesini niyaz ediyorum.
Aziz vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin yeni yılını hürmet
ve muhabbetle kutluyor, Rabbim’den hayırlı
bir seneyi nasip etmesini diliyorum.
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Genel Başkan’dan

TÜRK MILLETI VE TÜRK GENÇLIĞINE
SESLENIYORUM
Yeni bir yıl ve yeni bir yayıncılık hayatı içerisindeyiz. Öncelikle 2021 yılının tüm
Türk-İslam âlemine barış, huzur, sağlık ve
bereket getirmesini temenni ediyorum. Yarım asırlık tarihi olan Ülkü Ocakları’nın bir
o kadar da yayıncılık hayatı bulunmaktadır.
Başbuğ’umuzdan kalan emaneti, Liderimiz
Devlet Bahçeli Beyefendi’nin öncülüğünde
daha ilerilere taşımakta kararlıyız. Bu uğurda
hiçbir engel tanımayacak, ilkelerimize sıkı sıkıya sarılarak hedeflerimize doğru yılmadan
ilerleyeceğiz.
Günümüzün sıkıntılarına takılı kalmadan ilerleyecek, yanlış gördüğümüz durumlar karşısında mihenk taşı kesileceğiz. Ülkü
Ocakları dergimiz aracılığı ile Türk milliyetçiliği düşüncesini ilmek ilmek dokuyacak ve
geleceğe daha aydınlık gideceğiz. Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin de belirt10 •
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tiği gibi “Ülkü Ocakları dergisi hem okuyanın
hem de yazanın öğrenci olduğu bir okuldur.”
Bizlere düşen vazife ise bu okuldan iyi derecelerle mezun olacak fertler yetiştirmektir.
Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli
Beyefendi’nin öncülüğünde yeşeren ve dallanıp budaklanan gençlik tohumları, geleceğe
onun liderliğinde korkmadan, yılmadan, yıkılmadan gidecektir. Onun bir adım gerisinde, her daim emrinde, geleceğin Türkiye’sini
sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Bunun
için de çok çalışacağız. Bilimde, sanatta, teknolojide, hemen hemen her alanda nitelikli birer Türk gençliği temeli oluşturacağız. Millî
şuurlu bu nitelikli gençlerimiz; geleceğin öğretmenleri, bakanları, savcıları, avukatları vs.
olacaklar ve tüm alanlarda birer kalkan görevi
görerek Türk devletinin emrinde şuurlu bir şekilde hizmet edeceklerdir.

Genel Başkan’dan

“

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz vatanı emanet
ettiği bu gençlik görevini layıkıyla yerine getirmek için
canla başla çalışacaktır. Bölücülere, fesatlara, hainlere
aman vermeyecektir. Demokrasi zırhı altına kendini siper
eden hainlere vurulacak çelik bilek olacaklardır.

”

Türk
milliyetçilerine
Liderimizin: “Ülkücü Türk gençliğine diyorum ki;
dalınızı kıranın ağacını sökünüz. Vatanınıza
kem gözle bakanları silindir gibi eziniz.
Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden
asla ayrılmayınız. Türk gençliğini sokakta
bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz.” sözünü
hiçbir zaman unutmayacağız. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeceğiz. Vatanımıza
kem gözle bakan şer odaklarını silindir gibi
ezeceğiz. Yine Liderimizin belirttiği gibi bunları yaparken, hukuktan ve meşru çizgiden ayrılmayacağız.

Bey’in kalemiyle diyorum ki:
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!

Şunu da ekliyorum: sadece Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, tüm
Türk coğrafyasını bir bütün görerek her türlü zorbalığın karşısında duracağız. Akabinde
Kızılelma yolunda emin adımlarla ilerlemeye
devam edecek; Nizam-ı Âlem, İ’lây-ı Kelimetullah davasını tüm cihana yayacağız.
Son olarak Türk milletine ve ayrıca
geleceğimizin umudu Türk gençliğine Atsız
Ülkü Ocakları • Ocak 2021
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Oyunları Bozan Lider ‘’Devlet Bahçeli’’

“DEVLET BAHÇELİ”
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Devletlerin Ortaya Çıkışı
Dünya tarihi süresince birçok devlet ortaya çıkmış ve varlıklarını sürdürebilmek için
dönemin ağır şartları içerisinde mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bu açıdan devletler tarihini incelediğimizde, çok uzak bir geçmişten
başlayarak günümüze değin uzanan, uzun bir
mücadele tarihini de incelemiş oluruz. Yaşadıkları coğrafyaların zorlu koşullarında hayatta kalabilmek için çetin bir imtihandan geçen
insanoğlu çoğu kez, güvenliği sağlanmış, gıda
tedariki tamamlanmış ve birlikte yaşama şartları belirli koşullara bağlanmış bir düzen tesis
ederek çalışmalarının karşılığını almayı başarmıştır. Dünya üzerinde kurulmuş bulunan
bu medeniyetlerin geçmişinin, insanlık tarihi
ile eş zamanlı olarak başladığı değerlendirilirken bir araya gelerek birlikte yaşama iradesi
ortaya koyan insanın, bu kuralları toplumsal
bir mutabakat haline getirmesi ve ortaya konulan şartların bir devlet otoritesi tarafından
denetlenmesini kabul etmesi ise çok sonraları karşımıza çıkan bir gelişmedir. Nitekim
Uzak Asya’da 2 milyon yıldan uzun bir geçmişe sahip insan yaşamı izlerine rastlanırken
bu insanların ortak bir medeniyet oluşturarak
belirli bir yönetim altında bir araya gelmeleri
ve otoritesini kabul ettikleri devletler şeklinde
ortaya çıkmaları ancak, MÖ 3000’li yıllarda
sağlanabilmiştir. (Erdy, Miklos, Three Archaeological Links Between the Xiongnu and the
Huns)
Yine, on binlerce yıl dağınık bir şekilde
yaşadıkları coğrafyalarda tarımın ve ticaretin
gelişmesi ile ortaya çıkan zenginliğin, mülkiyetin ve güvenlik ihtiyacının karşılanması

amacıyla küçük devletler teşkil eden Anadolu uygarlıkları, küçük devletler olarak ortaya
çıkabilmek için binlerce yıl gerekli olan zamanın olgunlaşmasını beklemişlerdir. (Erdy,
Miklos,) Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar
ve Babiller gibi dünya siyaset ve bilim tarihine önemli katkılar sunmuş olan bu toplulukların, devlet haline gelebilmek için binlerce
yıl beklemiş olmalarının elbette derin ve sosyolojik nedenleri bulunmaktaydı. Anadolu
uygarlıklarına benzer bir şekilde, on binlerce
yıllık geçmişe sahip Antik Mısır toplulukları,
gerçek bir birlik kurabilmek ve tüm Nil Deltası ile Yukarı Mısır’ı birleştirerek bir devlet
oluşturabilmek için MÖ 3100 yılını beklemişlerdir. (Khanacademy, Dünya Tarihi, Erken
Mısır Dönemi)
Türk Toplulukları ve Devlet
İnsanlığın gelişimine ve yaratılış fıtratına bağlı olarak dünya medeniyetler tarihi
ile ortak bir geçmişe sahip olan Türk tarihi
de yukarıda bahsetmiş olduğumuz toplumların yaşadıkları süreçlerden farklı bir şekilde
gelişmemiştir. Türkistan coğrafyasının farklı noktalarında yapılan arkeolojik kazılar ile
bu bölgede yaşamış bulunan farklı kültürlere ait kalıntılarda görüleceği üzere; Türkler,
binlerce yıllık tarihi derinliği bulunan, birçok
farklı kültürü etkilemiş olan ve çok geniş bir
coğrafyaya yayılmış şekilde dünya tarihinin
tam ortasında yer tutan bir tarihe sahiptirler.
Binlerce yıllık geçmişlerinden almış oldukları
ilham ve farklı coğrafyalarda olmalarına rağmen içgüdülerinde yaşattıkları derin güç, bu
toplulukların birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıkta, birbirlerinden farklı özelliklerde
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devletler kurmalarını sağlamış; ortaya çıkardıkları etkileşim, yarattıkları enerji, içinde
yaşadıkları coğrafyaların kaderlerini derinden
sarsarak değiştirmiştir. MÖ 9. yüzyılda Doğu
Türkistan’da ortaya çıkarak Hazar üzerinden
Tuna boylarına dek uzanan bir coğrafyada
hüküm süren İskit medeniyeti, yukarıda bahsi
geçen birlikteliğe müstesna bir örnektir. Nitekim İskitler, Avrupa içlerinde bulunan Tuna
boylarına kadar ulaşarak, burada bulunan
kavimler üzerinde amansız bir baskı kurmuş
ve milli hafızalarına kazandırdıkları coğrafya
bilgisi ile kendilerinden 1000 yıl sonra, aynı
coğrafyada hüküm sürecek olan Batı Hun İmparatorluğuna manevi bir miras bırakmıştır.
Türk tarihinin neresine bakılacak, neresinden
ele alınarak bir değerlendirme yapılacak olsa;
bu manevi birliktelik görülecek, bu devamlılık ile coğrafya hafızasına rast gelinecektir.
Asya’da kurulan Hun Devletinin uzantısını
Avrupa’da, Ötüken›de kurulan Göktürk Devletinin manevi mirasını, Çin sınırından Hazar
kıyılarına uzanan Kutluk Devleti’nde bulmak
mümkündür. İçinde yaşadığımız Anadolu
topraklarında kurulan Türk devletleri için de
bu durum değişmemiştir. Sultan Alparslan’ın
Malazgirt ovasında yaktığı yurtlaştırma ateşi, bu coğrafyada büyük bir devlet ateşinin
tutuşmasına sebep olmuş ve bu ateşten doğan yangın, birbiri ardına kurulan büyük
devletlerin ocaklarında köz olarak karşımıza
çıkmıştır. Merhum Hüseyin Nihal Atsız bu
durumu; “Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı
Devleti’nin uç beyliğinden doğmuştur, demek
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ki onun devamıdır; İlhanlı Devleti Anadolu’daki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadolu’daki Selçuklu Devleti ile Batı Türkistan ve
İran’daki Harzemşahlar Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin devamıdır. Büyük Selçuklu
Devleti; Karahanlıların, Karahanlılar Uygurların, Uygurlar Gök Türklerin, Gök Türkler
Aparların, Aparlar Siyenpilerin, Siyenpiler
Kunların devamıdır. Bu devamlar kesintisiz,
aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri
yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin
milletiyiz.” şeklinde açıklarken, Türk milletinin önemli bir devlet felsefesini de açıklamış
bulunuyordu. Türk milletinin yüksek vasıflı
karakterinin bir yansıması olarak karşımıza
çıkan, devletlerin devamlılığı hususu, diğer
milletler tarafından aynı oranda benimsenmemiş olup böylesine bir anlayışa, dünya medeniyetleri arasına çok sık rastlanılmamaktadır.
Nitekim, çok farklı coğrafyalarda, birbirinden
ilham alarak kurulan ve aynı devlet kültürünü
yaşatması açısından ele alabileceğimiz devlet
sayısı oldukça düşük, bu anlayışa yön vererek, kutsal bir göreve hizmet ettiği bilincine
sahip devlet adamı ise yok denecek kadar az
sayıdadır. Türk devlet geleneğinde cihan hakimiyetini esas alan ‘ilahi’ kaynaklı bir yönetim
felsefesi esas alınmakta ve devlet yönetimine
getirilen liderlerin, bu makama gelişleri ilahi
bir gözle değerlendirilmektedir.
Türk Tarihinde Devlet Adamlığı
Bu felsefe, “Devlet Ebed Müddet” tabiri
ile zihinlerde vücut bulmaktadır. Türk devlet
geleneğinde “Sonsuza Kadar Sürecek Devlet”
anlamına gelen bu derin söyleyiş, esasında
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Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Alparslan’dan Osman Gazi’ye, Osman Gazi’den,
Mustafa Kemal’e uzanan derin bir anlayışın
uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim
Türk tarihi boyunca bu anlayışın savunucusu
ve bayraktarı olmuş büyük devlet adamlarına
sürekli olarak rast gelinmiştir. Devletlerinin
bekası tehlikeye düştüğünde; kendi canlarını,
mallarını ve bekalarını tereddüt etmeksizin bir
kenara bırakarak vatanı ve milleti için bütün
dünyevi duygularından vazgeçmek ve mücadeleye girişmek bu şahsiyetlerin ortak özelliği
olmuştur. Yakın tarihimizde karşılaştığımız
önemli beka mücadelelerinden olan, Sovyet
yayılmacılığı uzantılı, komünist devrimcilik
fikri ile verilen mücadeleden bahsetmek lazım
gelir. “Devlet Ebed Müddet” şuuruna sahip
devlet adamlarının şahsiyetlerinde bulundurdukları özellikleri taşıması açısından önemli
bir örnek teşkil eden Başbuğumuz Alparslan
Türkeş’in tavizsiz, mücadeleci ve Türk Milli Mefkûresini esas alan direnişi sayesinde,
komünist devrimcilik fikrinin bastırılması ile
son Türk devletinin, komünist bir Sovyet bloğu ülkesi haline gelmesi engellenmiştir. Kurmuş olduğu Milliyetçi Hareket Partisi, çeşitli
dönemlerde hedef haline getirilerek yükselişi
düzenli olarak engellenmiş olsa da, oy oranının belirli bir yüzdeyi aşmaması için yerli ve
yabancı tüm medya unsurları ortak çalışma
yürütmüş bulunsa da,
Türkeş Bey’in MHP’si, almış olduğu oy yüzdesinin çok üzerinde bir etki alanı
yaratmıştır. Türk’ün Son Başbuğu Alparslan
Türkeş liderliğinde Türk siyasetini derinden
sarsabilecek bir niteliğe kavuşmuştur.

Siyasete Ciddiyet Getiren Lider Devlet Bahçeli
Cumhuriyetimizin sancılı yıllarında, tarihin kendisine yüklediği ağır sorumluluğun
üstesinden gelerek ülkemizi bugünlere taşımanın manevi huzurunu yaşadığına inandığımız Başbuğumuzun tedrisatından geçerek
Türk milletine hizmet için ağır imtihanlar ile
örselenecek bir lider daha bu toprakların siyasi ikliminde ortaya çıkmıştır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in 4 Nisan 1997
tarihinde vefatının ardından yapılan olağanüstü kongre ile 6 Temmuz 1997 tarihinde MHP
Genel Başkanlığına seçilen Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli Bey, kendisinden önce göreve gelmiş bulunan cümle devlet adamlarının
yapmış oldukları gibi ağır sorumluluklarla,
büyük ihanet senaryolarıyla mücadele etmeye
hazırlanmıştır. Türk milletinin kaderinin belirleneceği önemli meselelerde alacağı inisiyatif ile sınanacağını elbette bilmekle birlikte,
bu durumlara karşı gerekli bilgi ve donanıma
sahip bir şekilde, tarihin tekerrürünü tetkik etmiştir. Tarih, birçok dönemde olduğu gibi ağır
bir ekonomik darboğazı, derin bir toplumsal
uçurumu ve bunalımlı bir siyasi atmosferi
işaret ediyordu. Ülkedeki iktidar ortakları,
ülkenin içinde bulunduğu ağır koşulları iyileştirmek için kafa yormak bir yana, her gün
televizyon ekranlarından gündüz kuşağı programlarını aratmayacak hafiflikte açıklamalar
ile popülist politik kazanımlar elde etme gayretindeydiler. Ülkemiz yüksek enflasyon batağında günden güne boğulmakta, döviz kuru
baskısı altında her geçen gün ezilmekte ve
milli sanayi üretimini tamamıyla kaybetmekÜlkü Ocakları • Ocak 2021
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teydi. Siyasette bunlar yaşanırken bir diğer
taraftan iktidar ortaklarına yakın iş adamları,
gözlerini milletin tasarruflarıyla oluşturulan
banka mevduatlarına dikmiş; bütün aç gözlülükleriyle saldırdıkları banka kasaları, kısa
süre içerisinde, batık şirketler tarafından verilen yalan yanlış ve teminatsız bilgiler karşılığında dağıtılan krediler nedeniyle sıfırlanmış
duruma gelmişlerdi. Liderimiz Sayın Devlet
Bahçeli Bey bu şartlarda gelmiş olduğu MHP
Genel Başkanlığı koltuğunda ülke sorunlarına
çözüm üretmek, meselelere milli ve sürdürü-

çerçevede yaptığı çalışmalarda, Türk gençliğinin yüz akı olan ve dünyanın en büyük gençlik organizasyonu konumunda bulunan Ülkü
Ocakları bünyesindeki gençlere, yoğun ve nitelikli bir eğitim programı başlatarak gençlik
üzerinden oluşturulabilecek provokasyonların
önünü kesmiş; bu Ocaklarda yetiştirilen Türk
gençliğine, bilimin ve aklın yol göstericiliğini
rehber olarak göstermiş ve nihayetinde Türk
devletinin güvenlik bürokrasisinde yakın tehdit olarak gösterilmekte olan, iç çatışma ortamını kati surette kontrol altına almayı başar-

lebilir politikalar üretmek adına çalışmalara
başlamıştı. Şüphesiz bu hiç kolay olmayacaktı. Bu süreçte yapmış oldukları her konuşma,
tespit etmiş oldukları her problem, kumandası
yurt dışı merkezli şirketlerde olan, sözde Türk
basını tarafından manipüle ediliyor; kapsamlı ve sistematik bir itibarsızlaştırma programı
yürütülüyordu. Genel başkanlığa gelir gelmez, Milliyetçi Hareket Partisi’nin geleceğinin, basının insafına bırakılamayacağını ifade
eden Liderimiz, 18 Nisan 1999 Seçimleri öncesinde, insanüstü bir emek göstererek yurdun
her noktasına ziyaretlerde bulunmuş; her kesimden insanlar ile bir araya gelmiş ve kafasında yarattığı Milli Kalkınma Projelerini ilk
ağızdan milleti ile paylaşma fırsatı bulmuştur.
Bu süreçte; türlü entrika ve oyunlar ile gündem dışı alanlara çekilerek Türk gençliğinin
asıl odaklanması gereken sorun alanlarını perdelemeye yönelik çalışmalar yürüten karanlık
mihrakların oyunlarını bozmak ve Türk gençliğinin içinde var olan milli enerjiyi, milli kalkınma hedeflerine yönlendirmek amacıyla yoğun ve istikrarlı bir politika yürütmüştür. Bu

mıştır. Bu alandaki dikkatini ve takibini hiçbir
zaman gevşetmeyen Liderimiz, 2010 yılının
Temmuz ayında, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Ülkü Ocağı açılışında sarf etmiş olduğu,
“Bozkurt’ta, bozkurtlara sesleniyorum; sakın
ola tahriklere, provokasyonlara kapılmayın.
Size görev veriyorum. Bozkurt’ta hiçbir genç
kardeşim, hiçbir olayın içinde olmayacak. En
iyi şekilde yetişmeye gayret edecek.” diyerek
gençlerden beklentilerini net olarak ifade etmiştir. Ayrıca “Elinizde silah değil, bilgisayar
olacak.” diyerek Ülkücü Gençliğe biçtiği rolün
sınırlarını net bir şekilde çizmiştir. Liderimiz
şüphesiz bu söylem ve davranışlara gelişigüzel girmemektedir. Kendisi tarafından basına
daha sonra verilen demeçlerinde; bu konunun
ajandasında önemli bir yer tuttuğunu, parti ve
devlet politikasında, Türk gençliğinin sokaktan kurtarılması noktasında önemli bir enerji
harcadığını görmekteyiz. Nitekim yine 2010
yılının sonunda Milliyet Gazetesine verdiği
demeçte; “Daha önce gençlerin sokakta kavgayla değil, eğitimleriyle, gelişen dünyaya
ayak uydurmasını istemiştik. Bu yönde başarı-
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lı da olundu. Şimdi gençlerimizin enerjilerini
sokaklarda değil, sahalarda harcamaları için
girişim başlattık. Bu konuda da başarıya ulaşacağımız kanaatindeyim.” diyerek konuya
verdiği önemi ve konu hakkındaki gelişmeleri
takip ettiğini özellikle vurgulamıştır. Ülkücü
karakteri ve mizacı gereği laubalilikten uzak
duran ve daima mesafeli bir tavır sergileyen
Liderimizin bu tavrı, genel başkan seçilmesi
sonrasında Türk medyası tarafından hızlıca
dikkat çekmiştir. Kendisinin diğer siyasi parti
liderleriyle siyaset dışı bir diyaloğa girmemesi de bu duruma eklenince, doksanlı yılların
sonuna doğru kendisine “siyasete ciddiyet
getiren lider’’ yakıştırması sıklıkla yapılmaya
başlanmıştır.
Oyunları Bozan Lider Devlet Bahçeli
1999 seçimleri sonrasında, Milliyetçi
Hareket Partisi Genel Başkanı ve Başbakan
Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey, bu koalisyon döneminde almış olduğu inisiyatif ve
göstermiş olduğu performans ile devletin bekasına yönelik sayısız eylemi boşa çıkarmakla
kalmamış; aynı zamanda devletin yetkili organlarının bu türden girişimlere karşı hazırlıklı olmaları yönünde çalışmalar yürütmüştür.
Devlet düşmanlarının ve küresel emperyalist çetelerin hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini bilerek çalışmalarını yürüten Liderimiz;
Bu süreçte ortaya konulan, başta terör örgütü
ile mücadele süreci olmak üzere; devlet dairelerinin ve stratejik kurumların FETÖ terör
örgütüne mensup kimseler tarafından ele geçirilmesine karşı çok yoğun bir politika yü-

rütmüştür. Hepimizin malumu olduğu üzere
terör örgütü üyeleri, sokak ve mahallelerde
yapmış olduğu silah sığınları ile Türk Devletine başkaldırmış; kolluk güçlerine kafa tutmuş
ve topyekûn savaş çığlıklarıyla kasabalarda
kurdukları sözde devrim mahkemelerinde insanımızı yargılamaya başlamıştır. Sözde barış
sürecinden aldıkları yüz ile doğu ve güneydoğuda vergi adı altında haraç toplamaya başlayan örgüt, şehir merkezlerinde sözde askerlik
şubesi adı altında terör örgütüne militan devşirmeye başlayacak kadar pervasızlaşmıştır.
Nitekim liderimizin ferasetli ve tutarlı tutumu, meseleyi derinlemesine ele alarak yaptığı uyarılar sonrasında, terör örgütü tarafından
sözde “özyönetim” ilanlarına karşı nitelikli bir
tedbir alınmış ve güvenlik güçleri tarafından
kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır. Sonuç
olarak; terör örgütü tarafından şehirlere taşınan çatışmalar, 8 Ağustos 2015’te başlayarak,
Diyarbakır’da Sur, Silvan, Lice, Hani, Hazro,
Bismil, Dicle, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir,
Kocaköy. Mardin’de, Nusaybin, Dargeçit,
Derik. Şırnak›ta İl merkezi, Silopi, Cizre, İdil.
Muş›ta Varto. Batman’da Sason, Kozluk ve
Elazığ’da Arıcak ilçelerinde zirveye tırmandırılmış ve tüm şehirlerde başlatılan operasyonlar mutlak bir başarı ile sonuçlandırılarak
terör örgütü tarihi bir bozguna uğratılmıştır.
Bu dönemde, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin liderliğindeki bir MHP ile istek ve
emellerine ulaşamayacaklarını anlayan karanlık odaklar ile onların partneri olan güçler,
“Bahçeli’siz MHP” sloganı ile yola çıkarak
parti içinden devşirdikleri bir grup siyasetçiyi
öne sürüp sözde parti içi muhalefeti geliştirme
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yoluna gitmişlerdir. Bu süreçte Ülkücü Gençliğin Lideri, Genel Başkanı ve ülkücü davaya
ömrünü vakfetmiş bir büyüğü olarak gördüğü
Sayın Devlet Bahçeli Bey hakkında akla mantığa sığmayacak iftiralar, hakaret ve tefrikalar
üretmek kaydıyla, Ülkücü Milliyetçi hareketin Liderini bezdireceklerini, köşeye sıkıştıracaklarını ve vazgeçireceklerini sanarak, partiyi kolayca ele geçireceklerini zannedenler,
karşılarında Liderin çelikten sağlam iradesi
ve ülkücü Türk gençliğinin, yüksek ferasetini bulmuşlardır. Okyanus ötesinden aldıkla-

rekli şekilde uyarılması gibi görevleri bulunan
FETÖ yapılanması, yıllar içerisinde amansız
bir şekilde güç kazanmıştır. Liderimiz Sayın
Devlet bahçeli tarafından bu konu hakkında
müteakip defalar en yüksek perdeden uyarılar verilmiş olsa da, yapmış olduğu uyarılar
karşısında gerekli tedbirler alınmamıştır. Bu
süreçte parti içine de gerekli mesajları veren
Liderimiz, 21 Eylül 2010 tarihinde yaptığı bir
açıklamada “MHP’nin genel başkanlık makamı bir tarikatın, bir cemaatin siyasi sesi,
siyasi odağı haline gelemez. Eğer bir cemaa-

rı talimatlar ile parti içinde bir fitne hareketi
başlatanlar, partiden umdukları parçayı koparamayacaklarını anladıklarında, çareyi; bütün
kadrolarına sızdıkları, bütün kararlarını şaibeli hale getirdikleri Türk yargısına giderek ve
mahkeme kararları ile MHP’yi ele geçirerek
amaçlarına ulaşmada bulmuşlardır. Ülkücü
Milliyetçi kadroların ikinci imtihanı bu alanda
verilmiş ve Ülkücü Hareketin Liderinin ileri
görüşlü duruşu sayesinde, bu taarruz da def
edilerek püskürtülmüştür. Nitekim Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli’nin 12 Nisan 2016’da
yapmış oldukları açıklamada: “Bunlar kırk fırın ekmek yeseler, ağızlarıyla kuş tutup dağları titretseler, yine de MHP’yi kafalarına göre
tanzim edemeyeceklerdir. Bizim paralele teslim edecek partimiz yoktur.” diyerek konuya
son noktayı koymuştur.

te ya da tarikata bağlı, kendi inanç sistemini
yaşayan bir parti mensubumuz, o cemaatin
siyasallaşma süreci paralelinde hareket etmeye başlarsa MHP ile ilişkisi kopmuş demektir.” diyerek parti içinde FETÖ yapılanmasına
müsaade etmeyeceğini 10 yıl önce açık bir
şekilde belirtmiştir. Yine 1 Nisan 2011 tarihli “Bazı Dava Süreçleri Kapsamında Gülen
Cemaati Etrafındaki Tartışmalar” başlığıyla
yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ yapılanmasının faaliyetlerini durdurması yönünde açık
çağrıda bulunarak ilgili terör örgütünün yasadışı faaliyetlerine ve bu faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekmiştir.

Uzun yıllar Türk siyasetinde, ordusunda, yargısında, eğitiminde ve ekonomik kurumlarında ABD merkezli olarak yapılanmakta olan ve temel amaç ve hedeflerinde Türk
devletinin, ABD güdümünde tutulması, bu
eksenden çıkmaya kalkışması durumunda, ge18 •
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Yaşanan tüm bu süreçlerin sonucunda,
FETÖ örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi askeri darbe girişimi yaşanmıştır. Devleti legal yollardan, hukuki yollardan veya devşirdikleri siyasetçiler eliyle ele
geçiremeyeceğini anlayan terör örgütü üyeleri tarafından, uzun yıllardır ordu ve emniyet
güçleri içerisine sızdırılan örgüt militanları
harekete geçirilerek askeri bir darbe yoluyla
Türk Milletinin kaderi yeniden yazılmak is-
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tenmiştir. Bu darbe girişimi sonucunda; 210
emniyet mensubu, 6 bin 319 asker, bin 481
hâkim-savcı ve 650 sivil gözaltına alınırken,
990 kişi tutuklanmıştır. Darbe girişimi sırasında 62’si polis, 5’i asker, 173’ü de sivil olmak
üzere, toplamda 240 kişi şehit oldu. Olaylarda
bin 535 kişi yaralandı; darbecilerden 24’ü ölü,
50’si yaralı ele geçirildi. Darbe girişimi sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen operasyonlarda 115’i general, bin 350’si subay, 4 bin
854’ü diğer askeri personel olmak üzere toplam 6 bin 319 askere gözaltı işlemi uygulandı.
Operasyonlar sonucu emniyetten aralarında
rütbelilerin de bulunduğu 210 kişi gözaltına
alındı. Ayrıca, bin 481 hâkim ve savcının yanı
sıra Ankara’da 39, İstanbul’da 3, diğer iller-

de 608 olmak üzere toplam 650 sivile gözaltı
yapıldı. Yapılan incelemeler sonrasında çoğu
üst düzey devlet görevlisi olmak üzere yüzbinlerce açığa alma ve ihraç kararnamesi düzenlendi.
Ortaya çıkan tablo incelendiğinde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in ne kadar
haklı olduğu ve ne kadar önemli bir kamu güvenliği sorununa dikkati çektiği daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca 15 Temmuz gecesi, Liderimizin MHP Genel Merkezine geçerek partinin
bütün ışıklarını yaktırması ve FETÖ terör örgütü militanlarının karşısında korkusuz, vakur
ve inançlı bir duruş sergilemesi de, darbenin
bastırılması noktasında Türk Milletinde ve
emniyet güçleri üzerinde yüksek bir olumlu
etki yaratmıştır.
Türk Milliyetçilerinin, idealleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalarda böylesine ileri
görüşlü, tecrübeli ve devletin bekasından başka bir kaygısı bulunmayan bir lidere sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını, tarihe
geçecek bu türden olaylarda yakından yaşama
şansı bulduk. Biliyoruz ki, daha birçok siyasi
meselede, aynı vakur duruş ve ferasetli yaklaşımı gösterecek imkân ve kabiliyet kendisinde
fazlasıyla bulunmaktadır. Ülkücü Milliyetçi
Türk Gençliği, bu azim ve inanç doğrultusunda, sonuna kadar Bilge Liderinin emrinde ve
gösterdiği istikamette olacaktır.
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Siyaset felsefesi, Antik Yunan filozoflarından itibaren kullanılagelen ve geliştirilen
bir felsefe türüdür. Bu felsefe türünün gelişmesinde, devletin yönetim şekli ve devlet
yönetimine dair unsurlar etkili olmaktadır.
Antik Yunan döneminde filozofların yönetim
şekillerini sınıflandırması ve dönemin şartlarına uygun bir şekilde yorumlaması ile siyaset
felsefesi üzerine tartışmalar başlamıştır. Fakat
dönemin gidişatına uygun yapılan tartışmalar
ve filozofların yönetici ve yönetim şekilleri
üzerine yaptığı çalışmalar, günümüzde halen
değerlendirilmektedir. Siyaset felsefesinde bir
yönetici ya da lider adına verilebilecek en uygun çalışma örneği; Platon’un “Filozof Kralı”dır. Filozof Kral, devletin yönetimine dair
gerekli donanıma sahip olduğu gibi yaptığı
uygulamalar da şahsi değil devletin çıkarınadır. Platon’un “Devlet” adlı çalışmasında “Filozof Kral”a değindiği görülmektedir. İdeal
devletin oluşumu ve yönetimine dair olan bu
çalışmada filozof kral kavramına değinirken
herkesin devlet yöneticisi olamayacağını ve
bu işi devlet yönetimine dair iyiyle kötüyü
ayırt edebilen, devletin çıkarları için duygularını kullanmadan hareket edebilen bir yöneticiyi işaret etmiştir. Hem yönetim şekillerini
hem de yönetici tiplerini belirlemede önem
arz eden siyaset felsefesi tartışmaları, tarihsel süreç içerisinde her zaman devam etmiştir. Siyaset felsefesi, Platon’un “Filozof Kral”
tanımlamasından Makyavelli’nin devletin çıkarları adına yapılacak her türlü uygulamanın
meşru olduğunu ifade etmesine kadar tarihsel
açıdan önemli bir yere sahiptir. Siyaset felsefesi açısından Platon ve Makyavelli isimlerinin üzerinde durulması, Türkiye’nin yönetimi bakımından da önemlidir. Başta bu iki

filozofun devletin çıkarlarını önde tutması ve
yöneticileri daha donanımlı bir profilde göstermeleri, Türkiye’nin yönetimiyle yakından
ilgilidir. Ayrıca Türkiye’nin yönetimi sadece
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla değil tüm
Türk-İslam coğrafyasının yönetimiyle gelişim
göstermektedir. Türk devletinin yönetim
geleneği çok uzun yıllara dayanmaktadır.
Türk-İslam filozoflarından Farabi’nin erdemli
devlet anlayışı ve yönetiminde de yine Platon’un ideal devlet anlayışı ve ideal devlet
adamına dair izler bulunmaktadır. Farabi’nin,
Platon’dan etkilenerek oluşturduğu erdemli
devlet yönetimi, İslam medeniyetlerinin oluşumu ve yönetimi için önemlidir. Türk-İslam
devlet geleneğinin gelişiminde, filozoflar
gibi devlet adamları ve düşünürlerin önemi
büyüktür. Nizamü’l-Mülk’ün “Siyasetnamesi” de bunun en büyük örneklerindendir. İlk
Türk-İslam eseri olan Kutadgu Bilig’de de
devlet yönetimine dair verilen bilgiler, ideal
devlet yönetimi ve ideal devlet insanını işaret
etmektedir. Bu eserlerden de anlaşılacağı üzere; Türk devlet yönetiminin farklı bir önemi
ve yeri bulunmaktadır. Bu eserlerdeki devlet
idaresine dair çalışmalar ve öğütler, günümüz
siyasetine ve devlet insanının dikkate alması
gereken boyuttadır. Siyaset felsefesi açısından Türkiye’nin yönetimi ve Türkiye’de siyaset-devlet insanlığının ayrı bir önemi bulunmaktadır. Türkiye’deki siyasetçiler ve devlet
insanlarının küresel ve bölgesel gelişmeleri
değerlendirmesi ve buna uygun politika
uygulaması, dünyadaki diğer ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Çünkü Türkiye’nin
siyasi gelişimi ve fiziksel konumu, çok yönlü
düşünmeyi ve günlük siyasi çıkarlara göre büyük hesaplar yapılmasını etkisiz kılmaktadır.
Ülkü Ocakları • Ocak 2021
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Türkiye ve dünya siyasetinin 21.
yüzyıldaki gelişme şekli, önceki dönemlere
göre çok daha hızlı olmaktadır. Bu durumun
böyle olmasında küreselleşme, medya hızı,
teknolojinin gelişmesi gibi faktörler etkilidir.
Siyasetçi ve devlet adamlarının da bu gelişmelere kayıtsız kalmaması önem arz etmektedir. Gelişen dünyanın yeniliklerine açık olmak elbette siyasetçi ve devlet adamları için
yeterli değildir. Bunun için gelişmeleri takip
etmenin yanında geçmişten gelen tecrübelere
sahip olmak da önemlidir. Türk siyasi tarihine
dönemsel olarak damga vuran birçok isim bulunmaktadır. Bu isimler içerisinde bazı kişilerin etkileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını aşmıştır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’te
de olduğu gibi Bilge Liderimiz Sayın Devlet
Bahçeli’nin siyaset dünyasındaki etkisi de bu
sınırları aşan niteliktedir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Türk milliyetçiliğinin siyasal
temsilciliği sadece Türkiye sınırları içerisinde
değildir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’ten
sonra davamıza lider olan Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin fikir ve yorumları da
Türk milliyetçiliğinin Türk dünyasındaki gelişimine etki etmiştir ve etmeye devam etmektedir. Sadece Türk dünyası siyasetinde değil;
Türkiye Cumhuriyeti siyasal tarihinde dönüm
noktası olan durumlarda yine Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin doğru zamanda
doğru müdahalelerini görmekteyiz.
Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin siyaset anlayışı, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in siyasi program ve propagandalarına
da yansımaktadır. Liderimizin siyaset anlayışı; Türk-İslam anlayışı ve bilincini günlük siyasetin ötesinde devletin çıkarlarını ön planda
22 •
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tutan bir niteliğe haizdir. Liderimizin siyasi anlayışı, Türk siyasetinde “Önce ülkem ve milletim; sonra partim ve ben!” ilkesiyle siyasi çıkarları, devletin çıkarlarının gerisinde tutan bir
anlayıştır. Bu anlayış, Türk milliyetçiliğinin
siyasal temellerinin atılmasından ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kurulmasından itibaren günümüze kadar korunmuştur. Türk
milliyetçilerinin vatanı ve milleti her daim
öncelikli tutan anlayışı, bu davanın hem kurucu lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e
hem Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye
hem de bu uğurda mücadele eden bütün fertlere yansımıştır. Ülkücülerin, Türkiye’nin ve
Türk Dünyası’nın teminatı olması ise yine bu
anlayışla özdeşleşmiştir.
Siyaset, değişken bir yapıya sahiptir.
“Devletlerin dost ve düşmanları yoktur, çıkarları vardır.” anlayışı dış politika ve uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda devletlerin
kendi çıkarlarını her zaman ön planda tuttuğunu ifade eder. Fakat buradaki “çıkar” kavramı
ile kastedilen, devletin siyasetçileri, idarecileri ve memurları değil; bu kadroların da içinde
bulunduğu bütün millettir. Milletin ortak menfaati, devletin çıkarıdır. Bilge Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli, siyasetin değişken yapısı içerisinde hem iç hem de dış politika bağlamında
milletin menfaatleri yönünde adımlar atmakta; söylemlerini ve uygulamalarını bu doğrultuda oluşturmaktadır. Bilge Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli’nin, siyaset sahnesinde değişiklikler olsa dahi devletin ve milletin çıkarlarını ön planda tutan bir anlayışa sahip olması,
günlük siyasi çıkarları düşündüğünün değil;
geniş vizyonlu çalışmaları planladığının bir
göstergesidir. Kendisinin bu yaklaşımı, Mil-
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liyetçi-Ülkücü Hareket’in siyaset ve yaşayış
programına da yansımıştır. Kendisi tarafından, 2023 hedeflerinin 1997 yılından itibaren
Milliyetçi Hareket Partisi’nin programında olduğunun belirtilmesi, siyaset ve devlet adamı
olarak ileri görüşlü ve geniş vizyonlu yapısını
ortaya koymaktadır. Bilge Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli’nin siyaset anlayışıyla ileri
görüşlü yapısını birleştirmesi Türk milletinin
menfaatleri adına bulunduğu uyarıların ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kendisinin siyaset sahnesindeki tecrübesi, küresel
ve bölgesel gelişmeler üzerindeki analizleri,
devletimizin ve milletimizin menfaatleri adına dikkatle değerlendirilmesi gereken hususlardır. Kendisinin özellikle Fethullahçı Terör
Örgütü ve cemaat yapılanmasına dair ifadeleri,
Türkiye’nin bekası için önceden uyarılarının
dikkatle dinlenilmesi gerektiğini göstermiştir.
Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin
ikazları dikkate alınsın ya da alınmasın, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli, Türk milletine
ve Türk milliyetçiliğine olan hizmetkârlığından, fedakârlığından asla vazgeçmemiştir. 15
Temmuz 2016 Hain Darbe Girişimi’nin olduğu gece, olabilecek bütün tehditleri karşısına
alarak muhalefet partisi olmasına rağmen hükümetin, devletin ve milletin yanında olduğunu, darbecilere karşı olduğunu ifade edebilen
tek liderdir. O gece yaptığı bu söylevinden
de anlaşılacağı üzere Bilge Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli’nin siyaset anlayışı; devletin
çıkarlarına karşı olanlarla her ne olursa olsun
mücadele etmek, devletin ve milletin yanında olanlarla görüş farklılığı olsa dahi birlikte
olmaktır. Bu da kendisinin hem siyaset hem
devlet adamı olarak ne kadar önemli bir kişilik olduğunu ortaya koymaktadır.

21. yüzyıldaki Türk siyaseti, çok zorlu
dönemlerden geçmektedir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde Milliyetçi Hareket
Partisi’nin sistemin tıkanıklığını çözmek için
yaptığı müdahalesinden 15 Temmuz Darbe
Girişimi gecesi yapılan söyleve kadar zor
zamanlarda demokrasinin ve milletin bekası
adına Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in her daim
hazır olduğu görülmektedir. Bu durum, sadece Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in yapısından
değil; Devlet Bahçeli’nin Bilge Liderliğinden
de kaynaklanmaktadır. Bilge Liderimiz Sayın
Devlet Bahçeli, iç ve dış politikanın gidişatını
göz önünde bulundurarak Milliyetçi-Ülkücü
Hareketi her zaman hazır tutmaktadır. Türkiye’nin ve Türk milliyetçiliğinin teminatı olan
Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Bilge Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli öncülüğünde ülkenin ve
milletin bekası için her daim elinden geleni
yapabilecek potansiyeldedir. Bilge Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli, bu potansiyeli doğru
zamanda doğru bir şekilde yönlendirdiği gibi
geçmişteki tecrübelerinden ders alarak sokak
mücadelesine karşı gelmiştir. Kendisinin tecrübesiyle gelişen siyaset felsefesi anlayışı,
başta 1980 Askeri Darbesi döneminde yaşananları da göz önünde bulundurarak sokakta
yapılacak mücadeleden çok ilmî mücadeleyi
öne çıkarmaktadır. Bu nedenle Türk
milliyetçilerinin akademik yönde gelişmesine
büyük önem vermektedir.
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi, Türk
siyasi tarihi için bir dönüm noktasıdır. Aynı
zamanda Türkiye’nin bekası ve güvenlik
politikaları içinde atılmasında geç kalınmış
adımların gerçekleşmesi için bir zorunluluğun
oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bilge LideÜlkü Ocakları • Ocak 2021
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rimiz Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye’ye karşı gerçekleşen ekonomik ve güvenlik amaçlı
planları fark ederek iç ve dış politikada atılacak adımlarda Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in
kilit rol oynamasını sağlamıştır. Darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin küresel ve bölgesel
şartları değişmiş ve bir bakıma o güne kadar
ortaya çıkmayan hedef grup-kitle kendini
ifşa etmiştir. Bu vesile ile devletin ve milletin menfaatlerinden taraf olan siyasi kişi ya
da kişiler ile taraf olmayan kişi ya da kişiler
daha belirgin hale gelmiştir. Bilge Liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli’nin darbe girişimi öncesinde de sonrasında da Milliyetçi-Ülkücü
Hareket’in devletin ve milletin menfaatlerine
karşı duranlara her zaman aynı şekilde karşılık verdiğini belirttiği görülmektedir. Kendisi
PKK terör örgütüne ve yanında olanlara ne
kadar karşı ise günümüzde de aynı şekilde
karşı olduğunu ifade etmektedir çünkü onun
siyaset anlayışına göre; devletin bekasının siyaset üstü bir yapıda olması sebebiyle her zaman terör örgütlerine mensup kişi ya da gruplara karşı olacağını belirttiği görülmektedir.
Aynı durum Fethullahçı Terör Örgütü için de
geçerlidir. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin siyaset felsefesi, devletin çıkarları
üzerine kuruludur. Bu durum, bazı siyasi çevrelerce idrak edilememiş ve yine birçok insan
tarafından geç anlaşılmış bir husustur. Kendisinin siyasi adımları ve yaptığı programlar,
parti adına ve şahsı adına değildir. Günümüzde Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin,
Türk milletine duyduğu sevdanın delile ihtiyacı yoktur. Gösterişten uzak, devlet ve millet
sevdalısı siyasi yaşantısıyla Türk milletinin ve
Türk dünyasının gönlünde taht kurmuştur.
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15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’nden
sonra Türkiye’nin şartları değişmiştir. Türkiye’nin içindeki mihrakların emellerinin boşa
çıkması, aynı zamanda Türkiye’nin gücüne
de güç katmıştır. Sınır içi ve dışında gerçekleştirilen terör operasyonları ve harekâtlar,
ortaya çıkan bu gücün en büyük göstergesidir. Güvenlik anlamında yapılan bu faaliyetlerin tesisinde Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin
öngörüleri ve fikirleri etkili olmuştur. Bilge
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 2012 yılında Afrin’in ucundan Kandil’i de kapsayacak şekilde güvenlik koridoru oluşturulması
gerektiğini ifade etmesi ve günümüzde bu
fikriyatın öncülüğünde gerçekleşen harekâtlar, bunun en büyük göstergesidir. Yine bu
gelişmeden de anlaşılacağı üzere Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin siyaset felsefesi, Türkiye’nin çıkarları üzerine kuruludur.
Kendisinin beyanatları er ya da geç her zaman
doğru çıkmıştır. Siyasi görüşü ne olursa olsun
devletini ve milletini seven her insanın Bilge
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin fikir ve
çalışmalarından istifade etmesi gerekmektedir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticileri için de geçerlidir. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin devlet ve millet adına
çalışma yapması için Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in siyasi iktidar olmasını beklemesine
gerek yoktur. Bugüne kadar yaptığı ve yapacağını belirttiği çalışmalarla, şartlar ne olursa
olsun Türk milletine ve Türk-İslam dünyasına
hizmet etmek için elinden geleni yapacağını
göstermiş ve bunu felsefi olarak yansıtmıştır.

Timur ŞAŞMAZ

KUTADGU BILIG’DEN HAREKETLE LIDER
PROFILI VE BILGE LIDER DEVLET BAHÇELI
Timur ŞAŞMAZ

GİRİŞ
Tarihte bilinen tüm dünyayı etkilemeyi başarmış Türk milleti, bunu; Mete, Attila,
Bilge Kağan, Satuk Buğra Han, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Timur, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim,
Kanunî Sultan Süleyman, II. Abdülhamit ve
Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi Türk tarihinde büyük devlet liderleri sayesinde başarmış görünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
günümüzdeki mevcut durumunda, bize bölgesel bir güç olmasına karşın bir dünya gücü
olmasıyla arasındaki engelin Türk milletinin
adeta genetik kodlarına işlemiş liderlik özelliklerini taşıyan kişilerin az olmasından kaynaklandığını görmekteyiz. İşte bu çalışmanın
konusunu, bahsi geçen liderlik özelliklerinin
geçmişten günümüze evrimini ve bu tarihi
olgunun Türk Milletinin yılmaz kalesi olarak
gördüğümüz Ülkücü Hareketteki yansımasını
Bilge Lider Devlet Bahçeli üzerindeki yansıması oluşturmaktadır. Yine amacımız ise bu
lider özelliklerini bilen, düşünen ve hayatında

uygulamaya geçirecek ülkücü kadrolar oluşturmaktadır. Çalışmamızda, daha önce Kutadgu Bilig üzerinden lider profillerini inceleyen
çalışmalara göz gezdireceğiz. Ardından Türk
tarihinin bazı önemli liderlerin özelliklerini
çeşitli çalışmalar bağlamında ele aldıktan sonra bu özelliklerin Bilge Lider Devlet Bahçeli
üzerindeki yansımalarını tartışacağız. Özetle
çalışmamızın yöntemin nitel olduğunu söyleyebiliriz.
KAVRAMSAL
ÇERÇEVE

VE

KURAMSAL

Türk kağanı, lideri olarak başında bulunduğu halkın güvenliği, refahı ve huzuru
için bazı meziyetlere kesin bir şekilde sahip
olmalıdır. Kutadgu Bilig’de saygı duyulan ve
duyulması gereken hükümdarların vasıflarını
şu beyitlerle bizlere aktarılmıştır:
5902- Her zaman meşhur bir bey olarak
kalmak için, tanrı nasip ederse, şu dört şey gerekir:
5903- İlki doğru sözlü olmak, ikincisi
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memlekette kanunu devletle uygulamak,
5904- Üçüncüsü eli açık ve cömert
olmak, halka karşı şefkat göstermek,
5905- Dördüncüsü düşmana boyun eğdirmek, memleket işlerini yaparken azimkâr
ve cesur olmak (Kutadgu Bilig, 2005).
İşte biz de çalışmamızı buradaki
kavram ve kuramların Bilge Lider Devlet
Bahçeli üzerindeki yansımalarını inceleyerek
Türk gençliğine rehber olacak bir çalışma
hazırladık.
UYGULAMA VE VERİLER
Liderin Adaletli Olması
Türk tarihinin engin denizlerine indiğimizde adalet kavramından “töre” olarak söz
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edildiğini görmekteyiz. Türk milleti, töre kavramıyla hak ve hukuka uygunluk ile hakkın
gözetilmesini kasteder. Türk milletinin liderlerine yüklediği sorumluluk; Tanrı’nın verdiği Kut ile Türk Töresince Türk ilinde Türk
Töresini sonuna kadar korumak, yaşatmak ve
geliştirmektir (1).
Kutadgu Bilig’de töreyi ve adaleti
“Kün-Togdı” temsil etmiştir. Kutadgu Bilig’de Adalet kavramı ise “Bir gümüş taht, bu
taht birbirine bağlanmış üçayak üzerinde durur. Elinde büyük bir bıçak tutan hükümdarın
(adaletin) solunda acı ot, sağında şeker vardır” şeklinde tanımlanmıştır (2).
Eserin adaletle ilgili bazı beyitlerinden
örnek vermek bu önemi perçinleyecektir:

Timur ŞAŞMAZ

1435- Eğer devamlı ve ebetli beylik istiyorsan, adaletten ayrılma ve halk üzerinde
zulmü kaldır.
1451- Adaletle iş gör; buna gayret et,
asla zulmetme. Tanrıya kulluk et ve onun kapısına yüz sür.
2033- Ey hâkim, memlekette uzun süre
hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.
3266- Bey, halka karşı iyi ve adil olursa, onun faydası bütün halka dokunur ve halk
mutluluğa kavuşur.
5288- Ey Bey! gücün yettiğince kanunu
uygula ve halkın hakkını vermeye çalış.
831- Güneş doğar ve dünya aydınlanır,
aydınlığını bütün halka eriştirir (Kutadgu Bilig, 2005).
Yukarıdaki beyitlerde de anlatıldığı gibi
liderler, idaresi altındakilere zulmetmemeli;
âdil davranmalıdırlar. Liderler, herkesin hakkını eşit bir şekilde ve adilane bir anlayışla
vermelidirler.
Yukarıdaki beyitlerin bizlere anlatmak istedikleri, yöneticilerin ve liderlerin
zulmetmemesi, adil olması ve herkese hakkını
vermesi gerektiğidir. Bilge Lider Devlet
Bahçeli’nin adalet olgusunu ile alakalı şu kısa
haberde daha somut olarak görebiliriz:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin, “Yargı
Reformu Strateji Belgesi” hakkında yaptığı
yazılı açıklamaya baktığımızda bahsi geçen
adalet olgusuna liderin bakışını ve yaklaşımını somut olarak görebiliriz. Açıklamada yer

alan bazı cümleler şu şekildedir:
“Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle,
adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Adalet
temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla
birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır. Nitekim bu temel korunduğu müddetçe
milli birlik ve dayanışma ruhu zayıf düşmeyecek, zedelenmeye maruz kalmayacaktır.
Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve
özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi,
adalete erişimin kolaylaştırılması, makul
sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi
ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten
bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikârdır.
Devlet hukuk demektir. Kaldı ki Türkiye bir
hukuk devletidir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alamet-i farikası hem de milli bekanın nişanesidir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk
ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır.” (3)
Liderin Akıllı ve Bilge Olması
Eski Türk hükümdarları, hem bütün
devlet teşkilatının başı hem de toplumun lideri
durumundaydı. Onlar yalnızca içinde yaşadığı
zamandan değil aynı zamanda devletin ve
toplumun geleceğinden de sorumlu olan
kişiydiler. Dolayısıyla onların görevi son
derece önemliydi. Bu görevi de ancak; iyi
yetişmiş, kabiliyetli, akıllı, bilgili ve tecrübeli
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olan liderler üstlenebilirdi. Bu nedenle Türk
hükümdarlarının (beylerinin) bazı yüksek
vasıflara sahip olması gerekiyordu. Aynı
şekilde günümüzde de liderlerin sahip olması
gereken özellikler yukarıda sayılanlarla
paralellik göstermektedir. Bu özellikleri
açıklayan şu beyitler liderlik anlayışının
“akıllı” ve “bilge olma” hususunu açıkça
ortaya koymaktadır (Kutadgu Bilig, 2005).
Türk tarihine kağanların devletin idari
işleriyle sorumlu oldukları kadar toplumsal
olay ve olgulardan sorumlu idi çünkü Türk
hükümdarı hem devlet idaresinin hem de bütün
bir Türk halkının lideriydi. Bu bağlamda Türk
kağanlarının geçmişe ve geleceğe karşı derin
ve zor sorumlulukları vardı. Bu konuyla ilgili
Kutadgu Bilig’de:
218 - Dünyayı elinde tutan, onu anlayışla tuttu; halka hükmeden, bu işi bilgiyle
yaptı.
252 - Dünya beylerinden hangisi bilgili
olmuşsa, iyi töre koyanlar ve iyilik de ileri gelenler onlar olmuştur.
1964- Bilgili, akıllı, halka muamelesi
iyi, cömert, gözü tok ve gönlü zengin olmalı.
1846- Yürü, hayvan olma, akıllı ol ve
bilgi öğren; bilgiyle söyle sözün güvenilir olsun.
1951- Bey bilgili ve akıllı olması, cömert ve yumuşak huylu da olması gerek. Beyitleriyle karşılaşırız (Kutadgu Bilig, 2005).
Liderin “bilge ve akıllı olma” hususunda Bu bilgelik kuramının Devlet Bahçeli
üzerindeki yansımasını görmek için şu örnek
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sanırım yeterli olacaktır: Bilge Lider Devlet
Bahçeli’nin yaptığı ilk stratejik bilgelik örneği olarak üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmış
olmasını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır
çünkü 1980 sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan “yeni sağ” akımı sonrasında dünyada
siyasi olarak hâkim olan askeri sınıf etkisini
yitirmiştir. 1980 yılı sonlarında tüm dünyaya
hâkim olan yeni sağ akımı, artık ülke yönetiminde askeri okul mezunlarını değil iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun
olanlara ihtiyaç duyuyordu. Çünkü 1980 dünyasında askeri savunmadan daha önemli bir
savunma alanı ortaya çıkmıştı: iktisadi savunma (4). Nitekim yeni sağ, Acar ve Demir’in
Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde de; “Gelişmiş
kapitalist ülkelerin 70’li yıllar boyunca içine
düştüğü krizi aşmak için geliştirilen; ekonomide devletin yükümlülüklerini azaltmak ve
kısa vadedeki sosyal maliyetinin çok üzerinde
durmadan özelleştirme yoluyla devleti küçültüp kamu harcamalarını azaltmayı, bu yolla
iktisadi liberalizmi tam olarak uygulamayı
amaçlayan; R. Reagan yönetimindeki ABD ve
M. Thatcher yönetimindeki İngiltere’de öne
çıkmakla birlikte 1980’li yıllar boyunca Avrupa ve Japonya’da sağ iktidarların benimsemiş
olduğu ideoloji” (5) olarak tanımlanmaktadır.
Lider Devlet Bahçeli, 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine
girdi ve yine aynı fakülteden dış ticaret bölümünü 1971’de bitirerek mezun oldu (6). Bu
durum bilgeliğin önemli vasıflarından biri
olan ileri görüşlülüğün keskinliğini tesciller
niteliktedir.

Timur ŞAŞMAZ

Bilge Lider Devlet Bahçeli parti içinde yaptığı uzun sekreterlik görevi süresi içinde tecrübelerini geliştirmiş, parti içindeki
genel sorunları görüp çözümleme yapmaya
başlamış, belirli bir yol haritası belirlemiştir.
Genel Başkan olduğunda ise tüm bu tecrübe ve akademik donanımıyla bu işe hazırdı.
Teşkilatların içinde nüzul etmiş huzursuzluk,
anlaşmazlık, fitne, fesat gibi konularda hızlı,
öngörülü ve net kararlar alarak ileride oluşabilecek çoğu sorunun önüne geçmiştir. Bunun
en net örneği olarak gerektiğinde İstanbul ve
Antalya İl Teşkilatlarında sadece başkanlarını
değil; bütün ilçe teşkilatlarına kadar tüm kadroyu görevden almasını gösterebiliriz.
Liderin Fedakâr ve Cömert Olması
Tarih boyunca Türk Milleti cömertliğe
çok önem vermiş ve bu vasfı sadece hükümdarlarda değil tüm idarecilerinde görmek istemişlerdir. Yusuf Has Hâcib de bu konuyla ilgili olarak; “cömert olması gereken Bey; aynı
zamanda bu özelliğine paralel olarak, dünya
malına aldanmadan halkın hayır duasını almalı ve açgözlü de olmamalıdır” der. Yusuf Has
Hâcib bu konuya dikkat çekmiş ve cömertlik
hususunda şu beyitleri sarf etmiştir (“Kutadgu
Bilig, 2005”).
2069- Sağ elinle kılıç vurup sallarken,
sol elinle mal dağıt.
2073- Bey gönlünü alçak tutmalı, eli
açık olmalı, Merhameti de bunlara uygun olmalı.
2124- Halka baş olan beye himmet gerekir; bu himmet ile birlikte mürüvvet de gerekir.

2125- Bey himmet ve mürüvvet ile şöhret bulursa, dileğine erişir ve av ayağına gelir.
3034- Dünya beylerinin eli açık olursa,
onlar her iki dünyada başköşeye oturur.
3035- Bilgili kişi ne der; cimri bir bey
memleketine hâkim olamaz.
3040- Memleketi cömertlikle korumalı;
ey hükümdar, bey cömertlikle büyür.
5220- Cömert ol, halka mal dağıt ve yedir; Beyler cimri olursa, adı kötüye çıkar.
Lider Devlet Bahçeli’nin cömertlik konusundaki yaptıklarına kısaca göz gezdirirsek aklımıza gelen ilk örnek hiç milletvekili
maaşı almamış olmasıdır. Liderimizin maaşı
Mehmetçik Vakfı üzerinden şehit ailelerine
verilmiştir. Üniversiteden olan emekli aylığını
ise bir kız yetiştirme yurduna bağışlaması da
buna örnektir. Fakat en büyük cömertliğini yeri geldiğinde koltuğunu iterek yapmıştır. Bilge Lider Devlet Bahçeli, Türkiye’nin
2001 krizi sırasında kurtarıcı olarak gösterilmeye çalışılan Kemal Derviş’in ülkeyi İMF
tuzağına çekeceğini anlamış; bu oyunu kendi koltuğundan feragat etmek suretiyle her
siyasi liderin yapamayacağı bir fedakârlıkla
önlemiştir. 2001 ekonomik krizi, Kemal Derviş’in kurtarıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) gelmesi, Başbakan Ecevit’in sağlık sorunlarının artmasıyla DSP’den
yaşanan istifalar ve MHP-ANAP çekişmesi
hükümeti sıkıştırdı. Mayıs 2002’de Ecevit’in
yattığı hastanede yapılan liderler zirvesinden
“Erken seçim yok” kararı çıktı. Ama iki ay
dolmadan Bahçeli’nin ‘erken seçim’ çağrısı
yapması, koalisyon ortaklarını dahi şaşırttı.
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3 Kasım 2002’deki genel seçimde, ANAP ve
DSP gibi MHP de baraj altında kaldı. Seçim
gecesindeki basın toplantısında Bahçeli, “Bu
sonuç MHP açısından beklenen bir durum değildir. MHP Genel Başkanı olarak sorumluluk
şahsıma aittir” dedi ve olağanüstü kurultayda
görevi bırakacağını açıkladı. Bir gazetecinin,
“Kurultayda tekrar aday olacak mısınız?” sorusuna, “Böyle açıklama yapan adaylığı düşünür mü?” yanıtını verdi. Fakat ülkücü hareket bilge liderinin yaptığı fedakarlık, feraset
dolu hareketini cevapsız bırakmamış; yeniden

2043- Bey; cesur, kahraman ve atılgan
olmalı. Bey yüreğiyle düşmana karşı koyar.

MHP’nin başkan aday olmasını sağlamıştı.
Ardından lider Devlet Bahçeli, delegelerin
ezici çoğunluğuyla yeniden MHP Genel Başkanı olmuştur (7).

Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin cesaret
ve kararlılığı ile ilgili en unutulmaz anekdotlardan biri Türk tarihine Tunceli çıkışı olarak adlandırabileceğimiz olaylar silsilesidir.
Olay 2014 yılında Ahmet Davutoğlu’nun
sözde “Dersim” adı altında bölücü açıklamalar yapması ile başlamıştır. Ardından Lider
Devlet Bahçeli’nin milletin bölünemez bütünlüğünü koruyan sert tepkisiyle karşılaşan
Davutoğlu “Bu söylediklerinizi Tunceli’de
söyleyebilecek misiniz? Bakalım Tunceli’ye
girebilecek misiniz?” şeklindeki cümlelerinin
ardından Lider Devlet Bahçeli geniş bir
konvoyla Tunceli’ye girmiştir. Lider Bahçeli
bu ziyarette yaptığı konuşmada “İşte Tunceli’deyim. Türk milletinin güzide evlatları
ile bir aradayım. Devlet devletiyle milletiyle
Tunceli’dedir. Biz Türkiye’nin her yerinde birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz.” Ve “Geçmişte yaşananları bugüne getirip özür lobisi
kurmanın huzurumuza katkı sağlamayacağını
da asla unutmuyoruz. Dünyanın neresinde
olursa olsun halkının güvenini desteğini almış
meşru bir devlet kendisine yönelen tehlikeleri

Liderin Cesaretli ve Kararlı Olması
Cesaret ve kararlılık kavramları her millet için önemlidir fakat bozkırlarda bu kavramlar devletler için hayati önem taşır. Öyle
ki Orta Asya’nın bozkırlarında savaş neredeyse gündelik hayatın bir parçasıydı. Bunun
yansımasını babadan oğula geçen yani ırsi bir
liyakat tanımamalarından görmekteyiz. Her
çocuk yetişkinlik çağına geldiğinde toplumdaki yerini ve hatta adını kendisi kazanmak
zorundaydı. Örneğin; Oğuz boylarında, kahramanlık göstermeden çocuklara ad bile verilmezdi. Sosyal hayatta çocukların ad alması
için bile kahramanlık ve cesaret göstermesini
ön gören Töre, elbette ki Türk milletinin başı
olacak hakandan daha da büyük cesaret ve kararlılık istemekteydi (8). Liderin (beyin) cesaretli ve kahraman olması hususunda Hacib’in
görüşleri ise şöyleydi:
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2044- Korkak askerin yürekli olması
için kumandanın kahraman ve yürekli olması
gerekir.
2045- Yürekli kişi yüreksizlerin başına
geçer ve herkes ondan yürek bulur.
2046- Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür (Kutadgu
Bilig, 2005).

Timur ŞAŞMAZ

bertaraf etmekle yükümlüdür. Hiçbir ahlaksız
sürece müsamaha gösterilemez. Milleti bölmeye çalışanlara izin verilemez. 1937-38’de
Tunceli’de baş gösterenler isyandır. Bu isyana
karışanlar da devrin bölücü teröristleridir.”
ifadelerini kullanmıştır (9).
ÖNERİ VE SONUÇLAR
Liderlik kavramı tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de büyük ihtiyaç duyulan bir
eğitimi şart kılmıştır. Maalesef okullarımızda yukarıda sayılan vasıfları nitelikli olarak
öğretebilecek kurum yoktur. Bu durumun tek
istisnası yine Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin
talimatları doğrultusunda MHP Genel Merkezi
bünyesinde “Siyaset ve Liderlik Okulu”
olmuştur. Devletimizin benzer ve örgün
şekilde bu tarzda bir eğitim vermesi oldukça
zordur. O yüzden Türkiye’nin geleceği
olan Türk gençliğine tavsiyemiz üniversite
eğitimleri biter bitmez bu eğitim kurumuna
başvurmalarıdır. Kutadgu Bilig’den bu yana
Türk milletinin adeta genetik kodlarına işlemiş liderlik özelliklerini taşıyan kişilerin az
olduğunu görmekteyiz. İşte bu çalışmanın
konusunu bahsi geçen liderlik özelliklerinin
geçmişten günümüze evrimini ve bu tarihi
olgunun Türk Milletinin yılmaz kalesi olarak
gördüğümüz Ülkücü Hareketteki yansımasını
Bilge Lider Devlet Bahçeli üzerindeki yansıması oluşturmaktadır.

3:http://www.etikhaber.com/siyaset/
mhp-lideri-bahceli-hukukun-temel-ilkelerinden-ve-adaletin-ruhundan-hicbir-h276416.
h t m l ? f b c l i d = I w A R 1 5 3 6 U e L p W9vOnp4wqHoI-jSAb_6-vOL_g37Hy1QVFxoEqYX1qWBJpU_js
4: Sayfa 11/ Dilek Küp/ “Yeni Sağ Politikalar Ekseninde Türk Kamu Yönetiminde
Yeniden Yapılanma Arayışları Ve Bu Yeni Yapının Beklentilere Cevap Verebilme Düzeyi”
5: Acar ve Demir, Sosyal Bilimler Sözlüğü 2005: 438
6: https://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/5/hayati/devlet_bahceli.html
7: http://www.aljazeera.com.tr/portre/
portre-devlet-bahceli
8: Yaşar Bedirhan/ İslam Öncesi Türk
Tarihi Ve Kültürü/ : 190-191
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hâl-i hazırda muhtelif cephelerde farklı niteliklerde
pek çok mücadeleyi bir arada sürdürmektedir.
Ülkemizin önünü kesmek, güçlenmesine dur
demek ve istikbalini karanlığa terk etmek isteyen her türlü şer odağı içeride ve dışarıda
yuvalanmış vaziyettedir.
Küresel ve yeni dünya düzeninin güçlü
bir Türkiye istemediği açıktır. Küreselleşme,
milletleri kendi coğrafyalarında, kendi beşerî ve ekonomik kaynaklarından feragat etmeye zorlama siyasetinin yeni ismidir. İnsanlık ve onun saygın temsilcisi olan milletimiz
ya küresel tahakküm ya da yeni sömürgeci
imparatorluklar gibi sefil ve zorba seçenekler arasında sıkıştırılmak istenmektedir. Yeni
dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki
en büyük engel milli devletler ve güçlü millet
oluşumlarıdır. Cendereye alınmış Türk milletinin ve Türkiye’nin varlığı ve devamlılığı,
tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Var olma mücadelesi verdiğimiz
1910’lu yıllardan bu yana, yakın tarihin en
ciddi beka tehlikesi bugün karşımızdadır.
Yıllardır yaşanan ağır yoksulluğun neden olduğu toplumsal tahribatın yanı sıra ve daha
da önemlisi, Türk milletinin birlikte yaşama
şartları ve millet olma özellikleri ağır tehditler altındadır.
Hâl böyleyken Türk milliyetçilerinin
yeri devletinin yanı, derdi de Türk milletinin
bekasıdır. Türk milliyetçileri konumunu değiştirmemiş, ilkelerini menfaatleriyle takas
etmemiştir. Ülkücü-Milliyetçi Hareket tavrını
belirlemiş, düsturunu ortaya koymuş ve ülkemizin üzerinde oynanan karanlık oyunlara

karşı verdiği mücadelenin ilhamını Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin şu sözünden almıştır:
Türkiye Cumhuriyeti;
Pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin; arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin; köşeleri kaybolmuş tatlı su
kurnazlarının; pos bıyıklarıyla, doymayan
kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş
küreselcilerin eline, emeline, heveslerine,
hedeflerine terk edilemez, Allah’ın izniyle de
terk edilmeyecektir.
Bu tavrın sebebi de Türk milliyetçiliği
fikir sisteminin temelleridir. Mefkuremizin
sınırları, değerleri ve kavramları gayet bellidir. Dolayısıyla her Türk milliyetçisi sınırını
bilmeli, değerlerine sahip çıkmalı ve kavramların tanımına hâkim olmalıdır. Mefkuremizi
diğerlerinden ayıran birçok husus mevcuttur.
Türk milliyetçiliğini güçlü ve özel kılan pek
çok sebep de hepimizin malumudur. Kökleri
tarihin derinliklerine indiği gibi kolları geleceğin aydınlık yarınlarına açılan bu dava, hiç
şüphe yok ki kutludur çünkü Türk milliyetçiliğini savunan dava neferleri, Ülkücü-Milliyetçi Harekete mensup her kişi birer şuur
abidesidir. Ülkü ve şuur kavramları, ehemmiyet teşkil ettiği gibi Ülkücülerin karakteristik
özelliklerini de ortaya çıkarmaktadır. Türk
milliyetçiliğini diğerlerinden ayıran hususlardan biri de bu kavramlardır.
LİDER DEVLET BAHÇELİ’NİN
ÜLKÜ ve ÜLKÜCÜ TANIMI
Ülkü, hiçbir zaman ham bir hayal,
sonu olmayan serüven olmadığı gibi Ülkücü
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de maceraperest değildir. Ülkümüzün
önceliği ve olmazsa olmaz kıymeti büyük
Türk milletidir. Hedefimiz tarihten gelmiş,
geleceğe giden yolda bu büyük milleti
ilelebet yaşatmaktır. Bunun için mücadele
ederken, bizi biz yapan esaslar olan dil,
gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda
taşınan muhteşem değerler manzumesini
korumak en büyük amacımızdır. Çünkü
bunlar tarihin derinliklerinden terkip
yaparak gelen ve bizi diğer milletlerden
ayıran temel farklılıklardır. Büyük Türk

Nesillerimiz tarafından bir kutlu emanet gibi, bir gelin çeyizi gibi, bir ziynet eşyası
gibi lekesiz ve tertemiz yüzlerce yıldır taşındı. Elden ele, gönülden gönle, nesilden nesle çağlar aştı. En müşkül anlarda güç verdi,
en zor durumlarda cesaret kattı. Ve Cenab-ı
Allah’a çok şükür ki, hafızalar kurumadı.
Kalpler mühürlenmedi ve şuurlar kapanmadı. Bu ülkü, şehit İmamoğlu Hakk’a yürürken de yüreğindeydi. Bu ülkü, şehit Önkuzu
son nefesini verirken de gönlündeydi. Bu
ülkü, şehit Pehlivanoğlu’nun son duasında

milletine anlam ve değer kazandıran bu
hasletleri temsil etmesini istediğimiz milli
devletimizin yeryüzünün en güçlü devleti
olması tükenmeyen hasretimizdir.

da dilindeydi. Anıları yüreklerimize, sevdikleri vicdanlarımıza, sorulacak hesapları elbette namusumuza emanettir. Ve kim, hangi
yola saparsa sapsın, nasıl bir ihanet ararsa
arasın, Dilden dile taşınan kutlu ülkü bugün
burada bu salonda yaşamaktadır. Kim hangi rüzgarlara kapılırsa kapılsın, kim hangi
dalgalara yelken açarsa açsın, Kim, zulme
ortak, zalime dost olursa olsun, inancımızı
taşıyacak Ülkücü gençler vardır ve buradadır. Korkusuz yürekler ve bu yüce gönüller
buradadır. Binlerce yılın imbiğinden süzülüp gelmiş aziz hatıralar, bugün buradadır.
Türklüğün asırlarca taşınan inancı, ülküleri,
şuuru bugün buradadır. Türk milletinin bağımsızlık ve hakimiyet ruhu bugün buradadır. Tertemiz ailelerinin müşfik gönüllerinde
yetişmiş ülkücü gençler; Bilge Kağanları,
Alparslanları, Osman Gazileri, Fatihleri,
Mustafa Kemalleri ve Başbuğ Türkeşleri anmak, hatırlamak ve sahip çıkmak için bugün
buradadır. Ve dikkat ederseniz, tanımlar ve
ardına düşülen ülkü son derece iddialıdır.
Yüksek hedefleri önüne koymaktadır. Gü-

• Ülkü, değişeni hiç gelmeyecek olan
sonsuz vatan nöbetidir.
• Ülkü, ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun diyenlerin yurt sevgisidir.
• Ülkü, fitneleri aşacakların, fesatları
yıkacakların ufuk çizgisidir.
• Ülkü, dalgalı denizlerde milleti kurtaracakların kutup yıldızıdır.
• Ülkü, çileye talip, meşakkate razı
olacakların sınav yeridir.
• Ülkü, şerefin, haysiyetin, dik duruşun,
eğilmez başın zirvesidir.
• Bu ülkü, Tonyukuk’ta, Nizamülmülk’de vardı. Bugünlere ulaştı.
• Bu ülkü, İbn-i Sina’da, Uluğ bey’de
vardı. Bugünlere taştı. Bu ülkü, Hayme
Ana’nın ninnilerinde vardı. Bugünlere erişti.
• Bu ülkü, Hacı Bektaş’ın dualarında
vardı. Yankısı arşa ulaştı.
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nübirlik meşgalelerin üzerine çıkmaktadır.
Ülkücülük, bir Türk gencinin, geçmişi ve
geleceğiyle ömür boyu sürmesine namus
sözü vererek bağlılığını taahhüt ettiği, milletimizle yapılmış sadakat, samimiyet, hizmet ve sevda sözleşmesidir. Ve elbette ki bu
manevi sözleşme, altına mührünü vurarak,
ben Ülkücüyüm diyen herkesi bağlayan tek
taraflı bir sorumluluğu ve yükümlülüğü de
beraberinde getirmektedir. Biz buna alacağı
hiçbir zaman tahsil edilmeyecek olan vatan
ve millet borcu da diyoruz. Ve bizi var eden
milletimize haddimiz değil ama terimizin, kanımızın son damlasına kadar bu mutabakat
beyanını anamızın ak sütü gibi helal ediyoruz. Ne var ki, bu karşılıksız vatan borcu, bu
yücelikler, kendini aşmış bir irade, kendisini
aşmış bir benliğin varlığını gerektirmektedir.
Ülkücü olmanın zor ama şerefli yönü de budur ve buradadır.

LİDER DEVLET BAHÇELİ’NİN
ŞUUR TANIMI
Adı üstünde, “ülkü” ve “dava”; ona
inanmış, ona adanmış ve ona bağlanmış bir
gönlün, yüreğin ve şuurun varlığını gerektirmektedir. Dikkat ediniz, ne yalnızca gönül
ne yalnızca yürek ne yalnızca şuur. Sevgi, cesaret ve bilgi hepsine ihtiyacımız var. Bizim
için biri yoksa, diğeri de yok demektir. Gönül
vermek kolaydır, yürekli olmak onu tamamlar ve nispeten o da kolaydır. Ancak “şuur”
zahmettir, ulaşmadır, mücadeledir, sabırdır,
akıldır. Çok uzak mesafelere gitmek için yalnızca gönül ve yürek yetmez. Buna mutlaka
şuurun da katılması ve hatta kılavuz olması
şarttır. Şuur hatırayı, bir inanca dönüştürür.
Şuur, bir nakli, bir sözü, asırlara
eriştirir. “Ülkücü görünmek kolay, Ülkücü
olmak zor, Ülkücü kalmak ise çok daha
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zordur.” derken kastettiğim de budur. Şuur
Ülkücü kalabilmenin ön şartıdır. Büyük
ülkü adamı merhum Galip Erdem Bey’in
yaptığı tasnifteki “Ülkücüler, Ülkücü geçinenler ve Ülkücülükten geçinenler” sözü ile
işaret ettiği gerçek de budur. Çünkü şuurla
bağlanılmayan bir coşku, yağmurla coşan,
güneşle kaybolan sel suyuna benzer. Kalıcı
olmaz. Unutmayalım ki; “şuur, heyecanı yılgınlıktan kurtarır, şuur cesareti çılgınlıktan
kurtarır.”
Nitekim sevdasını şuura dönüştürmemişlerin kısa menzilli ufukları, büyük
davaların en büyük engelleri olmuştur. Gönül heyecanla beslenir, şuur ise akıl ve bilgi
ile yaşar, devam eder. Elbette her ikisine de
ihtiyaç vardır ve birbirlerini tamamlarlar.
Ancak şuursuz bir heyecan kalıcı olmaz ve
şuursuz bir hissiyat saman alevi gibi söner
gider. Bu nedenle de son dönemin revaçta
kavramı olan “Ülkücünün eskisi” asla olmaz, böyle bir kavram bulunmaz. Bunlar
olsa olsa heyecanı şuura geçirememiş, Ülkücü olmaya çalışmış, becerememiş kişilerdir. Zaten bunlara da Ülkücü denmez. Zira
Ülkücülük, heyecan ve inançla desteklenen
şuurla kavrama halidir. Şuurun kaynağı ise
bilgidir, eğitimdir ve öğretimdir.
ÜLKÜ
VE
ŞUUR
GENÇLİĞİN ÖNEMİ

SAHİBİ

Türkiye, zor günlerden geçmesine rağmen tarihe geçecek adımlar atmakta, “Lider
Ülke” olma yolunda kararlı bir şekilde yürümektedir. Çağın gerektirdiği, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyetler yürütmek
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üzerimize düşen vazifelerdendir.
Tarihten güç alan fikrimizi geleceğin
kılcal damarlarına ilmek ilmek işlemek lazımdır. Bu kutsal amaç doğrultusunda yetiştirdiğimiz nesillere kazandırmamız gereken
şeylerin başında da şuur kavramı vardır. Hedefe kilitlenmiş, yarını için varacağı noktayı
belirlemiş bir gençlik de ülkemiz için vazgeçilmez bir nimettir. Bunun için de gerçekçi
bir ülkü ve buna gönülden inanmış ülkücü
nesiller gerekmektedir. Ülkemizin genç nüfus
bakımından diğer pek çok ülkeden şanslı
olduğu verilerle sabittir. Nicelik bakımından
kuvvetli olan bu nüfusun nitelik olarak da
donatılması demek “Lider Ülke Türkiye”
vizyonuna bir adım daha yaklaşmak demektir.
Ülkü sahibi ve şuur abidesi bir gençlik, “önce
ülkem ve milletim” diyen Liderimizin misyonudur. Turan’ın ayak sesleri duyuluyorken,
sahada ve masada taviz vermeyen güçlü bir
Türkiye varken; Milliyetçi-Ülkücü Hareketin
ve Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emekleri yadsınamaz, yaptıkları yabana atılamaz. Ülkücü
Türk gençliği, Lideri’nin emrinde ve memleketinin hizmetindedir.
Türk milleti merak buyurmasın, Lider
Devlet Bahçeli ve Ülkücü Türk gençliği buradadır, dimdik ayaktadır, Türk milleti ve Türk
Devleti’nin teminatıdır.

Alparslan DOĞAN

TÜRKIYE’DE LIDER VE LIDERLIK KAVRAMI

Alparslan DOĞAN

Lider, bulunduğu çevredeki bireyleri
etkileyen onlara yarar sağlayan, geçmişten
günümüze gelen geleneklerde köklü değişimler gerçekleştiren ve bireyleri yönetmek için
sorumluluk alan; bu sorumlulukları da zekâ,
sezgi ve bilgisine dayandırarak karar alan ve
kararları uygulayan kimsedir. Bir lider elindeki kullanabilme yetisi sayesinde çevresindeki
bireyleri etkileyen ve gerektiğinde zor kararlar alarak bu zor kararların arkasında durabilen kişidir. Douglas Mcgregor, lideri “örgütün
amaçlarının gerçekleştirilmesi için insanları
etkileyen, yönlendiren, örgütte eşgüdüm
sağlayan kimsedir.”1 şeklinde tanımlamıştır.
Liderlik, bir kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için kurum personelinin ihtiyaç ve
gereksinimlerini karşılarken; bireyler, gruplar
ve çevre arasındaki ilişkileri düzenleyen, bireyler ve kurumlar arasında iletişim, etkileşim
ve düzeni sağlayan bir süreçtir. Liderlik yapabilmek için sezgi, zekâ, eğitim ve deneyim
en önemli unsurlardır. Liderlik davranışları ile
1

lider davranışı arasında çeşitli farklar vardır.
Liderlik davranışı belirli bir davranış grubuna
girmesine rağmen liderin davranışları hem liderlik hem de liderin davranışlarının tümünü
kapsar.
Max Weber, lider tiplerini şu şekilde belirtmiştir:
 Geleneksel Lider: Geleneklere bağlı
lider tipidir.
 Karizmatik Lider: Bir toplumun tarihsel, geleneksel, ekonomik, toplumsal ve
kültürel koşulların hazırladığı bir ortamın
adamıdır. Karizmatik lider yenilikçi niteliğe
sahiptir. Bu lider tipinde olanlara doğuştan
ya da doğal lider de denilir
 Yasal Lider: Emretme ve yönetme gücünü yasaları dayanağından alan lider tipidir.
 Teknokratik Lider: Herhangi bir konuda uzmanlığı ile kendini kabul ettiren lider
tipidir.
Bir diğer görüşe göre liderler aşağıda
verilen tiplere ayrılmaktadır:

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı, Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik, DEU, İİBF
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 Ürkek Tip Lider: Bireylere ve üretime ilgisi olmayan, vaktini korkularınla, başarısızlıklarınla ve endişe içerisinde geçiren
lider tipidir.
 Arkadaş Tipi Lider: Bireylere değer
veren, insanlarla ilişki içerisinde olan astlarının kendisini sevip işlerinde başarılı olmasını
destekleyen lider tipidir.
 Kurnaz Tip Lider: Uzlaşmacı bir tutum çerçevesinde üretime ve bireye ilgisi belli
düzey ve dengede olan lider tipidir.
 Başaran Tip Lider: Hem üretime hem
de bireye fazla değer veren, bir işi sonlandırdığında başka bir iş arayan, kurumlarda karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içerisinde işleri
yürütmek isteyen lider tipidir.
Max Weber’in de belirttiği üzere çok
çeşitli lider tipi özellikleri mevcuttur. Bu konularda yapılan araştırmalar neticesinde de
“yönetim kafesi” olarak bilinen şemanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunun sonucunda
ise şu liderlik tipleri oluşmuştur:
 Liberal Liderlik: Özgürlüğü savunan, bireye ve üretime değer vermeyen lider
tipidir.
 Hümanist Liderlik: Üretimi ikinci
plana atarak, insanlara aşırı önem veren lider tipidir.
 Tatlı-Sert Liderlik: Bireye ve üretime
eşit değer veren ve paternalist lider tipidir.
 Demokratik Liderlik: Bireye ve işe
maksimum düzeyde değer ve önem verilmesini
savunan ve uygulayan lider tipidir.
Türkiye’de liderlik kavramı daha çok siyasi ve bürokrasi alanında kendine çıkış nok2

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Atatürk ve Liderlik
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tası bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana çok yönlü siyasi uygulama
ve yaptırımlarla mücadele etmiştir. Tarihinden aldığı güçle tüm olumsuzluklara rağmen
mücadelesinde bir adım geri atmamış ve her
zaman başarıya ulaşmıştır. Türkiye’de liderlik
yukarıda belirttiğimiz çeşitli lider tiplerinden
daha çok karizmatik lidere endeksli bir çerçeve ve disiplin içerisinde oluşmuştur.
“Karizmatik liderler toplumları peşinden sürükleyen, onlara idealler veren, fertlerin duygu, düşünce ve davranışlarına kalıcı
nitelikte etkide bulunan, özetle insanların her
yönüne hitap edip onları şekillendiren ve istediği yöne kanalize edebilen insanlardır. Bu
nedenle karizmatik liderleri, toplum hayannın
belli dönemlerinde görebiliriz. Ancak karizmatik liderle ilgili bu yaklaşım 5-10 yıllık dönemler halinde çıkıp parlayan ve bulunduğu
konumu terkedince ve/veya kaybedince unutulan şahıslar (örneğin siyasî parti liderleri
gibi) için geçerli değildir. Zaten bu konumdaki insanlar sadece hitap ettikleri dar çevrenin
yücelttiği, muhataplarının menfaat veya zarar
beklenisi nedeniyle tabi olduğu insanlar oldukları için, karizmaları arzedilen hususlarla
sınırlıdır. Lider değil, yönetici veya başka bir
ifadeyle amirdirler. Oysa toplum liderliği konumundaki karizmatik lider kişiliklerin özelliğini sınırlı dar bir çerçeveye oturtmak mümkün değildir.”2
Türk Milletinin tarihinde çeşitli dönüm
noktaları ve bu dönüm noktalarında beliren,
önemli rol oynayan, inisiyatif alan ve tarihin
akışına damgasını vurup seyrini değiştiren

Alparslan DOĞAN

liderler vardır. Bu tip liderler, olağanüstü durumlarda gün yüzüne çıkarlar; olağan şartlarda var olmayacak liderlerdir. Bu olağanüstü
durumların; bilgisini, birikimini, cesaretini,
sezgilerini ve becerilerini taşıyan bu liderler
asıl lider sıfatına sahip olup liderliğin hakkını
veren ve vatanı milleti uğruna gözünü kırpmadan her türlü fedakârlığı yapabilecek liderlerdir. Her dönüm noktasında devlet ve milletin
varlığının teminatı Devlet Ebed Müddet şiarıyla hem hal olmuş liderler bu dönüm noktalarında ki sıkıntıları göğüslemişlerdir. Türkiye
Cumhuriyeti’nde liderlik kavramıyla özdeşleşmiş; yaşantısıyla, inancıyla, maneviyatıyla
liderlik kavramına anlam yükleyerek liderlik
nedir nasıl olmalıdır ve nasıl liderlik yapılmalıdır gibi sorulara yaşantısıyla cevap veren üç
önemli lider vardır: İlki cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
ikincisi Başbuğumuz Alparslan Türkeş, üçüncüsü Liderimiz Dr. Devlet Bahçelidir.
İlk olarak liderlik kavramı özelinde örnek olarak anlatacağımız lider, cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’tür.
“Atatürk, lider özellikleri nedeniyle hayatının her döneminde ön planda rol oynamış
bir şahsiyettir. Onu kimliksiz, kişiliksiz ve silik
tavırlarla görmek mümkün değildir. Hayatının her aşamasında içinde bulunduğu çevrede
fark edilen ve çevresini etkileyen, yönlendiren
bir kişiliğe sahiptir. Nitekim liderler; hedefledikleri sonuçları elde etmek için, organizasyonlar gerçekleştiren ve bu organizasyonların
başarı koşullarını yaratan, organizasyon için3

deki insanları doğrudan veya dolaylı etkileyen insanlardır.”3
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkülerini
çok iyi belirlemiş ve bu ülküleri uğruna kendisini geliştirmiş, yetiştirmiş, plan program
yapmış; ülkülerine ulaşmak için hedeflerini
belirlemiştir. Atatürk, yaşamının her döneminde ütopyalardan uzak yaşamıştır. Gerçeklerin varlığıyla yaşamış karizmatik bir lider
olmuştur. Atatürk, hayatında risk ve bu riski
alabilecek kadar cesaret sahibi, kendi doğrularının ilkeleri ve inançlarıyla yetiştirmiş bir
Türk lideriydi. Atatürk’ün doktriner anlayışında kesin kati ve değişmez durumlar olmamıştır çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
bilim ve ilmin ışığında, aklı ve cesareti sayesinde dönemin şartlarında en uygun yöntemleri kullanarak üretim ve gelişime açık olmuş
bir liderdir. Yukarıda da karizmatik liderliğin
tanımında belirttiğimiz gibi karizmatik lider
yenilikçi niteliğe sahiptir.
Başbuğumuz Alparslan Türkeş, 20.yüzyılın ikinci döneminde Türkiye’de etkili olmuş en önemli liderdir. Ülkemizde Sovyet
unsurlarının etkisinin arttığı bir dönemde
Başbuğ Alparslan Türkeş önderliğinde İkinci
Kurtuluş Savaşı verilmiştir. Türklerin sadece
Türkiye’de ikamet edenlerden ibaret olmadığı, tek bir Türk’ün olduğu toprak parçasının
dahi vatan olduğu, esaret altında kurtuluş
mücadelesi vermek için kıvılcım bekleyen
Türklerin olduğunu Başbuğ Alparslan Türkeş’in yetiştirdiği ve liderlik ettiği hususları
Ülkücü kadrolar tarafından tüm dünyaya aktarılmıştır. Liderliğin en önemli özelliği olan
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ileri görüşlülük, geleceği planlama ve organizasyon Başbuğ Alparslan Türkeş’in hayatının
her safhasında görülmüştür. Başbuğ Alparslan
Türkeş, 1995 yılında TRT muhabirinin kendisiyle yaptığı röportajında; “Geleceğin otuz yılının planını yaptım, daha sonraki otuz yılı da
zamanı gelince planlarız.” demiştir. Buradan
da anlaşılacağı üzere lider, önünü görmeli ve
nereye varacağını varmak istediğini bilip ona
göre hareket etmelidir. Lider her zaman örnek
alınan kişidir. Sorunları göğüsleyen, toplumların bunalım döneminde ortaya çıkan toplu-

çizdiği yolda emanetlerine sahip çıkılarak ülküleri korunmuştur. Bir liderin fani hayatının
sona ermesinden sonra da fikirleri, ülküleri
ve hayalleri yaşıyorsa o lider, toplumda karşılığını bulmuş demektir. Başbuğ Alparslan
Türkeş; tek partili dönemden çok partili hayata geçiş sürecinde, Sovyet etkisinin artıp
Türkiye’de komünizm propagandasının ayyuka çıktığı dönemlerde, 1980 darbesinin sancılı dönemlerinde, her zaman vatanı ve milleti
uğruna sıkıntıları göğüslemiş; devletin zorda
kaldığı dönemde bir an bile düşünmeden ül-

mu bunalımdan kurtarandır. Başbuğ Alparslan Türkeş de mücadele verdiği dönemde ve
vefatından sonra her zaman örnek alınan bir
lider olmuş; Milliyetçi-Ülkücü Harekete emanet ettiği Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket
Partisi tarafından her zaman Başbuğumuzun

küleri uğruna mücadele etmiştir. Türk Gençliğine ebedi olarak bir ülkü belirlemiş ve Türk
milletinin teminatı Milliyetçi Hareket Partisi
ve Ülkü Ocakları kurumsal yapılarını kurarak Yüce Türk Milletine en önemli hizmetleri
yapmıştır.
Türk Milletine hizmet noktasında bir liderin; akıllı, bilgili, adaletli, namuslu, vakur,
cesur, cömert, yumuşak huylu, vefalı, doğru
sözlü, şefkatli ve merhametli, sabırlı, affedici, şükredici olması, aceleci olmaması gerekir. Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli, Yüce
Türk Milleti için mücadele noktasında her
zaman “Önce Ülkem ve Milletim; Sonra Partim” şiarını benimsemiş ve bu şiarı tüm Milliyetçi Ülkücü camiaya nakşetmiştir. 4 Nisan
1997 tarihinde Başbuğu Alparslan Türkeş’in
vefatından sonra MHP’nin en umutsuz, en bunalımlı ve kargaşa dolu bir zamanında, umudunu hiç kaybetmemiş; inançlı, azimli, kararlı
ve heyecanlı bir lider olarak olağanüstü durumda gün yüzüne çıkmış ve Milliyetçi Ülkücü harekete lider olmuştur. MHP’nin buhranlı ve umutsuzluk dolu ortamında kendini bir
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lider olarak kanıtlamış ve herkesin “Başbuğ
Alparslan TÜRKEŞ ölmüş, bu parti artık bitmiştir. Bu parti bir daha ayağa kalkamaz” dediği bir zamanda, tam aksine güçlü bir inanç
ve umutla, hareketin başına geçmiş, Milliyetçi
Ülkücü Hareketi ateşlemiştir. Kendi inanç ve
heyecanını Ülkücü Harekete yansıtarak kitle
ve teşkilatları motive etmiştir. Bunu boş vaatlerle ve içi boş konuşmalarla yapmamıştır. Büyük liderlerin yaptığı gibi açık ve net bir hedef
belirlemiştir. Milliyetçi-Ülkücü Harekete; bu
hedefe öncelikle kendisinin inandığını göstererek onları motive etmiş ve canlandırmıştır.
Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli, vatanımızın her
köşesine ulaşarak davamızı ve hedeflerimizi
milletimize anlatıp nakşetmiştir. Ülkücülere
de gösterdiği yol budur. Vatanımızın her köşesinde Milliyetçi Ülkücü Hareketi bekleyenlere ulaşmak için yol ve yöntemin bu olduğunu
göstererek harekete yol çizip hedef belirleyerek yöntemi belirtmiştir. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli; eyleme yönelik olma, takım ruhu
oluşturma ve bütünleşme, komuta becerilerin sahip olma, etik kurallara uyma ve tutarlı
olma, kişiler arası ilişkilerde duyarlı ve etkileyici olma, ortaklaşa vizyon ve amaç oluşturabilme, başkalarına esin verme ve motive etme,
karmaşık durumlarda hızlı ve doğru karar alıp
uygulama, sonuç almaya önem verme, strateji tasarlama ve uygulama gibi liderlerin tüm
karakteristik özelliklerini barındırmaktadır.
Liderimiz her zaman bilgi ve becerilere önem
vermiştir. Çağımızın “Bilgi Çağı” olduğunu
iyi idrak etmiş ve her fırsatta okuma ve araştırma yapmayı Ülkücü Harekete emretmiştir.
Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli, eyleme

yönelik bir liderdir. Bundan dolayı coşkulu,
kararlı, inatçı, heyecanlı ve kendine güveni
sağlamdır. Bu inançları her zaman da Ülkücü Harekete aşılamıştır. Liderimiz; eylemci,
aksiyoner bir lider olarak her zaman üç temel
noktaya parmak basmıştır. Bu üç temel nokta; iletişim, gelişen ve değişen yeni fikirler
ve sürekli değişim halidir. Lider Dr. Devlet
Bahçeli, milleti ve mensubu olduğu ülkücü
hareketin içerisindeki bireylerle açık iletişim
halindedir ve ayrıca yeni fikirlere ve değişime
de çok önem vererek ona uygun kararlar alabilmektedir.
Lider Dr. Devlet Bahçeli, milletin ve
devletin umutsuz olduğu anlarda bile hiç
ümitsiz olmamış; bütün zorluklara bir komutan gibi meydan okuyarak her sıkıntılı süreçte
cesaretle lider sorumluluğunu almıştır. Nitekim 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi tüm
inisiyatifi alarak ilk açıklamayı yapmıştır ve
açıklamasında “Biz bu yaşananlara karşı siyasi iktidarın yanındayız.” diyerek son dönemlerin en sıkıntılı siyasi sürecinde her türlü
düşman emele karşı meydan okumuştur.
Liderimiz her zaman siyasi ve özel yaşantısında ahlaklı olma, tutarlı ve kararlı olma
düsturunu Ülkücülere nakşetmiştir. Siyasette
etik olmayan hiçbir yönteme tevessül etmemiştir. İnsanlar arasında her zaman adaletin
hâkim olmasını belirtmiş ve adil olmanın önemi her zaman vurgulamıştır. Liderimiz her zaman üç niteliğe çok önem vermiş ve hemen
her konuşmasında bu nitelikler belirmiştir.
Bu nitelikler; sorumluluk duyma, güvenilirlik ve tutarlılıktır. Lider Dr. Devlet Bahçeli,
söylemleriyle ve hayat yaşantısıyla her zaman
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davasıyla tutarlıdır; hiçbir zaman çelişkiye
düşmemiş düşürmemiştir. Dava arkadaşlarına
her zaman duruşuyla güven ve çalışma azmi
vermiştir. Ses tonu ve beden dili samimiyet ve
inancı ile birleşerek karizmatik lider olmasını
güçlendirmiştir. Liderimiz 7 yaşındaki bir çocukla da 70 yaşındaki yaşlı bir insanla da iyi
bir iletişim kurabilen mizaca sahiptir. Konuştuğu her insanı dikkate alan ve çözümleyen,
beşerî ilişkileri güçlü bir liderdir. İnsanlara ve
rakip siyasi karakterlere karşı oldukça nazik,
kibar, centilmen ve saygılıdır. Yeri geldiğinde
ise hiç tereddüt etmeden yanlışa karşı elif gibi
dimdik duran, taviz vermeyen ve kararlı davranan mizaca sahip bir dava adamıdır. Karizmatik liderin en önemli özelliklerinden birisi
olan strateji belirleme liderimizin en önemli
özelliğidir. Strateji belirleyebilmek için geniş
perspektife ve birçok faktörü göz önünde bulundurma yeteneğine sahiptir.
Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli siyasi yaşantısıyla her zaman ön planda olmuştur. Siyasal iletişim ve Siyasal Liderlik denildiğini akla gelen ilk isimdir.
“Türk siyasetinde uzlaşının yeni bir formülünü sunan ve sağduyu liderliğini toplumla buluşturan Devlet Bahçeli, siyasal iletişim
açısından, güçlü bir liderlik modeli sunmaktadır. Bu model, Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu; siyasal anlaşmazlıkları gideren ve belirsizlikleri, sağduyulu ittifaka çeviren, milletten
yana, millete yakın bir modeldir.

ve güçlü toplumsal hitabetini birleştiren liderliği, Bilge Liderliktir. Bilge Lider olarak,
Türk milleti için; hakkaniyet, beka, sadakat, vefa ve inandırıcı liderlik ile, güvenin
ve istikrarın siyasetteki karşılığı olmuştur.
Devlet Bahçeli’nin Bilge Liderliği, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından da
ufuk açıcı ve belirleyici bir liderliktir. Anlaşmazlıkları ve çatışmaları barış iletişimine dayalı siyasal formüller ile gidermek ve her kesim için güvenilir, adil, tarafsız, inandırıcı bir
siyasal lider olmak, Türkiye’nin dış politikası
için de rehber alınabilecek bir bilge liderlik
modelidir.”4
Yüce Türk Milleti Oğuz Kaan’dan Sultan Alparslan’a; Fatih Sultan Mehmet’ten Atatürk’e; Başbuğ Alparslan Türkeş’ten Lider Dr.
Devlet Bahçeli’ye kadar Türk Milliyetçiliğine
hizmet etmiş Türk Milleti uğruna sefaya değil
cefaya talip olarak milleti için mücadele etmiş
liderler ortaya çıkarmıştır. Türklük bayrağını
azimle, inanç, asaletle inatla taşımayı kendilerine şiar edinmiş liderler, bizlere bir ülkü
uğruna nasıl mücadele edilmesi gerektiğini
öğreterek bir Türk Gencinin her zaman inanç
ve azimle durmaksızın mücadelede ben varım
demesinin gayretinde olmasını belirtmiştir.
Liderler, hiçbir zaman makam ve mevkilerinden güç almazlar çünkü lider ve liderlik güce
ihtiyaç duymaz; onların bilgelik, deneyim, kabiliyet ve karizmatik güçleri vardır. Bu güçler,
onların peşinden milyonları sürüklemektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin; siyasal karizması
4

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Doç. Dr. Tuba Gültekin, Lider: Devlet Bahçeli
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Milliyetçi
Ülkücü
Hareket
zor
zamanların hareketidir. Milliyetçi Ülkücü
Harekete gönül vermek, Milliyetçi Ülkücü
Hareket saflarında mücadele etmek ayrı bir
erdem, ayrı bir fazilet gerektirmektedir.
Milliyetçi
Ülkücü
Hareket,
Başbuğumuz
Alparslan
TÜRKEŞ’in
liderliğinde siyasallaşmasının ardından 19691980 diliminde ülkenin içinden geçtiği zorlu
yıllarda ateşten gömleği giyerek siyasal
alanda varlık göstermiştir. Bu zorlu süreçte
kan vardır, gözyaşı vardır. Soğuk yurt
odalarından, kahvehanelerden, cezaevlerine
hücrelere uzanan yaşanmışlıklar vardır.
Ülkeyi darbeye hazırlayanlar, bu süreci
perde arkasında yönetenler ABD’nin “bizim
çocuklar” olarak ifade ettiği bir yapı Türk
Silahlı Kuvvetleri üzerinden Türkiye’de bir
darbe gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen
12 Eylül Darbesi ile siyaset kurumuna ülke
yönetiminden el çektirilmiştir. Bu sürecin
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devamında ise MHP ve Ülkücü kuruluşlar çok
büyük bedeller ödemişlerdir.
1980’in ikinci yarısından sonra asker
erki ülke yönetimini kademeli olarak siyaset
erkine terk ederken Milliyetçi Ülkücü Hareket
de tekrar filiz vermeye tekrar boy vermeye
başlamıştır.
Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in
1985 yılında cezaevinden çıkışı yeni bir
başlangıç olmuştur. Muhafazakâr Parti ile
başlayıp Milliyetçi Çalışma Partisi olarak
siyaset sahnesindeki yerini almıştır.
Bu zor zamanda Ülkücü Hareketin zor
zamanlarında hep var olan, ismini ön plana
çıkararak değil; yaptığı hizmetlerle verdiği
mücadele ile hep adından söz ettiren bir isimin
o günlerde adından söz edile gelmektedir.
12 Eylül öncesinin o zor zamanlarında
Ülkücülerin Devlet Ağabeyi, Devlet Hocası
işte yine bu zorlu süreçte de adından söz

Zekai PINARBAŞI

ettirmektedir. 1980 ihtilalinin yarattığı travma
karşısında akademik hayatını bir kenara
iterek 1987 yılında Başbuğ Türkeş’in emrine
uyarak 17 Nisan 1987 günü partiye katılır ve
19 Nisan günü yapılan kongre ile MÇP Genel
Sekreterliği görevine gelir.
1987’de nasıl bir fedakârlık örneği
göstermiş, nasıl bir feraset sergilemiş ise 1997
yılında da aynı feraset, aynı fedakârlık ve aynı
cesaret ile bir adım öne çıkmıştır.
Liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ
Bey’in 1992 yılında MÇP Genel Sekreteri
olarak bir programda yaptığı şu konuşma;
“Türkiye’nin 921 yıldan beri birlikte
yaşayan insanları parçalayarak, bölerek
Türkiye’yi daha da küçültmek istemelerinin
bir manası olsa gerektir. Gelecekte ve
21.yüzyılda kucaklamakla şeref duyduğumuz
ve Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak
karşıladığımız 1. merhale olarak da Türk
Birliği olarak düşündüğümüz bir gerçeği
bugünden köreltebilmek için Türkiye üzerinde
oynanan oyunları anlamak gerekmektedir.
Bütün bunların olduğu bir Türkiye’de eğer hiç
kimse bir şey diyemiyorsa Türk Milliyetçileri
olarak gelin bugünden size hep beraber bir
şey söyleyelim ve diyelim ki Cumhuriyet’in
ilanının 69. yılındayız. Yıl 1992. 21. yüzyılın
eşiğindeyiz. 21. yüzyılın Türk Yüzyılı olmasını
istiyor isek gelin hep beraber haykıralım.
Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 yılında Lider
Türkiye olarak Türkiye’yi hatırlayalım.”
Veciz sözleri ortaya koyduğu vizyonu
ve ufuk ötesini göstermektedir. 1987
seçimlerinde %3’lerde ki 1991 seçimlerinde

RP ve IDP ile yapılan ittifak ile meclise giren
MÇP’nin Genel Sekreteri olarak 2023 vizyonu
ve 2023’te Lider Ülke Türkiye vizyonunu
tarih sahnesine yazdırmıştır.
1992’de MHP’nin bölünmek ve
parçalanmak istendiği bir süreçte Başbuğumuz
Alparslan TÜRKEŞ’in yanında kale gibi
duran bir Devlet BAHÇELİ vardır. 1993
başında Söğütözü’ndeki o salonda MHP ismi
tarihe gömülmek istendiği zaman adları büyük
ülkü devi olan bazı şahsiyetlerin bu işe çanak
tuttuğu bir dönemde yine Başbuğumuzun
yanında kale gibi duran bir adım geri adım
atmayan bir Devlet BAHÇELİ vardır.
1997 yılının Nisan başında 4 Nisan günü
gece yarısı acı haber duyulur. Başbuğ Türkeş
Hakk’a yürümüştür. Cenaze için 8 Nisan günü
belirlenir. 4 Nisan günü nasıl günlük güneşlik
ise 8 Nisan da o kadar soğuk, ayaz ve Ankara
kar altındadır. Türkiye’nin ve dünyanın birçok
yanından Başbuğ Türkeş’e son görevini
yapmak için gelen Ülkücüler, Başkent
Ankara’da kar, boran ve tipi ile karşılaşırlar.
Cenaze töreni de Başbuğ Türkeş’e vefa
adına milyonların eşliğinde gerçekleşmiştir.
Dualar, tekbirler eşliğinde Başbuğ Türkeş
Beştepe’deki ebedi istirahatgahına defnedilir.
En büyük mirası ve emanetleri Milliyetçi
Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’dır. 18 Mayıs
1997 tarihinde yapılan MHP Olağanüstü
Kongresi olaylı geçmiştir. Daha sonrasında 6
Temmuz 1997 tarihinde yapılan Olağanüstü
Kongre ile Milliyetçi Ülkücü Harekette
yeni bir dönem başlamıştır. Ülkücü İradenin
tecellisi ile MHP Genel Başkanlığına Devlet
BAHÇELİ seçilmiştir.
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Başbuğ Türkeş’in vefatı sonrasında
“Türkeş öldü, MHP bitti” fitne ve yaygarasının
karşısında bu fitneyi yerle bir edecek bir
isim vardır. Anadoluyu dört bir yandan
gezerek gerekli çalışmalar başlatılır. MHP
Arge Merkezi ve Siyaset Okulu kurularak
çalışmalara hız verilir.
6 Temmuz 1997 günü başlatılan
çalışmalar 18 Nisan 1999 gününe kadar hız
kesmeden devam eder. Baraj altında kalır
denilen MHP, %18’lik oy oranı ile Türkiye’nin
ikinci büyük partisi, sağın en büyük partisi
olarak meclisteki yerini almıştır. MHP’nin
hükümet ortağı olduğu 57. Hükümet dönemi
Türkiye çok büyük badireler atlatmıştır.
Türkiye’de siyaset ve toplum mühendislerinin
attığı adımları iyi okuyan MHP Lideri Sayın
Devlet BAHÇELİ Kocayayla’da işaret
fişeğini yakar ve 3 Kasım 2002 günü seçim
yapılması için gerekli açıklamayı yapar.
2007’de Cumhurbaşkanı seçilemediği süreçte
de siyasette Devlet Bahçeli çizgisini ve Devlet
Bahçeli farkını ortaya koyar. 7 Haziran
seçimleri sonrasında attığı adımlar ve izlediği
stratejiler Devlet Bahçeli’nin farkını bir kez
daha ortaya koymaktadır. 15 Temmuz gecesi
ülke darbe ile karşı karşıya kaldığında MHP
Genel Merkezi’nde hükümet ve devletin
yanında yer alarak ülkeyi darağacından alan
bir Devlet BAHÇELİ vardır. 11 Ekim 2016
günü mecliste MHP grup toplantısında yaptığı
açıklamalarla ülkeye yeniden istikamet
çizmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan
referandum ile Millet iradesinin tecellisi ile
Türkiye artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet
sisteminde karar kılmıştır.
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MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ,
17 Nisan 2018 günü yaptığı meclis
grup konuşmasında bölgenin ve ülkenin
gereklilikleri ve gerçekliklerini de göz önüne
alarak erken seçim ister. Türkiye’nin 24
Haziran seçimlerine gittiği süreçte Başbuğ
Türkeş’e yanında 3-5 genç var diyenler, 12
Eylül sonrası MHP bitti diyenler, 1997’de
Türkeş öldü MHP bitti diyenler, 1999’da
MHP Barajı geçemez diyenlerin ürünleri ve
zihniyetini taşıyanlar MHP’nin 24 Haziran
seçimlerinden çok büyük bir hezimet
ile çıkacağı yönünde kamuoyu yaratma
çalışmalarına girmişlerdir.
MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ’nin
siyasi ufku, bilgeliği bir kez daha galip
gelmiştir. Bir kez daha MHP bitti diyenlerin
suratına en büyük tokadı Büyük Türk Milleti
24 Haziran günü barajları yararak, MHP’yi
meclise taşıyarak Millet iradesinin tecellisini
ortaya koymuştur. Köşelerinden kin kusanlar,
anket şirketleri adıyla yapılan mühendislik
çalışmalarının hepsi yerle yeksan olmuştur.
MHP Lideri Sayın Devlet BAHÇELİ,
“Benim aklım hep Türkiye’dir” derken gücünü
Türk milletinden aldığını ortaya koymuştur.
Milliyetçi Ülkücü Hareket, Türkiye’nin
çimentosu ve sigortasıdır. MHP bu milletin
son kalesidir. MHP, Çanakkale’dir. Biz MHP
vatandır derken bunu hamaset olsun diye
söylemiyorduk. İyi ki bu milletin içerisinden
çıkan ruh kökünden doğan bir Milliyetçi
Hareket Partisi ve onun değerli Lideri Sayın
Devlet BAHÇELİ var.
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Türk milleti, tarihin her devrinde var olmuş, adının geçtiği her zaman dilimine damga
vurmuş, engin ve köklü bir maziye sahiptir.
Türk kavminin bu başarısı elbette şans eseri
oluşmamış, tesadüfen doğmamıştır.
Türk milletinin Türkistan coğrafyalarında kurduğu devletlerden tutun, hâl-i hazırda dünyanın muhtelif coğrafyalarına yayılmış
devletlerin çoğu birtakım gelenekleri yaşatmakta ve bu minvalde bir yönetim anlayışı
benimsemektedir. Tarihin de tescillediği üzere
Türk milleti bağımsızlığına düşkün, istiklaline aşık ve hürriyetin esiri olmuştur. Bu karakteristik özellik, beraberinde devlet kurma
ve yönetme yetisini geliştirmiş; güçlenen devletlerin cihan hâkimiyeti mefkuresi ile idare
edilmesini sağlamıştır. İyi yönetilen devletlerin güçlenmesi, güçlenen devletlerin genişlemesi, genişleyen devletlerin de gelişmiş bir
yönetim anlayışına sahip olması lazımdır.
Bu gereklilik, Türk milletinin tarihinde sıkça
rastlanan bir olaydır. Asya Hun’dan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne kadar geçen süreyi,
kurulan devletleri, benimsenen mefkureleri
incelediğimizde temel prensiplerin aynı olduğu gözümüze çarpacaktır. Devlet yönetiminde
benimsenen mefkurenin de halkın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmesi, yine Türklerin devlete, lidere ve doktrine bağlılığının
göstergelerinden biridir.
Tarihe dayandırarak anlattığımız bu silsile, Türk milliyetçiliğinin mihenk taşlarından
olan Lider-Teşkilat-Doktrin tezinin kendisidir. Tarihimiz, nice büyük devlet adamları ile
dolmuş taşmış, muzaffer komutanlar ile şa1

Milliyetçi Hareket Partisi, Başbuğun Özlü Sözleri.
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nına şan katmış ve birçok lider ile yarınlara
ışık olmuştur. Teşkilatlanmak ve teşkilatçılık
hususunda da Türk milletinin başarısı ortadadır, bu konudaki vasfı ise muazzamdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi’nin de
ifade ettiği üzere; “Türk’ün en önemli vasfı
teşkilatçılığıdır.”1 Doktrin ise kelime manası
olarak öğreti demektir. Kabul, ilke ve kurallar bütünü olarak da tarif edilen doktrin, Türk
milliyetçilerinin nezdinde 9 Işık olarak kabul
edilmiştir. Milletimizin doktrini olarak da törelerimiz verilebilir. Lider-Teşkilat-Doktrin
tezinin en kuvvetli argümanı, Türk tarihinin
kendisidir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğini
diğerlerinden ayıran en önemli fark belki de
budur. Ülkücü-Milliyetçi Hareket’in temel
olarak aldığı, tavır ve duruş olarak benimsediği her şeyin doğrudan ya da dolaylı yoldan
Türk tarihi ve Türk milleti ile ilişkisi vardır.
Türk milliyetçiliği masa başında yazılmamış,
dolar ve petrol için kudurmamış, özgürlük
diye bağırıp diktatörlük oynayanların sığınağı asla olmamıştır. Lider-Teşkilat-Doktrin ise
mefkuremiz nezdinde ehemmiyet teşkil bir
kavramdır. İncelenmesi, öğrenilmesi ve derinlemesine anlaşılması lazımdır. Bu bağlamda
kavramları teker teker tanımlamak, tanımlar
üzerine konuşmak ve temel bilgilerini yaymak bizim için vazifedir, faydalı ve gereklidir.
LİDER
Türk milleti, lider yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşamayan, bağrından yetiştirdiği
liderlerle zaferlere koşmuştur. Ülkücü Hareketin de lider kavramının tanımı ve ehemmiyeti tartışılmayacak mahiyettedir.

Emre YÜKSEL

Lider kavramının Türk töresinde birtakım rolleri ve sorumlulukları vardır. Tarihi
bir perspektiften baktığımızda şu saptamaları
yapmak mümkündür:
Lider, millî olanı millî olmayana her
zaman tercih eder, millî olanı desteklemekten
bir an bile kaçınmaz. Lider, heveskar ve menfaatperest davranmadan devletin ve milletin
yararına olanı savunan kişidir. Ülkesi ve milleti ne zaman tehdit altına girse, memleketin
istiklal ve istikbali bir tehlike ile karşı karşıya kalsa; onların karşısında dik duran kişidir.
Bu tanımların her biri Türk tarihine göre yapılmış, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan ve
Mustafa Kemal gibi isimler örnek alınmıştır.
Töremizde Bilge Kağan’ın liderlik anlayışı da
farklı değildir, kurduğumuz sayısız devletteki
benimseme de bunlara benzer şekildedir. Dolayısıyla Türk milleti için liderliğin ehemmiyeti ve tanımı kısaltılmış olarak bu kadardır.

Hareketimizin anlayışı da Türk töresinin ve Türk milletinin anlayışı ile aynıdır çünkü Türk milliyetçilerinin duyguları ve düşünceleri millete ve devlete göre şekillenmiştir.
Ülkücü Hareketin ruhu Mustafa Kemal’in peşinden giden milyonların ruhudur, Milliyetçi
Hareketin duruşu kötü emel ve niyetlerin karşısında dimdik durarak destansı bir mücadele gösteren Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in
duruşudur, Ülkücü-Milliyetçi Hareketin tavrı
ilkelerini menfaatlerine takas etmeyen, önce
ülkesini ve milletini düşünen Lider Devlet
Bahçeli’nin tavrıdır. 2023’ün Lider Ülke Türkiye’si vizyonu ile atılan adımlar neticesinde
bugün sahada ve masada güçlü bir Türkiye
vardır. Mazlumun sesi, masumun nefesi olan
ülkemizin bugünlere gelmesinde Türk milliyetçilerinin ve Liderimiz Devlet Bahçeli’nin
emeği büyüktür. Türk milliyetçileri, Başbuğumuzun emaneti olan Milliyetçi Hareket
Partisi’ne sadık vaziyette, Lideri Devlet Bahçeli’nin emrindedir. Lider-Teşkilat-Doktrin
tezinde, Türk töresinde lider kavramının rolü
de tam manasıyla budur.
TEŞKİLAT
Teşkilat, bir bütündür. Teşkilat mensupları, bireyselliği bir kenara bırakmış, doktrini
özümsemiş ve lidere sadakati bir vazife hâline
getirmiştir.
Bir olanın güçlü olduğu bilinmektedir,
teşkilatların yılmadığı ve yıkılmadığı hepimizin malumudur. Teşkilatlanmak ve teşkilatçılık yapmak milletimiz için yabancı kavramlar
değildir. Kür Şad ile kırk çerisinin teşkilatçılığı, Mustafa Kemal’in arkasında yurt kurtaran
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kahramanların teşkilatçılığıdır. Teşkilatçılığın
temel mantığı bir olmak, diri olmak ve düşmanın karşısında durmaktır. Milliyetçi-Ülkücü
Hareket, dünyanın en büyük gençlik hareketidir. Bu da demek oluyor ki, mensubu olduğumuz teşkilat niteliği ve ismi bakımından
uluslararası bir öneme sahiptir. Nicel olarak
ciddi rakamları ifade eden bu kitlenin nitelik
bakımından da donatılması ve var olan potansiyelinin arttırılması geleceğimizi aydınlık,
toplumumuzu müreffeh ve devletimizi kudretli kılacaktır. Türk milliyetçilerinin teşkilatlanması ve teşkilatçılık anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuranların anlayışıdır. Türk
milliyetçilerinin teşkilatçılık anlayışı, her birini birer Türk bayrağı olarak gösteren Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in emanetine ve
nasihatlerine sahip çıkmaktır. Türk milliyetçilerinin teşkilatçılık anlayışı, her şeyden evvel memleketini düşünen ve 21. asrı Türk asrı
olarak ilan eden Liderimiz Devlet Bahçeli’nin
ardında yürümektir.

bir ırkın gururunu taşımayan ve tercüme samimî olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan
herkes Türk’tür. Biz; Türk Milletine mensup
olduğumuza göre, bu milletin içinde çıkmış insanlar olduğumuza göre, elbette ki kendi milletimize karşı derin bir bağla bağlı olacağız
ve bu milletin yükselmesi için, bu milletin haklarının daima her çeşit tesirlerden uzak, her
şeyin üstünde bulundurulması için çalışmayı
görev tanıyacağız. İşte bu sebeplerden bizim
milliyetçiliğimiz, Türk Milletine karşı duyulan
derin, köklü bir sevgi ve Türk Milletinin içinde bulunduğu müşkül durumdan biran önce,
en modern, en ilmî metotlarla çıkarılarak en
kısa yoldan modern uygarlığın en ön safına
geçirmeyi sağlamak duygusundan kuvvet alır.
Milliyetçiliğimiz başkalarına karşı kin, garez
duygularıyla beslenmez. Demek ki, Türk Milliyetçiliği, Türk Milletine karşı duyulan derin
sevgi, bağlılık ve onu güç durumdan kurtarıp,
kuvvetli, her çeşit korkudan, baskıdan uzak,
şerefiyle yaşayan, müreffeh, mutlu ve modern
uygarlıkta en ön safa geçmiş bir hale getirmek
isteği ve bu isteğin yarattığı duygudur.

Teşkilat, hareketimiz için ehemmiyet
teşkil eden bir oluşumdur. Olabildiğince kalabalık, olabildiğince güçlü ve olabildiğince
ÜLKÜCÜLÜK
geniş alanlarda olmamız lazımdır çünkü fitne
Ülkücüyüz. İnsanlık ailesi, yeryüzünde
kuklaların ağzına yuva yapmış ve nifak to- yaşayan bütün insanlar, milletler denen ayrı
humları dört bir yana ekilmiştir. Türk’ün en ayrı üyelerin bir araya gelmesinden gelir. Bir
önemli vasfı olan teşkilatçılığı ile bu oyunlar insan, insan olmak isterse, insanlığa hizmet
bozulacak, kararan kalplerin kötü emelleri etmek isterse, evvelâ kendi milletine hizmet
karşısında durulacaktır.
etmeli, kendi milletini yükseltmeye, kendi milDOKTRİN
letini mutlu kılmağa çalışmalıdır. Bunu yaptığında aynı zamanda insanlığa da hizmetmiş
MİLLİYETÇİLİK
olur. İnsan, yetiştiği milletin refahını, iyiliğini,
Milliyetçilik, Türk Milletine karşı beslesaadetini ve şerefini temin etmelidir. Bunu
nen derin sevginin ifadesidir. Kalbinde başka
kullandığında o millet insanlığın bir parçası
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olduğu için, dolayısıyla insanlığa da hizmet
etmiş olur. Ülkücülüğümüz nedir? Ülkücülüğümüz; Türk Milletini en kısa yoldan, en
kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyeye çıkarmak, mutlu, müreffeh hale getirmek, bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip
bir hayata kavuşturmaktır. Kişilere hürriyet,
milletlere istiklal bakan prensiplerimizdendir. İnsanlar hür ve eşit haklara sahip olarak
doğarlar. Kabiliyet ve görevlerinin dışında
insanlar haklarına tam olarak sahip kılınmalıdırlar. Toplum içerisinde insanlar kişisel liyakat ve kabiliyetlerine göre görevlendirilmeli ve bir sıraya konulmalıdır. Bütün bunlarla
beraber ayrımsız olarak herkese bir imkân
eşitliği sağlanmalıdır.
AHLÂKÇILIK
Üçüncü prensibimiz ahlakçılık prensibidir. Ahlakçılık prensibi çok önemli bir prensiptir. Önemi üzerinde söz söyleyerek bile
herhalde lüzum hissetmezsiniz. Ahlâk her şeyin esasıdır. Ahlâkı olmayan bir başarılı hiçbir işi başarılı olamaz ve o toplum- da hiçbir
şey iyi bir durumda bulunamaz fakat ahlakçılığın dayandığı birtakım temeller vardır. Bizim ahlakçılığımızın dayanacağı temeller durumu: Türk ahlâkı, Türk geleneklerine, Türk
ruhuna, Türk Milleti- nin inançlarına uygun
olacaktır. Türk ahlâkı, hiçbir zaman insan
ruhuna aykırı olmayacak, inançlarımızla da
bağdaşan birtakım temellere dayanmış bir
ahlâk olacaktır. Ahlakçılıkta gözeteceğimiz,
araştıracağımız şeylerden biri de Türk ahlâkının Türk Milletinin yükselmesi, yaşaması ve
korunmasını sağlamaya yarayacak esasları
içinde toplaması olacaktır. Yâni Türk Milleti-

nin yaşamasına zararlı olacak kaideler, Türk
ahlakçılığının içinde yer alamaz. Demek ki,
ahlakçılık prensibine esas olarak kabul ettiğimiz şey, Türk Milletinin ruhuna uygun olmak,
Türk Milletinin geleneklerine, âdetlerine ve
inançlarına uygun olmak, tabiat kanunlarına
uygun olmak ve Türk Milletin yararlı olmak
esaslarına dayanacaktır.
TOPLUMCULUK
Dördüncü prensibimiz Toplumculuk
prensibidir. Toplumculuk prensibinde gözettiğimiz hususlar üç ayrı bölümde izah edilebilir:
I.ÖZEL TEŞEBBÜS: Toplumun kalkınmasında özel teşebbüs desteklenecek, himaye
edilecektir. Ancak bu konuda iş verenle işçinin karşılıktı olarak hakların korunması ve bu
iki tarafın münasebetlerinin milletin zararına
olmayacak şekilde kontrol, tanzim ve nezaret
altında bulundurulması şarttır.
II. KÜÇÜK SERMAYELERİN BİRLEŞMESİ: Memleketimizde yapılması icap eden
pek çok büyük işleri vardır. Bunların başarılması için halkın elindeki küçük tasarrufların
teşvik edilerek, devlet tarafından tanzim ve
organize edilerek birleştirilip halkın sermayedar olacağı büyük ekonomik teşebbüslere
girişilmesini gaye edinen bir görüşe sahibiz.
III - SOSYAL YARDIM VE GÜVENLİK
TEŞKİLÂTI: Bu da Türk milletini içine alacak
bir sosyal yardımlaşma ve güvenlik teşkilâtı,
meydana getirmek görüşüdür: Türk milleti,
bugün, sosyal bakımdan organize edilmemiş,
dağınık bir durumdadır.
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İLİMCLİK
İlimcilik prensibiyle çalışarak kastediyoruz: Bütün olayların muhakeme yapılması,
İncelenme- si, hiçbir peşin hükme, hiçbir illim
zihni yer verilmeksizin, sadece ilim mantalitesiyle ilim esaslarına göre uyarlama. Onun
peşin hükmü kafalardan bir kenara bırakacağız. Her olayı incelerken, ilim metodunu takip
edeceğiz. Bu da nedir? Müşahede, inceleme,
araştırma, analiz, tecrübe ve müspet sonucu
bulmak. Demek ki, bütün memleket meseleleri
ile ilgili olayla, tutumları düşünürken en doğru neticeye varabilmek için uygulayacağımız
prensip ilim metodu, ilim mantalitesi olacaktır ve bütün faaliyetlerimizde bize yol gösterici olarak ilmi önder kabul edeceğiz. Bunu
da görüşümüze esas olarak almakta çok fayda
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gördük. Çünkü zaman zaman birçok kimseler
ilk hamlede ortaya ön yargılarla, art düşüncelerle çıkıyor ve daha ilk anda ‹doğru muhakeme yürütüp, doğru sonuca varma yollarını
tıkamış oluyor. Bunun için ilimciyiz. İlimcilikten de kastettiğimiz şey, bilgi olay da belirttiğimiz gibi, incelerken, ilim mantalitesini,
ilim metodunu kullanmak ve her işimizde ilmi
kendimize kabul etmektir. Yalnız ve sadece
ilmi, müspet ilmi önder kabul edeceğiz.
HÜRRIYETÇİLİK
Hürriyetçilik derken İnsanların en iyi
hürriyet içinde gelişeceklerine inandığımızı
ifade ediyoruz. Yalnız memleketimizde hürriyet birçok zamanlar kalıp, klişe halinde siyasî
bir manada anlaşılmış, kabul edilmiştir. Böyle bir hürriyet yaşayan bütün İn- sanlar için,
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bütün milletler için hürriyet olmaktan çok zaman uzak kalmıştır. Hürriyet deyince, siyasi
hürriyeti esas almayacağız, hürriyeti bütün
bölümleri ile beraber düşünmek ve o şekilde bir hürriyeti istemeyi esas kabul etmekle.
Bunlar Birleşmiş Milletlerin Anayasasında
yer alan hürriyetlerdir. Bu, söz hürriyeti, vicdan hürriyeti, yazı hürriyeti, bilim hürriyeti,
sosyal hürriyet, ekonomik hürriyet, korkudan
ve baskıdan azade olmak hürriyeti ve sefaletten kurtulma hürriyeti gibi bütün hürriyetleri
içine alan bir hürriyettir. Bir insana «hürsünüz işte size siyasî ‘haklarınızı tanıyoruz, istediğiniz yere reyinizi verebilirsiniz» der, ancak
arkasından el altından «şu tarafa rey vermezseniz işinizden çıkarırım» korkusunu, tehdidini koyda, onun hürriyet bir mana ifade etmez.
Veyahut «Bu tarafa rey verirseniz akşam eve
giderken beş tane adamım sizi çevirir, adamakıllı döver» gibi tehdit eder bir durum ortaya çıkarsa, hürriyetin anlamı kalmaz. Yâni
hürriyetin gerçek hürriyet olabilmesi için
Birleşmiş Milletler Anayasasında ayrı ayrı
söylenmiş olan bu hürriyetlerin bütün olarak
herkese sağlanmış olması şarttır. Hürriyetçilikle beraber şahsiyetçiliği de esas alıyoruz.
İnsanlar şahıslarına karşılıklı saygı ve karşılıklı teminat içinde bulunmalıdırlar. İnsanlar
her zaman hakarete uğrarlarsa, her zaman
haklarından emin durumda bulunmazlarsa, o
insanların o hatıra içinde faydalı olmalarına,
huzur içinde olmalarına ve mesut olmalarına
imkân yoktur.
KÖYCÜLÜK
Halkının yüzde yetmişi köylü olan bu
memleket- te, köylüye ve köylünün kalkın-

masına ayrı, özel bir önem vermeyi ve bunun
esas kabul ettik. Köycülüğümüzün gündeme
geldiği durum: Köylerin bir önce kalkınmasını sağlamak için köy üniteleri meydana getirmek. Bugün Türkiye’de 43 bin köy vardır. Bu
köylerin hepsine okul yapmağa kalkarsak 43
bin okul lâzım. Hepsine dispanser açmağa,
doktor vermeğe kalkarsak 43 bin doktor lâzım.
Ebe vermeğe kalkarsak verimli hale getirmek,
modernleştirmek lâzım geldiğine göre onlara
modern tarım araç ve makineleri sağlamak,
tarım uzmanları vermek lâzım 43 bin kö- ye
bu kadar tarım uzmanı ve aracı sağlamak, kooperatifler kurmak büyük biredir. Bunun için
şematik olarak açıklamak üzere söylüyorum
köyü bir köy kabul kabul bu ihtiyacı küçültmeyi tasarladık. Köylerimizin ev sayısı köylere
göre değişiyor. 100 evi, 50 evli, 20 evli, hatta
8 evli köyler vardır. Bir misal olmak üzere 10
köyü bir ünite kabul ettiğimiz zaman, ortalama 5 ünite para birimi edersek 500 evli bir
ünite gelir ve 43 bin ebe bulmak lâzım.
GELİŞMECİLİK ve HALKÇILIK
Gelişmecilik prensibiyle çalışıyoruz:
Uygarlıklar insanların içinde bulundukları
durumla yetinmeyip daima daha iyiyi, daha
güzeli, daha mükemmellerinden, araştırmalardan ve bir de tabiat kuvvetlerinin tahakküm ve tabiatların kuvvetlerinin ve bir de
tabiat kuvvetlerinin kendi yararlarına olarak
kullanma arzusundan gelir. Eğer insanlar
elde ettikleriyle yetinseler ve «bu bize yetiyor» deselerdi medeniyetler olduğu gibi kalır,
gelişemezdi. Halbuki görüyoruz, bundan 40
yıl önceki durum bugün yoktur. Bundan 5 yıl
önceki durum da yoktur. Bundan 5 yıl sonra
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da daima bugünkü durumdan daha ileri, daha
birçok yeni şeyler bulunmuş olacak. Çünkü
insanlar daima daha iyiyi araştırıyorlar, daha
mükemmeli istiyorlar. O halde kalkınmamızın
ve yaşamamızın dayanacağı temel prensiplerden biri de daima elde ettiğimizle yetinmemek, daha iyiyi da ha güzeli, daha mükemmeli
araştırmak duygusu olacaktır. İşte gelişmeciliğimizin dayandıği prensip bu- dur. Ancak
bunu geçmişte gerçekleştirildiğine dair yazı
olan kesmeyi asla düşünmüyoruz. Çünkü darı
tarifi olarak bir akıştır. Onun hayatını herhangi bir yerden kesip, evvelkini silip çıkarmağa imkân yoktur. Onun için gelişmecilikte
aslında kabul etmek. Yâni yapacağımız bütün faaliyetlerde, bütün ilerleme ve kalkınma
hamlelerinde yapacağımız bütün işlerin milli
ruhumuza ve milli geleneklerimize uygun olması esasını kabul hadi. Gelişmecilik prensibiyle kastettiğimiz görüşün özeti budur. Halkçılıktan halkımız da her şeyin halk için, halkla
beraber ve halka doğru olmasıdır.
ENDÜSTRİCİLİK ve TEKNİKÇİLİK
Halkçılıktan maksadımız da her şeyin
halk için, halkla beraber ve halka doğru olmasıdır. Yâni halka tepeden bakmak, halktan
ayrı olmak gibi tutumları uygun görmüyoruz... Her şey halk için, halka doğru ve halkla
beraber olacaktır. Bugün dünya Atom ve Füze
çağından içeriye girmiştir. Artık buhar çağı
geride kalmıştır. Elektrik çağı da arkada kalmak üzeredir. İnsanlık yeni bir çağa giriyor.
Bu çağ Atom ve Füze çağıdır. Bu ne ile mümkün olabilir? Teknikle mümkün olur ve bir de
milletlerin endüstri sahibi, ağır endüstri sahi2

Başbuğ Alparslan Türkeş, Dokuz Işık

54 •

Ülkü Ocakları • Ocak 2021

bi olmalarıyla mümkün olur. Endüstri de yine
neye dayanır? Tekniğe dayanır. O halde teknik
sahada en ileriye gitmek, yükselmek ve büyük
endüstri sahibi olmak, kalkınmamız için, kurtuluşumuz için temel prensiplerimizden bir diğeridir.2
SONUÇ:
Lider-Teşkilat-Doktrin,
mefkuremiz
için önemli bir kavramdır. Ülkü Ocakları’nın
ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişinin köklü olduğu ortadadır, Türk milleti için
ne kadar değerli olduğu bilinen bir gerçektir.
Buralardan da anlaşıldığı üzere temelimiz
sağlamdır. Lider-Teşkilat-Doktrin anlayışı,
bugün aynı şekilde uygulanmakta ve gelecek
nesillere benimsetilmektedir.
Türk milliyetçiliği yarın da burada olacaktır, 2023’ün Lider Ülke Türkiye’si ve Türk
Asrı 21. Yüzyıl hedefleri hâlâ gündemimizdedir. Turan’ın ayak sesleri duyulmuş, Türk’ün
gücü yeniden hatırlatılmıştır. Tüm bunların
ardında aziz Türk milleti ve onun milliyetçileri vardır. Onlara bu güç ve inancı veren ise
Lider-Teşkilat-Doktrin anlayışıdır.

Mustafa AKGÜL

TÜRK SIYASETININ OLMAZSA OLMAZI
MILLIYETÇI ÜLKÜCÜ HAREKET
Mustafa AKGÜL

ÖZET
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kendisine
yüklediği görev “Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmezliğini, birlik ve bütünlüğünü, hak ve
menfaatlerini korumak; yüce Türk milletinin
milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel
zenginliklerine sahip çıkmak; inançlı, yüksek
ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip
nesiller yetiştirmek; hak ve adaleti, huzur ve
güveni her alanda hâkim kılmak; Türkiye’nin
müreffeh ve onurlu geleceğini inşa etmek;
barış, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir
dünya nizamının tesisinde ülkemizin söz sahibi olmasını sağlamaktır.” (MHP Parti Programı, 2009: 18)
Bu görevin sonucu olarak da gelecekte hedeflediği Ülke ise “Geniş vatandaş kitlelerinin teveccühünü kazanarak tek başına
iktidar olmak, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya düzeni anlayışıyla;
ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik gelişimini ve bilgi toplumuna geçişini sağlayarak

ülkemizi, bölgesinde ve dünyada süper güç
ve Lider Ülke konumuna getirmektir.” (MHP
Parti Programı, 2009: 18)
GİRİŞ
Tarih boyunca milletlerin hayatlarında
önemli dönüm noktaları ve kırılma anları yer
almaktadır. Milletlerin bu anlarda göstermiş
olduğu refleksler, gelecek planlarında hayati
önem taşımaktadır. Türk Milleti de tarih boyunca siyasi, içtimai ve ekonomik anlamda
pek çok badireler atlatmış ve yaşanan her sorunun ardından kendi kimliğine ve değerlerine dönüşün şaşmaz reçetesi ile yoluna her
zamankinden daha güçlü ve kararlı bir şekilde
devam etmiştir. Türk Milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsızlık duyan mihraklar, kimi
zaman içerden kimi zamansa dışardan müdahalelerle bu yüce milletini parçalamak ve ayrıştırmak için fırsat kollamışlardır.
Türk Milletini hedef alan bu yapıların
“düşman” diye işaretlediği Milliyetçi-Ülkücü
Hareket ise tarih sahnesine çıktığı günden buÜlkü Ocakları • Ocak 2021
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güne çok çetin sayılabilecek sayısız imtihanı,
derin izler bırakarak da olsa, şanlı mazisine
birer şeref madalyası takarak alnının akıyla
atlatmıştır.
Canlı bir varlığın hayatını koruma içgüdüsü neyse, milletlerin her türlü iç ve dış tehlike karşısında sığındığı sığınak milliyetçiliktir.
Gerçek anlamda milliyetçilik; “milleti meydana getiren maddi ve ruhî unsurlara değer
vermek, bunların yaşaması ve geliştirmek için
çalışmak” olarak tanımlanırken, millî değerlerin korunması esasına göre ise “millî yapıyı
yıkan ve yıpratan tehlikelere karşı koyma şuuru” şeklinde ifade edilmektedir (Işık, 1994:
40-41).
Milleti meydana getiren unsurlar tarihi
oluşum içerisinde bir milletin hayatında nasıl
yer almışsa o yönde geliştirilmelidir. Tarihi
oluşum ve sosyal gerçekler göz önünde tutularak, millî birliğin kuruluşunda en büyük güce
sahip olan temel unsura öncelik vermek gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
kuruluş felsefesini oluşturan Türk Milliyetçiliği, Cumhuriyetin kurucu değerlerine ters düşen uygulamaları protesto etmek amacıyla ilk
demokratik tepkisini 1944 yılında göstermiştir. 3 Mayıs 1944 Milliyetçilik Olayı tek parti
diktatörlüğüne gösterilen millî bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ağır bedellerin ödendiği
o dönem, Türk Milliyetçiliği fikir hareketinin
siyasi sahneye çıkışını hızlandıracak olması
sebebiyle de mühimdir.
1960’lı yıllar Türk siyasi hayatının
önemli bir dönemi olarak dikkat çekmektedir.
Yaşanan siyasi ve sosyal hadiseler ile birlikte
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ortaya çıkan yeni siyasi kimlikler bu dönemi
Türk siyasetinde farklı bir noktaya taşımaktadır. Nitekim Cennet Mekân Başbuğumuz
Alparslan Türkeş’in 27 Mayıs 1960 ihtilali
sonrasında yaşanan olaylar ve fikri ayrılıklar
neticesinde sürgün edildiği Hindistan dönüşü
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisine katılması, daha sonra partinin isminin Milliyetçi
Hareket Partisi olarak değiştirilmesi ve parti
programı olarak sunulan Dokuz Işık Doktrini,
Türk Milliyetçiliği fikrinin sistemli bir siyasi
harekete dönüştürülmesine öncülük etmiştir.
8-9 Şubat 1969 tarihinde yapılan kongreyle
ilan edilen yalnızca bir siyasi partinin kuruluşu değil, Türk Milliyetçilerinin şehit kanlarıyla vatan yapılan bu coğrafyada demokratik iktidar yarışında “ben de varım!” diyerek
meydan okumasıydı. Bu kongrede partinin
yalnızca ismi değil, amblemi de değişmiştir
ve yeni kurulan partinin amblemi üç hilal olarak belirlenmiştir.
1960’lı yıllar Türk siyasi hayatının mihenk taşı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin
kuruluşunun yanı sıra Türk Gençliğinin eğitim ve irfan yuvası Ülkü Ocakları’nın da faaliyetlerine başlamasına tanıklık etmiştir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i Türk
siyasi hayatında unutulmaz bir lider ve önemli
bir siyaset adamı yapan belki de en önemli unsur, Türk Gençliğini teşkilatlandırma becerisi
ve bunun en somut örneği olan Ülkü Ocakları’dır. Özellikle üniversite gençliği içerisinde
meydana çıkan zararlı ideolojik yapıların bir
“beka” sorunu ortaya çıkaracağı ön görüsü
ile “millî yapıyı yıkan ve yıpratan tehlikelere karşı koyma şuuru” devreye girmiş ve ilk

Mustafa AKGÜL

olarak üniversitelerde kulüpler düzeyinde faaliyetlerine başlayan yapılanmalar Ülkü Ocaklarının temelini oluşturmuştur. Hazırlanan ilk
tüzüğünde kuruluş gayesi “Öğrencilerde milliyetçi, toplumcu, ahlâkçı ve ülkücü duygu ve
düşüncelerin kökleşmesine yardımcı olmak,
milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek ve yaşatacak eserlerin yurt çapında dağıtımı için çalışmak, yükseköğrenim gençliği
arasında, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşmağı sağlamak, her türlü zararlı ve bölücü
faaliyetlerin karşısında bulunmak” biçiminde

çile dolu günlere metanetle bakmasını bilmiştir. Türk Milletine düşman olanların, dışardan
destekli yerli uşakları eliyle kurguladıkları
oyun Ülkücüler sayesinde boşa çıkarılmıştır.
O dönemlerde verilen mücadelelerin önemi
günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Bedel
ödeme sırasında en önde, nimet paylaşmaya
gelindiğinde en arkada olan Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları, o yıllarda yaşadıkları haksızlığın sorumlusu olarak hiçbir
zaman devletini ve milletini görmemişlerdir.
Türk milletinin ihtiyaç duyduğu her an sağına

sıralanarak, üniversitelerde amaçlanan faaliyet biçimine dikkat çekilmiştir (Turhan, 2016:
1-2).

ve soluna bakmadan, kim var diye sormadan
yüksek vazife şuuru ile gereken her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.

Demokratik yol ve yöntemlerle iktidar
olmayı amaçlayan Milliyetçi-Ülkücü hareketin önü, antidemokratik yöntemlerle kesilmeye çalışılmıştır. Kaosun ve kargaşanın hâkim
olduğu 70li yıllar birçok vatan evladının hayatına mal olmuş, Türk Milletini yüceltmek
yolunda bedel ödemeye hazır olan Milliyetçi-Ülkücü hareketin binlerce mensubunun
hissesine gene çile ve gözyaşı düşmüştür.
12 Eylül 1980 İhtilali ile birlikte tabutluklara konulan Ülkücüler, işkence gördükleri bu
zindanları Yusufiye’ye dönüştürmüşlerdir.
İdamlara, işkencelere ve baskılara rağmen
Ülkücüleri ayakta tutan yegâne şey Türk Milletine duydukları sevgi ve inandıkları kutlu
yarınlardı.
Türkiye’nin ve Türk Milletinin kutlu
yarınlarını hazırlamak gibi bir ideali amaç
edinen Milliyetçi-Ülkücü Hareket önce kendini zamana ve şartlara hazırlaması gerektiğinin
farkında olarak zindanlardan çıkmış, yaşadığı

12 Eylül yasaklarının kalkması ile beraber yeniden başlayan siyasi süreç, Türk Milletinin karşısına farklı düşmanlar çıkarmakta; düşman farklı olsa da hedef hiçbir zaman
değişmemektedir. Hedef Türk Milletinin birliği, beraberliği ve ülkedeki huzur ortamının
bozulmasıdır. Geçmişten günümüze geçen
süre içerisinde kişiler ve yöntemler değişse
de bozguncuların amaçları hiçbir zaman değişmemiştir. Ve istisnasız bir biçimde, Türk
Milletini hedef alan her yapı öncelikle Milliyetçi-Ülkücü Hareketi etkisiz hale getirmek
için çaba sarf etmiştir.
En son örneğini 15 Temmuz’da okyanus ötesinin Türkiye’de yaşayan maşaları vasıtasıyla gerçekleştirmeye kalkıştıkları hain
girişim Türk Milletinin birlik ve beraberlik
inancıyla ortaya koyduğu kesin tavır sayesinde başarıya ulaşamamıştır. 15 Temmuz
sonrası Milliyetçi-Ülkücü Hareketin LideÜlkü Ocakları • Ocak 2021
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ri Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavır,
ülke sevdalısı her kesim tarafından takdirle
karşılanmıştır. Fikri iktidarın fiili iktidarın
habercisi olacağı inancıyla hiçbir beklenti içerisinde olmadan, gündelik kazançlara tevessül etmeden Türkiye’yi Cumhuriyeti’mizin
yüzüncü yılında bölgesinde ve dünyada lider
ülke konumuna getirecek siyasi hamleleri bir
bir gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz.
Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin hayata geçirilmesinde
üstlendiği kilit rol ile geleceğin büyük Türkiye’sinin kurulmasına ön ayak olmaktadır.
Güçlü bir Türkiye’nin bölgesinde söz sahibi
ve mazlum milletlere umut ışığı olacağının
farkında olarak hamlelerini gerçekleştirmektedir.
“Türk Milletinin millî yaşama iradesini ve direncini temsil eden Milliyetçi-Ülkücü
hareket her türlü engellemelere rağmen yaşamaya devam eden ve dünya çapında gelişen olaylarla fikrinin ve eyleminin haklılığı
herkesçe kabul edilmek zorunda kalınmış bir
siyasi harekettir.” Milliyetçi-Ülkücü Hareketin haklılığı ülkede yaşanan her kaos ve kargaşa döneminden sonra daha iyi anlaşılmakla
birlikte, bu dönemler öncesi sunduğu ikazlar
bazen kulak ardı edilmektedir. Siyasi tecrübesine itimat edilmesi gereken Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Lideri ve kadrosuyla birlikte
Türk Milletinin yararına olmayan hiçbir siyasi hamleyi savunmamıştır. Milliyetçi-Ülkücü
hareket “siyasetin toplumsal merkezi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin savunucusu,
devletimizin kuruluş ilkelerinin teminatıdır.
50 yılı aşkın sürdürdüğü siyasî hayatının her
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döneminde Türk devletini ve Türk milletini
ilelebet yaşatma ülküsü doğrultusunda siyasetini şekillendirmiş, program ve politikalarını
ona göre belirlemiş, Türk siyasetine ve Türk
demokrasisine önemli katkılar sunmuştur.”
SONUÇ
Temel varlık sebebi Türk Milletinin
bekasının devamını sağlamak olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket, merhum Başbuğumuz
Alparslan Türkeş’ten Bilge Liderimiz Devlet
Bahçeli’ye tarihi misyonunun yüklediği “önce
ülkem” ilkesi gereği inisiyatif ve sorumluluk
almaktan, yeri geldiğinde fedakârlık yapmaktan bir an geri durmamıştır.
“Aklı hep Türkiye” olan bir Liderin önderliğinde, her zaman Türk siyasi hayatının
bir kutbu olacak Milliyetçi-Ülkücü Hareket,
sayısız ülkü ve gönül eriyle, inanç ve azminden bir an geri durmadan ideallerine kararlılıkla yürüyecektir.
KAYNAKÇA:
Öznur, H. (1999). Ülkücü Hareket (6
Cilt), Ankara: Alternatif Yayınları.
Turhan, M. (2016). Ülkü Ocakları 19661980, Ankara: Panama Yayınları.
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Milliyetçi Hareket Partisi
Türk siyasetinin mihenk taşı olan, yarım
asrın müşahidi Milliyetçi Hareket Partisi, 9
Şubat 1969 tarihinde Başbuğ’umuz Alparslan
Türkeş Beyefendi’nin tarafından kurulmuştur.
Milliyetçi Hareket Partisi şerefli siyaset tarihi
boyunca hemen her alanda Türk siyasî tarihine yön vermiş, Devlet’in bekası konusunda
gerekli adımları atmaktan geri durmamıştır.
Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi’nin öncülüğünde nice badirelere göğüs geren Milliyetçi Hareket Partisi,
Türk milletinin gönlünden çıkmış bir sevgi
tohumundan filizlenmiştir. Vatan uğruna can
veren, şehit düşen neferlerin bulunduğu tek
siyasi parti, tek ideolojik harekettir.
Milliyetçi Hareket Partisi sıradan bir
yapılanma içerisinde değerlendirilecek kadar
küçük bir siyasal düşünce değildir. Milliyetçi
Hareket Partisi, üç bin yıllık bir ülkünün günümüzdeki kurumsallaşmış merkezidir. Mete
Han’ın aklı, Attila’nın baltası, Kürşad’ın cesareti, Bilge Kağan’ın zekâsı, Kanuni Sultan
Süleyman’ın adaleti, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün yolu, Başbuğ Alparslan Türkeş’in
emaneti ve Lider Devlet Bahçeli’nin siyasete
yön veren öngörüşüdür.
2023 Vizyonu ve Bilge Lider Devlet
Bahçeli
2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu; Bilge Lider Devlet Bahçeli Beyefendi’nin 1992
yılında ilk olarak sözlerine yansıtılmış ve tarihe geçmiştir. Lider Devlet Bahçeli 1992 yılında “Dünya yeni bir nizam içerisinde Kanada,
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika olarak
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buluşup Kuzey Amerika Birliğini kurarken,
12 Avrupa Devleti birleşik Avrupa Devletine
giderken, Sovyet Rusya’nın kabileler
şeklinde küçük devletlere doğru yönlendirilip
parçalanmasının bir manası olması gerekmektedir. Türkiye’nin 921 yıldır birlikte yaşayan insanları parçalayarak, bölerek Türkiye’yi daha da küçültmek istemelerinin bir
manası olması gerekmektedir. Gelecekte ve
21.yy da kucaklamakla şeref duyduğumuz ve
Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak karşıladığımız, birinci merhale olarakda Türk Birliği
olarak düşündüğümüz bir gerçeği bugünden
köreltebilmek için Türkiye üzerinde oynanan
oyunları anlamak gerekmektedir. Bütün bunların olduğu bir Türkiye’de eğer hiç kimse bir
şey diyemiyorsa Türk Milliyetçileri olarak
bugün Mersin’de söyleyelim; Cumhuriyet’in
ilanının 69.yılındayız, yıl 1992, 21.yüzyılın
eşiğindeyiz. 21.yüzyılın Türk Yüzyılı olmasını istiyor isek gelin hep beraber haykıralım;
Cumhuriyetin 100.yılında, 2023 yılında Lider
Türkiye olarak Türkiye’yi hatırlayalım.”
Liderimiz, 1992 yılındaki konuşmasından sonra yine 1997 yılında belirttiği, Türkiye’nin göz kamaştıran geleceği olan 2023
Vizyonunu belirtirken şu sözleri söylemiştir:
“Aziz Ülküdaşlarım,
Sizlerin de yakından bildiği gibi, Milliyetçi Hareketin uzun vadeli stratejiler konusunda ortaya koyduğu ilkeler ve hedefler
bellidir. Bizler, orta vadede “lider ülke”, uzun
vadede “süper güç” olmanın heyecanını şimdiden yaşayan, bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğuna yürekten inanan insanlarız.

İsmail Burak TATLI

Türkiye, niye Cumhuriyetimizin 100.
Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayacağımız
2023 yılına “lider ülke”, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin 600. Yıl Dönümünü kutlayacağımız 2053 yılına “süper
güç” olarak girmesin? Türkiye, niye Karadeniz Ekonomik İş Birliği’nin yanında, Türk
Cumhuriyetleriyle oluşturacağı ekonomik,
siyasi ve askerî organizasyonlara öncülük
etmesin?”1

Türkiye’nin her alanda lider konumunda olması için çizdiği yol haritasını bu şekilde
belirten Bilge Liderimiz, Türk Siyaset tarihine
yön vermiştir. 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonu sadece bugün için değil, her gün için, her
yıl için, her asır için geçerliliğini koruyacak
bir öngörüş içermektedir. Bugün Milliyetçi
Hareket Partisi’nin, ilk olarak 1992’de dillendirilen 2023 vizyonuna doğru, yıllar geçmesine rağmen hala emin adımlarla ilerlemesi Bil-

Bilge Lider Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin Milliyetçi Hareket Partisi 5. Olağan Büyük Kurultay Açılış Konuşması,
Ankara: 23 Kasım 1997
1
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ge Lider Devlet Bahçeli Beyefendi’nin siyasi
ferasetine dayanmaktadır.
Liderimizin İstanbul Ülkü Ocakları
2023 Gençlik Eğitimi 6. Dönem Mezuniyet
Töreni’nde yapmış oldukları konuşmada şu
sözleri sarf etmektedir:
“Avrupa’ya diz çöktüren Atilla ülkücüdür. Anadolu’yu vatanlaştıran Sultan
Alparslan ülkücüdür. Bu kutlu şehri fetheden Fatih ülkücüdür. Viyana kapılarına dayanan Kanuni ülkücüdür. Türkiye’yi kuran ve
bağımsızlığına kavuşturan Mustafa Kemal ülkücüdür. Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak,
Türk milletine gözü gibi bakacak nesilleri
yetiştiren Başbuğ Alparslan Türkeş ülkücüdür.
Ülkücülüğümüzün ana gayesi ise; Türk
milletini modern uygarlığın en üst seviyesine
çıkarmak ve çağlar önüne sıçratmaktır.”2
Liderimiz Devlet Bahçeli Ülkücü Hareketin bizlere; Yemen’den Belgrat’a, Adriyattik’ten Çin Seddi’ne, Kırım’dan Fas’a
kadar uzanan yolun her karışına hükmeden
Atalarımızdan miras kaldığını vurgulamaktadır. İşte bu mirasa sahip çıkarak “2023 Lider
Ülke Türkiye” vizonuna emin adımlarla
gidebileceğimiz anlaşılmaktadır.

ihya edeceğiz?”, “Nasıl bir geçmişten süzülüp geliyorum? Nasıl bir geleceği tahayyül ve
tasavvur ediyorum? Nelere sahibim, nelerden
mahrumum? Önüme çıkan engelleri aşabilmek için gerekli olan maddi ve manevi imkanlarım nelerdir? Bu imkanlar eksikse nasıl tamamlarım? Fazlaysa nasıl yönlendiririm?”3
bu noktada bizlere düşen görev bu misyonları
gerçekleştirecek nesilleri bu vizyon ile yetiştirmek Yüce Türk Devleti ve Türk Milleti’nin
hizmetine sunmaktır.
2023 yılında tıpkı 1923 yılında Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk Devleti’ni kurarken bağlı bulunduğu Bağımsızlık odaklı Türk Devleti vizyonuyla bölgesel bir güç olarak Lider Ülke Türkiye’yi,
2053 yılında Atamız Fatih Sultan Mehmet
Han’dan edindiğimiz ilim ve fen ile dönemin en yüksek teknolojilerini Türk Devleti’ne adapte edecek bir vizyon ile küresel
bir güç haline geleceğimiz günleri Cenab-ı
Allah bu millete göstermeyi nasip etsin.
Allah, Türk’ü, Türk tüm mazlumları korusun.

Liderimiz Devlet Bahçeli mevcut dünya
reel politik değerlerinden kopmadan “2023 Lider Ülke Türkiye” vizyonunun gerçekleşmesi
içinde sorulması gereken soruları şu şekilde
sıralamıştır: “Neyi inşa ve ihya edeceğiz?
Nerede inşa ve ihya edeceğiz? Nasıl inşa ve
Bilge Lider Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin İstanbul Ülkü Ocakları 2023 Gençlik Eğitimi 6. Dönem Mezuniyet
Töreni’nde yapmış oldukları konuşma. İstanbul: 4 Mart 2012
3
Bilge Lider Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Gençlik Kurultayı’nda Yapmış Oldukları Konuşma. Ankara: 26 Kasım 2017
2
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En büyük güvencemiz, Türkiye sevdalıları genç ülküdaşlarımın varlığı ve azmidir.
***
Bugün bizlere düşen ilk tarihî vazife, bu kutsal vatanı tertemiz bir şekilde gelecek nesillere
teslim etmektir. Çünkü bu vatan bizlere emanet edilmiş bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek, hepimizin, herkesin
boynunun borcudur.
İşte Ülkü Ocakları’nın temel varoluş gayesi de, temel vazifesi de budur. Bunun için çok ulvî,
çok şerefli, çok anlamlı bir misyonun sahibidir.
***
Ülkücü gençlik, Türk gençliğinin milli duyarlılıklarının çelikleşmiş ifadesidir. Ülkü Ocakları
da bu bilincin, duyarlılıkların, ülke ve millet sevgisinin yıkılmaz kaleleridir.
Ülkü Ocakları, aynı zamanda, bilginin, bilimin, kültür ve sanatın geliştirildiği birer merkezdir,
okuldur. Türk gençliğinin, hem milliyetçi, vatansever duygularla donandığı, hem de yarına
hazırlandığı bilim ve irfan yuvalarıdır.
***
Hiç kimse, hangi gerekçeyle olursa olsun, ülkücü gençliğin Türk Milleti’nin gözündeki imajını
bozma hakkına sahip değildir. Bu tür insanların, art niyetlilerin bu ulvî çatı altında yeri yoktur.
Ülkücü Hareket, basit bir protesto hareketi, bir reaksiyoner hareket de değildir. Büyük milli
hedefleri olan, bir kültür, bilgi ve inanç hareketidir.
***
Ülkemizi hür ve müstakil, insanlarımızı mutlu ve müreffeh kılmak için bir ölür bin diriliriz!
***
Türkiye’mizin dört bir tarafından gelen vefakâr ve cefakâr ülküdaşlarımızın huzurunda ilân
ediyorum ki, Milliyetçi Hareket, sadece siyasi hayatımızın temel denge unsuru değil, aynı zamanda Türk Milleti’nin ümidi, birliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır.
***
Ülkü Ocakları’nın hedef kitlesi, Türkiye’mizde ve Türk dünyasında yaşayan büyük gençlik
kesimidir.
***
Manevi gücünü sarsılmaz ülküsünden ve inançlarından alan Ülkücüler, hiçbir şeyden yılmadan
Türk Milliyetçiliği bayrağını dalgalandırmalılardır.
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Davamız büyük, ülkümüz büyük, inancımız ve imanımız büyüktür. Zafer, inananların ve inançları uğruna her güçlüğe şerefle katlananların olacaktır.
***
Bizler bu ülkeyi karşılıksız seven Türkiye sevdalıları, Türk milliyetçileri olarak yüzyılın lider
Türkiye’si için, güçlü Türkiye’nin inşası için çalışmaya devam etmekteyiz.
***
Bizim milliyetçiliğimizde; Bilge Kağan’ın öğüdü vardır. Dede Korkut’un bilgeliği, Yunus Emre’nin sevgisi vardır. Hacı Bektaş’ın erdemi, Fatih’in vizyonu vardır. Mehmetçiğin cesareti,
Atatürk’ün önderliği vardır. Türkeş Bey’in çağrısı vardır.
***
İstikbalimizi karartanları, itibarımızı kefenleyenleri, istikbalimizi istismar testeresiyle kesenleri
uzaktan uzağa seyir mi edelim?
***
Şuurumuzdaki pırıltılarla beraber sahiplenecek bir vatan, bir millet, dalgalanacak bir bayrak
bizi bekliyor.
***
Nefislerine teslim olmuş, vehimlerine rehin düşmüş, hırslarına yenilmiş, egolarına boyun eğmişler için değişen bir şey olmayacaktır.
***
Git vatan! Kabe’de siyaha bürün. Bir kolunu Ravza-i Nebi’ye uzat, birini Kerbela’da Meşhed’e
at. Kâinatta o heyetinle görün.
***
Kerkük deyince gözleri yaşaran, Musul deyince heyecan duyan, Telafer, Tuzhurmatu sözleriyle
coşan yiğit ve fedakâr yürekler var bu ülkede.
***
Sözüne dikkat et ki başın gitmesin, dilini tut ki dişin kırılmasın.
***
Biz şuurluyuz, uyanığız ama görmek isteyenler ya kör ya da kaskatı kesilmiş mankurtlardır.
***
Ahmak ata binerse bey oldum sanırmış. Şalgam aşa girerse yağ oldum sanırmış.
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***
Ayaklarımız yerden kesilmemek kaydıyla parmaklarımızın ucuyla yıldızlara ulaşabilmeliyiz.
***
Şiddet damla ise, merhamet ve şefkat denizdir. O halde, damla denizle başa çıkabilir mi?
***
Milletinin geleceğine odaklanmış, milli ülkülerle ülkülenmiş, dertleri ile dertlenmiş, zaferleriyle gönenmiş sayısız gönül, dava ve inanç adamları tarihimizi hem yapmış hem yazmıştır.
***
Ülkü, bizlere bir fert olmanın ötesinde anlam kazandıran, ulaşılmasını hayal ettiğimiz topyekûn
yüksek değerin ifadesidir.
Ülkücü ise kendinden vazgeçerek varlığını ve geleceğini bağlandığı milletinin devamına ve
yükselişine adamış ve odaklamış şuur sahibinin unvanıdır.
Bu müstesna unvan, millet sevgisi ve kaygısıyla öylesine eriyiş halidir ki, tıpkı sufilerin ölmeden önce Allah aşkıyla benliklerini yok edişlerine benzer bir mecz olma haliyle millet sevgisi
içinde yok oluşu ifade eder.
***
Milliyetçilik milletine mensubiyetin ve bağlılığın, heyecanı aşan bir idrak hali ile kavranmasıdır.
Ülkücülük ise milliyetçilik şuurunun gönül, vicdan ve ruhlarda yükselerek sonsuza kadar
yaşatılmasının her alanda verilen mücadelesidir.
***
Ülkücü, durağan, geride kalmış bir hayatın takipçisi değildir.
İleriye doğru yol alan millet varlığının devamını ve başarısını hedeflemiş bir vizyonun yaşayan
aktif bir temsilcisi olmalıdır.
***
Zoru görünce kuytuya sinenlerin sahip olabilecekleri bir unvan değildir, ülkücülük.
***
Milliyetçi Hareket, ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin dimdik ayakta kalmış son burcudur.
Milliyetçi Hareket, derin stratejik çatışmaların yaşandığı küresel yangın yerinde Türk Devleti’nin son siperidir.
Milliyetçi Hareket, ölüm karşısında sınav vermiş bir kutlu dava olarak Türk milletinin ülkü yolunda son umududur. Milliyetçi Hareket, tahrip olmuş değerlerimizin ve yıkılmaya yüz tutmuş
milli varlığımızın içinde milletinin ayakta kalmış son kalesidir.
***
İçinde bulunduğumuz yüksek hassasiyet; tarihin ülkücü harekete kazandırdığı engin tecrübe ve
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yüzyıllık Türk milliyetçiliği davasının oluşturduğu ortak akıl, bizlere sabır, metanet ve dikkat
tavsiye etmektedir.
***
Biz gücümüzü milletimizden, ilhamımızı tarihimizden, inancımızı değerlerimizden ve kudretimizi mücadelemizden alan büyük ve köklü bir hareketin temsilcileriyiz.
***
Büyük davalar, büyük hayalleri olan adamların omuzlarında taşınmıştır. Büyük başarılar büyük
hedeflerin sonucunda ortaya çıkmıştır.
***
Büyük hedefler büyük heveslerin, büyük hevesler ise büyük düşüncelerin eseridir.
***
Uzak hedefleri kucaklayan, hayal gibi görülen ülkülerin peşinde koşanlar ancak ve ancak gönlü,
yüreği, vicdanı, ruhu, heyecanı ve şuuru büyük olan adamlardır.
***
Bilinmelidir ki, aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme kendi kaptıranlara, geçmişte
tarihi bir cevap veren Türk, bugün ve yarında aynı kararlılığı gösterebilecek cesaret ve güce
ziyadesiyle sahiptir.
***
Türk Milliyetçileri, horlanmıştır, suçlanmıştır, baskıya maruz kalmıştır. Ama Türkiye sevdası
yüreklerinden silinmemiştir. Türk Milliyetçileri, mağdur olmuştur, sıkıntıya düşmüştür. Ama
hiçbir zaman mağlup olmamıştır.
***
Kim Türk milletinin hasmı ise, bizim de hasmımızdır.
***
Milliyetçi Hareket sokaklarda bulunmamıştır. Sokaklarda kaybedilmeyecektir.
***
Türk Milliyetçiliği, taşınması çok ağır bir sorumluluk ve çok şerefli bir hüviyettir.
***
Milliyetçiliğe asıl anlamını veren, ideal ile gerçeğin, imkân ile mümkünün, olmuş ile olanın,
akıl ile inancın makulde buluşturulmasıdır.
***
Geçtiğimiz kırk yılın şerefli mücadelesi, gelecek kırk yılları müjdelemektedir.
***
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Onun için, bu abidelerin bir diğer tanımı da ebedi taş ya da ölümsüz taş anlamına gelen “Bengü
taş”tır.
Kâğıdın ve ipek sayfaların kullanıldığı bir medeniyet döneminde bu sözlerin taşlara kazınmış
olmasının en önemli nedeni, bu yüksek hitabete ve milli çağrıya ölümsüzlük katmak olsa gerektir.
Ne mutlu ki, bu kutlu sesleniş boşa gitmemiştir.
Ne mutlu ki, bu çağrı, Altaylar’dan Tuna’ya kadar bu sese kulak veren, gönül veren ve hatta can
veren büyük Türk milliyetçilerinin ruhunda yerini ve anlamını bulmuştur.
Bunun en yakın ispatı sizlersiniz. Bunun ispatı bedenleri burada, gönülleri oralarda kalmış ülkücü kardeşlerimdir.
***
Biz milliyetçiyiz, biz ülkücüyüz, biz vatanseveriz.
Dün Müstecip Onbaşı reddetmişti; bugün Ülkücü Türk gençliği,
Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün Türk milliyetçiliği.
***
Başbuğ’un iki büyük eseri vardır. Birincisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin yegâne politik
gücü olan Milliyetçi Hareket Partisi; ikincisi ise üzerine titrediği, büyük umutlar beslediği ve
geleceği emanet ettiği Ülkücü Türk Gençliğidir.
***
Ülkücü kadrolar da tıpkı liderleri gibi, milli varlığımıza yönelik tehditlerin attığı en sıkıntılı
anlarda, gözlerini kırpmadan ortaya atılmış ve vatan sevgisinin sınavını ölüm karşısında
şerefle verebilmiştir.
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Kadim Türk Yurdu

ÖTÜKEN

Cihangir YILDIRIM

“Bilinsin ki, Ötüken’in stratejik aklı köreltilemez,
kutlu hedeflerinin üzeri çizilemez.”
Bilge Lider Devlet BAHÇELİ
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Zaman ve mekân arasında var olan insanoğlu mekânın üstünde durdu zamanın peşinden koştu. Atalarımız uçsuz bozkırlarda ilk
yurtlarını kurup zamanın peşinde koşarak atlarını terletirken taş duvarlar arasına sığamayıp tündüğünden göğe baktıkları çadırlarını
yeryüzünün dört yanına taşıdı. Taş kum ve
harçla örülü şehirler inşa ederken ise ruhlarını
da o şehirlere nakşetmeyi unutmadılar ve bizleri geçmişin mirasçısı geleceğin emanetçisi
kıldılar.

ları içerisinde bulunan ve 4021 rakımlı Otgon
ve Tenger dağı yakınlarını göstermektedir.
Ötüken Güneyinde Hangay Dağı, kuzeyden
de Tamır Irmağı ile sarılmış bereketli bir yayladır.

Tarih boyunca büyük güçlüklerle mücadele etmiş, türlü zorluklarla karşılaşan atalarımız yaşadıkları coğrafyalarda kadim izler
bırakmışlardır. Bu izler somut olarak yaşadıkları ve kurdukları şehirlerdeki mimari yapılar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Göçebe dönemlerde bile yaşadıkları bölgelerin bir kutsiyetle
bağlı olan milletimizin soylu ataları kurduğu
devletlerde, idari düzen ve teşkilatlanma yapısını sağlam bir zemin üzerine oturtup tarih boyunca bu olguyu nesilden nesile aktarmıştır.
Kurulan devletlerin en önemli yerleşim birimi
şüphesiz devletin idare ve yönetim merkezi
olan başkentleri olmuştur, bunların içinde en
başta şüphesiz kutsal başkentimiz Ötüken gelir.

şünmektedir. W. Bang da bu görüşü destekler
nitelikte Eski Uygur Türkçesi metinlerinde
çok sık kullanılan Tengri kan > Tengriken
şeklinden hareket ederek ötükan şeklinde yorumlar ve buna ek olarak öt- “geçmek” filli
ile +kan ekinin birleşiminden meydana gelen
ötü- + kan > ötüken “geçit sahası, geçilen
yer” anlamında gelebileceğini ifade etmiştir
(Aydın. 2007: 1266). Ötüken’in bir şehirden
çok bölge olması kanaatine sebep olan düşünce Türkçenin en eski yazılı metinlerinden olan
Orhun Yazıtları’nda geçen ötüken yış biçiminde geçmesi olmuştur, yış kelimesinin genel
olarak yayla ve orman anlamı taşımasıdır.
Orhun Abideleri Şine Usu ve Terhin yazıtlarında Ötüken kelimesinin geçtiği kısımlar şu
şekildedir:

Türklerin en eski ve kutsal başkenti olan
Ötüken, bir şehirden ziyade daha geniş bir
bölge olarak nitelendirilmektedir. Coğrafi olarak konumlandırmak için tarihi kaynaklarda
geçen bilgilere göre merkezinde Orhun Vadisi
olmak üzere Togla ve Baykal’dan Altaylara
uzanan bir bölgeyi kapsar. Elde edilen son bilgiler ve arkeolojik bulgular Ötüken şehrinin
bugünkü Moğolistan’ın Zavhan-Aymak sınır70 •
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Ötüken’in etimolojik kökeni ile ilgili
çeşitli görüşler olmakla beraber genel görüşler
şu şekilde sıralanabilir:
Alman asıllı Rus ünlü Türkolog W.
Radloff kelimeyi Eski Uygur Türkçesi’nde
yer alan ötü- “geçmek” fiilinden geldiğini dü-

Kül Tegin G 3: Türük kagan Ötükän
yış olursar iltä buŋ yok “Türk kağanı Ötüken
(ormanlı) dağında oturursa ülkede sıkıntı olmaz.”
Kül Tegin G 4: Ötükän yışda yig
idi yok ärmiş il tutsık yär Ötükän yış ärmiş
“Ötüken (ormanlı) dağından daha iyi (yer)

Cihangir YILDIRIM

asla yokmuş. İl tutacak (yurt edinilecek) yer
Ötüken (ormanlı) dağıymış.”
Kül Tegin G 8: Ötükän yir olurıp arkış
tirkiş ısar näŋ buŋıg yok Ötükän yış olursar
bäŋgü il tuta olurtaçı sän “Ötüken’de oturup
kervan gönderirsen sıkıntın olmaz. Ötüken
(ormanlı) dağında oturursan ebedi yurt tutup
oturacaksın.”
Kül Tegin D 23-24: Iduk Ötükän y[ış
...] “Kutsal Ötüken (ormanlı) dağı.”
BK K 2: T]ürük [kag]an Ötükän [yı]ş
olursar iltä [buŋ] yok “Türk kağanı Ötüken
(ormanlı) dağında oturursa ülkede sıkıntı olmaz.”
Bilge Kagan K 3: Öt]ükän y[ış]da yig
i[di yok är]miş il [tutsık yir Ö]tük[än] yış ärmiş “Ötüken (ormanlı) dağından daha iyisi
asla yokmuş, il tutacak yer Ötüken dağı imiş.”
Bilge Kagan K 6: Ötükän yär o[l]urıp

[arkış] tirkiş ısar näŋ bu[ŋıg yo]k Ö[tükän y]ış
olursar bäŋgü [il tuta olurtaç]ı sen “Ötüken’de
oturup kervan gönderirsen sıkıntın olmaz.
Ötüken (ormanlı) dağında oturursan ebedi
yurt tutup oturacaksın.”
Bilge Kagan D 19: I]duk Ö[tükän] yış
bodun bardıg “kutsal Ötüken (ormanlı) dağı
halkı (sen yurdunu bırakıp) gittin.”
Terhin 15: Kök Öŋig yoguru Ötükän
yışgaru uduztım “Kök Öng (Öngi ?) ırmağını
geçip Ötüken (ormanlı) dağına doğru asker
sevkettim.”
Terhin 17: Tü[rk kaganıg] Türk
bodunıg Ötükän yerkä bän özüm bilgä
Tońukuk Ötükän yärig konmış täyin äşidip
biryäki bodun kuryakı yıryakı öŋräki bodun
kälti “Türk kağanını Türk halkını Ötüken’e
bizzat ben Bilge Tonyukuk getirdim. Ötüken’e
yerleştiğimizi duyan güney, batı, kuzey ve doğudaki boylar geldi.”
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Şine Usu K 2: Ö[tükä]n [eli] Tägräs ili
äkin ar[a] o[lu]rmış subı Säläŋä ärmiş “Ötüken
(ile) Tegres ülkesi, (bu) ikisinin arasında yurt
tutmuş, suyu (ise) Selenge imiş.”
Şine Usu D 7: Anta yana tüşdim Ötükän
irin kışladım “Oradan yine geri döndüm. Kışı
Ötüken’in kuzeyinde geçirdim.”
Şine Usu D 9: Ötükän yış başı anta
[As?] Öŋüz başı anta Iduk baş kidintä Yabaş Tokuş bältirintä anta yayladım “Ötüken
(ormanlı) dağı zirvesi, As-Öngüz zirvesi
(ile?), Iduk zirvesinin batısında Yabaş ve
Tokuş (ırmaklarının?) birleştikleri yerde yazı
geçirdim.”
Şine Usu D 11: Kabışalım timiş
Ötü[kän] (...) -m timiş (...) [toku?]z [ya]ŋı[ka]
sü yorıdım “Birleşelim’ demiş. Ötüken ... -m
demiş ... dokuzuncu gün (?) asker sevkettim.”
Şine Usu G 4: ... Ötükäntä bän ... ı/i anta
t[okıdım] ‘... “Ötüken’de, ben ...-i orada bozguna uğrattım.”
Terhin D 3: Ötüken eli Tegres eli ekin
ara Orkun ügüzde .... “(yurtları) Ötüken yurdu
Tegres yurdu (imiş) (bu) ikisinin arasında, Orkun ırmağında” (Tekin, 1983: 804-808).
Terhin G 5: Ötüken eli sizde ebir ti[di?]
“Ötüken yurdu sizde, (kağan olun ve ülkeyi)
yönetin! dediler...” (Tekin, 1983: 805-809).
Türklüğün bengü taşlarında geçen ifadelerden de anlaşılacağı üzere Ötüken bizlerin
nazarında bir mekândan ziyade bir ruhtur.
Oklarını bölen Oğuz Kağan’ın otağını kurduğu eşiktir. Ötüken, Bilge Liderimiz Devlet
Bahçeli Beyefendi’nin de işaret ettiği üzere
72 •
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Türklük felsefesini oluşturan stratejik aklın
ilk kıvılcımının çaktığı mekândır. Ötüken
atalarımızın ruhuyla el emeği göz nuru motiflerle bezediği ak çadırlarından cihana açılan
kapımız filizlendiğimiz bahçe sayısız fetihlerin rotasının çizildiği karargâhtır. Aramıza
coğrafi olarak mesafeler girse de kan, gönül,
dil, kültür ve tarih bağı ile bağlı olduğumuz
tüm kardeşlerimizle buluşacağımız noktadır.
Törenin kurulduğu dirliğin ve birliğin parolasının belirlendiği kızılelmamız olan tuğumuzu güneş, göğümüzü çadır yapma Nizam-ı
Alem için İ’lâ-yi Kelimetullah ülküsünün tüttüğü ilk ocaktır. Ergenekon, örslerde dövülen
çeliği Türkün iradesi ile bilenen pusatlarının
parladığı yerdir.
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“Toğuğlı ölür kör kalır belgü söz
Sözüñ edgü sözle özüñ ölgüsüz”
Yusuf Hâs Hâcib-Kutadgu Bilig
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Türk İslam kültürünün gelişmeye başladığı ve yükselmeye geçtiği XI. yüzyıl; Türk
tarihinde siyasi, askeri ve kültürel yönden
birçok ilerlemeyi bünyesinde barındırır. Bu
dönem siyasi, askeri ve kültürel ilerlemelerin yanı sıra Türk düşünce tarihi açısından da
önemli eserlerin verildiği bir dönemdir. Türklerin İslamiyet ile tanışması Arap ve Fars kültürü ile etkileşimini beraberinde getirmiştir.
Bu etkileşim gerçekleşirken Türkler, İslamiyet’ten önceki mazisi ile birlikte, yeni kabul
ettikleri dinin gereklerini birleştirmişlerdir.
Bu birleşim Türk-İslam kültürü açısından çok
önemli eserleri edebiyatımıza kazandırmıştır.
İslamiyet’in kabul edilmesiyle birlikte Orta Asya’da İslam Medeniyeti gelişmeye
ve kök salmaya başlamıştır. Bu gelişmede
Fârâbi, İbn-î Sina gibi önemli Türk filozoflarının etkisi çok büyüktür. İslam Medeniyeti bu
büyük Türk filozofları sayesinde kadim Türk
coğrafyasında sağlam bir temel oluşturmuştur. İslami ve Felsefi ilimlerdeki gelişmeler
Türk coğrafyasını çağının en üst seviyesine
taşımıştır. XI. yüzyılın ikinci döneminde yazılan eserler Türk kültür tarihi açısından büyük
başarıları bünyesinde barındırdığı için büyük
bir öneme sahiptir. Kutadgu Bilig ile Divânü
Lügati’t-Türk işte bu büyük başarının örneklerindendir. Merhum Reşit Rahmetî Arat’ın ifade ettiği gibi “Divânü Lügati’t-Türk XI. Yüzyıl
Türk dünyasının dış cephesini tespit ederken
Kutadgu Bilig iç cephesini yani Türk dünyasının manevi tarafını, siyasi ve idari yönleri-

ni tespit etmektedir.”1 Aynı zamanda bu eser
Türkçe’nin bilim dili olarak kullanıldığına en
büyük kanıttır.
Hâs Hâcib’lik Türk devlet teşkilatında
yüksek ve önemli bir rütbedir. Bu rütbeye sahip olan Yusuf Hâs Hacib, Kutadgu Bilig adlı
eseri ile bizlere Türk kültür tarihinde adalet ve
kanun hakkında önemli bilgileri sunmaktadır.
Bu önemli bilgiler sayesinde Kutadgu Bilig
elimizdeki en kıymetli eseri oluşturmaktadır. Bu önemli eser içerisinde verdiği bilgiler
sayesinde Türk düşünce tarihinin de vazgeçilmez kaynaklarından birisidir. Eser edebiyatımız açısından ilkleri de bünyesinde barındırmaktadır. “Kutadgu Bilig ilim dünyasınca
tanındığı 1825 yılından itibaren üzerinde en
fazla araştırma yapılarak fikir yürütülen kaynak eserlerden biri olmuştur.”2
Türk düşünce tarihi açısından bu kadar
önemli bir eseri edebiyatımıza kazandıran Yusuf Hâs Hâcib, İslami Türk Edebiyatının bilinen ilk yazarıdır. Kutadgu Bilig Yusuf Hâs
Hâcib hakkında edindiğimiz bilgilerin temelini oluşturmaktadır. Yusuf Hâs Hâcib Balasagun Kuzuordu’da doğmuştur. Eserinden
edindiğimiz bilgilere göre ilimler ve erdemler sahibidir. Güvenilir, saygın ve bilgilidir. O
tüm bu yönleri ile toplum içinde sayılıp sevilen, saygın bir kişidir. Yusuf Hâs Hâcib’e ait
birkaç özelliği eserden edindiğimiz bilgilere
göre şöyledir;

Çakan, Vâris, (2017). Yusuf Hâs Hâcib’in Türk Düşünce Tarihi’ndeki Yeri, International Journal Of Eurasian Education And Culture, Issue: 2, pp. (42-48).
2
Çakan, Vâris, (2017). Yusuf Hâs Hâcib’in Türk Düşünce Tarihi’ndeki Yeri, International Journal Of Eurasian Education And Culture, Issue: 2, pp. (42-48).
1
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“Baka kör kitabını bu tirgen kişi
Hünerlig er ermiş kişiler başı”
“Bak da gör kitabı yazan kişi hünerliymiş ve kişilerin başıymış.”
“Bu türlüg fezayil ukuşlar bile
Araste ol ermiş yorımış küle”
“O, türlü erdemler ve akıllar ile bezenmiş ve sevinçli bir şekilde yaşamış.”
“Bütünlük me hurmet bu zuhdlıg üze
Sakınuk biliglig arıglıg oza”
“O, ilk önce güvenilir ve saygın zühdü
ile muttaki, bilgili ve temizdir.”
“Bu tengi turuglag kuz ordu ili
Tüp aslı nesebdin yorımış tili”
“Yaşadığı yer Kuz Ordu ilidir ve onun
dili asil kök ve nesepten gelmiştir.”3
Yusuf Hâs Hâcib’in yukarıdaki son beyitinden onun Kuzuordu adı verilen Karahanlı’da doğduğu sonucunu çıkarabilmekteyiz.
Kaşgarlı Mahmut tarafından da zikredilen
Kuzordu, diğer bir ifade ile Karabalasagun
önemli Türk kültür merkezlerindendir.
Yine şairin doğduğu yılı eserinde verdiği bilgilerden öğrenmekteyiz. Eserde yer
alan “Okır emdi atmış manar kel tiyü. (Çağırır şimdi altmış bana gel diye.)”4 sözünden
anladığımız üzere Kutadgu Bilig adlı eserini
elli yaşlarında yazmağa başladığı göz önüne
alınırsa ve eser 1069/1070’te yazıldıysa şairin, 1010-15 yılları civarında doğduğunu söylemek mümkündür.
Eser üzerine yapılan birçok incelemede

Yusuf Hâs Hâcib’in kendisini, eserin ana kahramanlarından olan Ay Toldı ile özdeşleştirildiği sonucuna varılmaktadır. Kutadgu Bilig
eserinde Ay Toldı, başka bir şehirde yaşar ve o
şehirde kendini yetiştirir. Daha sonra devletin
merkezine gider ve hükümdar Kün Togdı’nın
hizmetine girer.
Yusuf Hâs Hâcib’in tıpkı eserin ana
kahramanlarından olan Ay Toldı gibi başka bir
şehirde, yani Balasagun’da yetiştiği ve Kaşgar’a giderek Tabgaç Buğra Han’ın hizmetine
girdiği ön sözde belirtilmiştir. “... bu kitābnı
tasnµf kılıglı. Balasagun mevludlug perhµz
idisi er turur ammā bu kitabnı Kaşgar ilinde
tükel kılıp maşrık meliki Tavgaç Buğra Han
üskiŋe kigürmiş turur” (... bu kitabı yazan Balasagun doğumlu, takva sahibi bir kişidir ancak bu kitabı Kaşgar ilinde tamamlayıp doğu
[Karahanlı] hükümdarı Tavgaç Buğra Han
katına sunmuştur.)5
Yusuf Hâs Hâcib’in nasıl bir aileden
geldiğini ve nasıl bir eğitim gördüğünü Ay
Toldı’ ya bakarak tahmin etmekteyiz.
“Ay Toldı, yumuşak huylu, akıllı, bilgili,
düşünceli bir genç idi. Doğru ve yumuşak sözlüydü. Görenin gözünü kamaştıracak derecede
yakışıklıydı. Her türlü erdemi (bilgi ve hüneri)
öğrenmişti. Birçok erdemiyle kendisini memleketinin önde gelenlerinden sayıyor fakat
bir işe yaramadığını düşünüyordu. Bundan
dolayı hükümdar katına gidip faydalı olmayı
ve ondan ihsan almayı istedi. Gurbette sıkıntı

AĞCA, Ferruh (2014). “Türkistanlı Bir Bilge: Yusuf Has Hacip”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları
Buluşması. 26-28 Mayıs 2014.
4
Ercilasun, A. Bican,Türk Dili Tarihi, Karahanlılardan Kalan Eserler, Akçağ Yayınları, Ankara,2016s.293
5
A.g.e., s 293
3
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çekmemek için yanına altın, gümüş, eşya ve
mal aldı. Atını hazırlayıp yola çıktı. Zaman
zaman mola vererek hükümdar şehrine ulaştı.
Başlangıçta sıkıntı çekti, yüzü sarardı ve bir
imarette geceledi. Sonunda çeşitli insanlarla
tanışarak kendine bir ev tuttu ve Küsemiş adlı
biri aracılığıyla hükümdarla tanıştı.”6
Eserde verilen bilgiler bizlere Yusuf Hâs
Hacib’in ailesi ve maddi durumu hakkında
da bilgiler vermektedir. Yusuf Hâs Hacib’in
aldığı iyi eğitim ve toplumu derinlemesine
gözlemleyen yapısı eser boyunca dikkat çekmektedir. Yaşanan sorunları anlamaya ve bu
sorunlara çare bulmaya çalışması onun devrinde yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığının
bir göstergesidir.
“Eserinden öğrendiğimiz kadarıyla her
türlü bilgiyi edinmek, okumak, yazmak, güzel yazı, sanat, belagat ve bütün diller ile alfabeleri bilmek, şiir yazmak, çeşitli ilimlerle
uğraşmak, insan topluluklarının hayatlarını
gözden geçirmek, mesleklerle ilgili durumlar
ve bunların özellikleri, tıpla ilgili bilgiler yanında hesap ve hendese öğrenmek, astronomi
ilmine vâkıf olmak hatta rüya tabirinden tutun da şairlerin toplumdaki durumuna kadar
hemen her konuya eserinde yer vermek Yusuf’un bilgisinin ve görüş açısının genişliğini ortaya koyar. İşte Yusuf bütün bunlara dayanarak Kutadgu Bilig gibi bir eseri on sekiz
ayda kaleme almış ve Türk dilinin büyük bir
abidesini ortaya koymuştur.”7

Yusuf Hâs Hâcib içerisinde bulunduğu
çağın iyi bir gözlemcisidir. Türk milletinin
asıl yapısını görüp bilmesi, devrinde sayılan
ve itibar edilen bir kimse olması sebebi ile hemen her kapı kendisine açılmıştır. Türk sosyal yapısının içerisinde bulunmaktadır. Türk
milletinin tarihine, edebî ve fikrî birikimlerine
yabancı olmayıp yeri geldikçe de bu birikimleri kullanmasını bilen biridir.
Yusuf Hâs Hâcib, “Kitabıma, okuyana mutluluk getirsin, ona doğru yolu getirsin
diye Kutadgu Bilig adını koydum. Ben sözlerimi söyledim, düşüncelerimi yazdım. Bu kitap her iki dünya için de doğruyu gösteren bir
rehberdir, yardımcı bir eldir. Dosdoğru bir söz
söyleyeyim size: Her iki dünyayı da devletle
elinde tutabilecek kişiden daha mutlu kimse
yoktur.” 8 Diyerek yazdığı eserdeki amacını
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yusuf Hâs Hâcib’in eserine verdiği
isimden de bu amacı anlaşılmaktadır. Kutadgu Bilig (kut-ad–gu bil-i-g) insana her iki
dünya için de yol gösteren bir rehber özelliği taşımaktadır. Birbiri ile sürekli bir bağlantı
içerisinde olan birey, toplum ve devlet hayatının ideal bir şekilde nasıl devam edebileceğine dair bilgiler vermektedir.
Yusuf Hâs Hâcib Kutadgu Bilig adlı
eserinde içinde yetiştiği çevrenin ilmî ve felsefî birikimi hakkında da çok önemli bilgiler vermektedir. Yusuf Hâs Hâcib Platon’un
devlet ve toplum anlayışını derinlemesine

6 Ercilasun, A. Bican,Türk Dili Tarihi, Karahanlılardan Kalan Eserler, Akçağ Yayınları, Ankara,2016s.293
7
YAVUZ, Kemal, Yusuf Has Hacib, s.143
8
Çakan, Varis (2017). Yusuf Hâs Hâcib’in Türk Düşünce Tarihi’ndeki Yeri, International Journal Of Eurasian Education And Culture, Issue: 2, pp. (42-48)
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bilmektedir. Bu anlayışı Türk devlet teşkilatı
ile sentezleyerek eserini ortaya koymaktadır.
Yusuf Hâs Hâcib’e göre, “Âlimlerin ilmi, halkın yolunu aydınlatır, ilim bir meşale gibidir;
geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu nedenle âlimlere hürmet göstermek
ve ilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir”9
“Kutadgu Bilig’deki kahramanların
tasvirinden ve onlardan nakledilen ahlaki ve
felsefî görüşlerden anlaşıldığına göre Yusuf;
Sokrat, Aristo ve Platon gibi eski düşünürlerden başka Fârâbî, Firdevsi, El-Birunî ve İbni
Sina gibi büyük bilginlerden de faydalanmıştır.”10
Eserin asıl konusu insanları maddi ve
manevi bakımdan mutlu edecek yollar aramak
olduğundan, eserde kanun ve adaleti, saadet
ve mutluluğu, akıl ve ilmî, kanaat ve sonucu
temsil eden dört karakter konuşturulmaktadır.
Bu dört karakter şunlardan ibaret:
1. Kün Togdı (kanun ve adalet timsali
olan hükümdar)
2. Ay Toldı (saadet ve mutluluk timsali
olan vezir)
3. Ögdilmiş (akıl ve ilim timsali olan
vezirin oğlu)
4.Odgurmuş (kanaat ve sonucun timsali
olan vezirin akrabası)
Yusuf Hâs Hâcib Kutadgu Bilig’de
olaylar karşısında bu şahısları konuşturarak
ahlakî, siyasî ve dinî anlamlar içeren mesajları
okuyucuya verir.

Şairin eserini, Türk devlet teşkilatında
yüksek bir görev alan devlet adamı sıfatıyla
yazması ve eserlerinde fikirlerini kuvvetlendirmek için yaşadığı çevrenin kişi ve eserlerine sık sık başvurması Kutadgu Bilig’in ilim
âlemindeki kıymeti ve önemini açıkça ortaya
koymaktadır.
Yusuf Hâs Hacib’in, Çağının Doğu ve
Batı felsefesine ve ilmine en iyi şekilde hakim olduğu bir gerçektir. Türklük gelenek görenek ve terbiyesini de düşüncelerinde en iyi
şekilde yansıtmaktadır. Onun düşünce yapısı
tamamıyla yaşadığı ve beslendiği toplumun
kültürüne uymaktadır. Kaşgar şehri Yusuf Hâs
Hâcib’e göre sadece Karahanlı Devleti ile
kalmayarak bünyesinde bütün Türk dünyasının varlığını da toplamıştır. Yaşadığı dönemin
toplum yapısını belirten en belirgin unsur,
Türk unvanları, rütbeleri, mesleki hayat gruplaşması ve daha birçok örnek olmuştur. Şairin
eserinde mâni, masal, hikmetler gibi halk edebiyatına da başvurması halk edebiyatına değer
verdiğini açıkça göstermektedir. Eserde çeşitli
Türk folklor unsurlarına rastlanmaktadır. Eser
tarihi Türk kültürünün ve geleneklerinin hazineciliğini olduğu gibi koruyup günümüze
getirmektedir.
Tüm bunların ışığında 50 yaşlarında
Kaşgar’a gelen Yusuf Hâs Hâcib Kutadgu Bilig’i tamamlayarak hükümdara sunar. Bunun
sonucunda erdem ve gayretinin neticesini alır
ve saraya Hâs Hâcib olarak atanır. Yusuf Hâs
Hâcib bundan sonraki ömrünü devlet hizme-

Çakan, Vâris, (2017). Yusuf Hâs Hâcib’in Türk Düşünce Tarihi’ndeki Yeri, International Journal Of Eurasian Education And Culture, Issue: 2, pp. (42-48).
10
A. g. e., s.44
9
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tinde geçirir. Akıllı, bilgili, erdem ve takva sahibi bir kişi olarak çevresinde saygı ve itibar
görür. Yusuf’un üstüne toprak döşeneli 900
(950) yılı geçti fakat onun dilinin ve elinin nişanı olan kitap Kâşgar’ dan İstanbul’a kadar
hâlâ bütün Türklerin elindedir.11
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I.Dünya Savaşı, emperyalist devletlerin kendi güçlerini kanıtlama çabalarının
yanında hedef olarak seçtikleri ülkelerin de
adeta var olma veya yok olmama mücadelesi
olmuştur. Var olma mücadelesinin en önemli
unsuru olarak ise Osmanlı Devleti öne çıkmıştır. I. Dünya Savaşından ağır bir yenilgi ile çıkan Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybetme
noktasına çok yaklaşmıştır. Bu süreçte milletin kurtuluşunun manda ve himaye ile sağlanabileceği gibi gayrı millî fikirler ortaya çıkmış bu düşünceye İstanbul’daki devlet ve fikir

devam etmekte olan işgallere karşı miting
ve protestoların sürdürülmesini istemiştir ve
halkı ümitlendirmiştir. Burada yayınladığı
bildiriden sonra Amasya’ya geçen Mustafa
Kemal burada Kazım Karabekir, Refet Bele,
Ali Fuat Paşa ve 2. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın desteğini alarak Amasya Tamimi’ni yayınlamış, bu maddelerde Millî Mücadele’nin
gerekçeleri ve yöntemi ortaya konmuştur.
Vatanın istiklali ve milletin bağımsızlığının
tesis edilmesi amacıyla bölgesel mücadeleler
yerine bütün yurdu kapsayacak bir ulusal

adamlarının bazılarından da destek gelmiştir.
Memleketin istiklal ve istikbalini düşünen vatanseverler ise bu durumdan ciddi bir rahatsızlık duymuşlardır. Mustafa Kemal Paşa ise
İstanbul’da bulunduğu süre zarfında vatanın
içinde bulunduğu duruma ve gayrı millî oluşan fikirlere karşı Millî Mücadeleyi gerekli
gören silah arkadaşlarıyla birlikte toplantılar
yapmıştır. Ülkenin işgalden kurtuluşunun
Anadolu’dan başlayacak bir millî hareket ile
mümkün olacağına, Türk milletinin azim ve
kararlığıyla nihai hedefe ulaşılacağına kanaat getirmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda ise
Anadolu’ya tayinlerini sağlamak için girişimlere başlamışlardır. Yapılan bu girişimler başarılı sonuçlar vererek Mustafa Kemal Paşa,
Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa’nın
Anadolu’ya görevlendirmeleri gerçekleşmiş
ve Millî Mücadele’nin ilk adımı atılmıştır.
19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Mustafa
Kemal, şartlar uygun olmadığından, 25 Mayıs’ta Havza’ya geçmiştir. Havza’dan sivil
ve askerî yöneticilere gönderdiği bildiride

merkezi örgütlenmenin inşası amaçlanmıştır.
Bu genelgeden sonra Mustafa Kemal Paşa
“Canım kadar sevdiğim mesleğimden ayrılıyorum” diyerek1 askerlik vazifesinden ayrılmış ve İstiklal Mücadelesine sivil bir şekilde,
milletin bir ferdi olarak liderlik etmeye başlamıştır.
Amasya’dan sonra sırası ile Erzurum
ve Sivas Kongreleri düzenlenmiştir. Erzurum
kongresinde alınan “Mevcut sınırları ile vatan
bir bütündür, hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ayrılamaz.” kararı ile Misak- Millî
programı şekillenmiş, İstiklal Mücadelesi’nin
ana hatları ortaya konulmuştur. Sivas Kongresi ise katılan delegeler ve alınan bütüncül kararlar dolayısı ile millî bir nitelik taşımış, ayrıca Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresinde
alınmış olan kararlar ve kararlaştırılmış hususlar genişletilmiştir. Yani Millî Mücadele’nin
programı niteliğinde olan Misak-ı Millî ana
hatları ile Sivas Kongresi’nde şekillenmiştir.
Sivas Kongresi’nde alınan bu kararlar ülke genelinde büyük bir etki göstererek,

1

İstiklal Savaşı Gazetesi, “Canım Kadar Sevdiğim Mesleğimden Ayrılıyorum” 8 Temmuz 1919 Salı, Sayfa 1
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Damat Ferit Paşa hükümetinin düşmesini sağlamıştır. Düşen hükümet yerine göreve geçen
Ali Rıza Paşa hükümeti ülkenin çıkar ve
menfaatleri için Temsil Heyeti ile görüşmenin
gerektiğini düşündüğünden Salih Paşa’yı
Mustafa Kemal ile görüşmek üzere Amasya’ya yollamıştır. 20-22 Ekim’de Amasya’da
yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf arasında bir protokol imzalanmıştır. Amasya
Protokolü olarak adlandırılan bu karşılıklı
ilişkilerden sonra İstanbul Meclisi, Temsil
Heyetini resmen tanımış ve kararlarını dikkate almıştır. Burada alınan kararlar doğrultusunda seçimler yapılarak Meclisi Mebusan
toplanmış, Mustafa Kemal Paşa’nın önerileri
doğrultusunda gayri millî düşüncelere karşı
olan Millî Mücadele taraftarı vekiller Felah-ı
Vatan grubunu kurmuşlardır. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde şekillenmiş olan Millî Mücadele’nin hedeflerini ortaya koyan 6 maddelik bu fevkalâde önemli belge 28 Ocak 1920
yılında son Osmanlı Meclisi’nde kabul edilmiştir.
Madde 1: Osmanlı İslam çoğunluğu
ile meskûn yerler bir bütün teşkil etmektedir.
Bu hattın dışında kalan ve Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulunan
kısımların alın yazısı (geleceği) yine halkının
serbest oyu ile tespit edilecektir.
Madde 2: Daha önce halkın serbest
oyu ile anavatana katılmayı kabul etmiş bulunan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)
için gerekirse tekrar halkın oylarına başvurulması kabul edilecektir.
Madde 3: Batı Trakya’(Paşaeli)nın,
hukukî statüsü de bölge halkının oyu ile tespit
edilmelidir.

Madde 4: Hükümet ve Hilafet merkezi
olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmuş olmalıdır. Bu esas saklı kalmak kaydıyla, Boğazların dünya ticaret ve ulaştırmasına açılması
hakkında bizimle öteki bütün ilgili devletlerin
ortaklaşa verecekleri karar muteber sayılacaktır.
Madde 5: Müttefik devletler ile düşmanlar arasında yapılan antlaşmalar gereğince azınlıkların hakları civar ülkelerde bulunan
Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır.
Madde 6: Siyasî, adlî ve malî alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırlamalar
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(kapitülasyonlar)kaldırılmalıdır.2
Maddeler içindeki başlıca; sınırlar,
boğazların güvenliği, azınlıklar ve buna bağlı
olarak ülke toprakları dışındaki Türklerin
haklarının korunması, kapitülasyonların asla
kabul edilemeyeceği konusu emperyalist devletleri oldukça rahatsız etmiştir. Kabul edilen
Misak-ı Millî sonrası gelen baskılar üzerine
Ali Rıza Paşa hükümeti istifa ederek, Salih
Paşa hükümeti kurulmuştur. Bunu üzerine İstanbul, 16 Mart 1920 sabahı işgal edilmiş, topraklarımızda zerre hakkı bulunmayan İngiliz

sa’ya bırakılmıştır. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise Osmanlı
Devleti tasfiye edilerek Mîsâk-ı Millî sınırları içinde gösterilen Irak, Filistin, Kıbrıs, Ege
adaları ve Batı Trakya da yeni Türkiye Devleti
sınırları dışında kalmıştır. 1939 yılına gelindiğinde ise Ankara Anlaşmasında ise özel statü
sınırlarımız dışında kalan, Atatürk’ün “Benim
şahsi meselem” dediği Hatay öz topraklarına
geri dönmüştür.5
Misak-ı Millî sınırları, tarihi sürecin
getirdiği haklı davamızdan dolayı geniş tu-

güçleri İstanbul’da yağma ve yıkım yapmış,
işgal sabahı 15 silahsız Türk askerini şehit etmişlerdir. Vatansever 67 mebus tutuklanarak
Malta’ya sürgün edilmiştir.3
İstanbul’un işgali ve padişah tarafından
Mebusan Meclisi’nin feshi üzerine 23 Nisan
1920’de Ankara’da tamamen milleti temsil
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyaya
ilan edilmiştir. Bu açılan meclis üzerine Misak-ı Millî kurulacak olan Türk Devleti’nin
gerçekleşmesi için sonuna kadar uğraştığı
millî ülküsü ve hedefi haline gelmiştir. İlk kabul edilen belge üzerinden yola çıkılarak yeni
bir Misak-ı Millî haritası oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu haritaya başlıca Batı Trakya,
On İki Ada, Kars, Ardahan, Batum, Halep,
Musul, Kerkük ve Kıbrıs dâhil edilmiştir.4
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Fransa arasında 20 Ekim’de imzalanan Ankara Anlaşması ile bugünkü güney
sınırı belirlenerek Suriye ve Lübnan Fran-

tulmasına rağmen şartlar gereği bazı bölgelerimiz sınırlarımız dışarısında kalmıştır. Ancak Misak-ı Millî sınırları ve coğrafyası hala
gönlümüzdedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de sözlerinde yer verdiği gibi «O
zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda,
tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı
Millî uyanacak; 81 Düzce’den hemen sonra
82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.”

Meclis-i Mebûsan Zabıt Ceridesi (4. devre, 1. fevkalâde toplantı 17 Şubat 1336), Ankara 1992, I, 143-151.
İstiklal Savaşı Gazetesi, “İngilizler 67 İttihatçıyı Dün Malta’ya Götürdü”,29 Mayıs 1919 Perşembe, Sayfa 21
4
Cevdet KÜÇÜK, MÎSÂK-ı MİLLÎ, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 30, Sayfa 173-175
5
Son Posta Gazetesi, ”Hatay, Şanlı Bayrağımız Altında”, 24 Haziran 1939 Cumartesi, Sayfa 1
2
3
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı
vefatının yıl dönümünde rahmet ve dualarla anıyoruz.
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Bilmiyorlardı ki, ömrümü verdiğim, 47 yılının her zerresinde bulunmaktan şeref ve onur
duyduğum davamı dünyevi hiçbir menfaate değişmem, değişmedim.
Çünkü ben, Merhum Başbuğumuzun hayat boyu yanında durmuş, feyzini Türk-İslam’ın
ruhundan alan; kapı kapı siyasi gezintiye çıkmaktansa paşa paşa ölmeyi göze alacak
inanmış bir Ülkücüyüm.
Kim nasılsa çevresini de öyle görür.
Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem; yine namerde el açmam, yine de bu
davadan dönmem, bu emanete leke sürdürmem.
Allah’tan korkar, Yusuf yüzlülerden utanırım.
Benim Genel Başkan olarak sadece bu zamana değil; gelmişe ve geçmişe karşı ihmal
edemeyeceğim sorumluluklarım vardır.
Lider Devlet BAHÇELİ – 12 Haziran 2016 / İstanbul
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